Sumari

Exercici de
responsabilitat

Solució a les inundacions La manca de consens Inici del curs
2 atura les inversions 4 Escolar
1 al sector marítim

Inauguració
Projecte dinamització
teixit associatiu
6 Casal d’Avis

5

Programació tardor
Reparació enllumenat
8 camp de futbol
9
7 a Ràdio Cubelles

Balanç salvament
platjes		

Adecuació paisatgistica Rehabilitació
11 Nucli Antic
10 del riu Foix

Encarregat el Pla de
12 Protecció Civil
13

Plens Municipals
Juntes de Govern

Opinió grups politics
Telèfons Interès
16
18

Horari Transport Urbà
20
21

L'Ajuntament Informa
és una publicació municipal de periodicitat bimestral i distribució gratuïta editada per l'Ajuntament de Cubelles a través
de la regidoria de Participació Ciutadana i Comunicació.
La redacció no comparteix, necessàriament, l'opinió expressada en els articles signats, d’opinió i col·laboracions.
Han col·laborat en aquesta edició: Grups Municipals del Partit
dels Socialistes de Catalunya, Convergència i Unió, Esquerra
Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya Verds, Partit Popular de Catalunya, Iniciativa per Cubelles i l'Entesa per
Cubelles.

Coordinació: Victor Lora.
Redacció: Roger Montoliu, Àngels Fuster, Marc Machado,
Josep Lluis Villanueva i Pau Ramon.
Disseny Gràfic: Gràfiques Vilanova 2006, S.C.P.
Fotografies: Departament de Comunicació, Montse Torrado.
Maquetació i Impressió:
Gràfiques Vilanova 2006, S.C.P. - Tel. 93 814 24 23
D.L. B-47769-2003
Més informació:
www.cubelles.cat i a l'emissora municipal Ràdio Cubelles
(107.5 FM) o www.radiocubelles.cat

Alcaldia

Exercici de
responsabilitat
Durant gairebé tot el mes
d’agost i setembre ens
hem anat reunint amb els
grups de l’oposició per
pactar les inversions prioritàries per al municipi
de Cubelles d’acord amb
els pressupostos aprovats
pel 2010. I que quedi clar
que estem parlant de les
prioritàries, perquè el que
ningú ens podrà negar és
que totes necessitats que
l’equip de govern que va
redactar el Pla de Mandat va consignar al pressupost 2010 –aprovat per
la majoria dels membres
del plenari el passat mes
de maig- són de vital importància per als veïns i
veïnes de Cubelles. Algunes d’aquestes inversions
són, a més, urgents, com
és el cas del cementiri –on
a més de posar en perill
una important subvenció
(300.000 euros) estem jugant amb la sensibilitat de
les famílies de la vila - o
de la rehabilitació del nucli
antic –per a la qual tam-

bé tenim una important
aportació econòmica de la
Generalitat de Catalunya
(346.000 euros).
Ho hem intentat. Ho prometo. Però no ha estat
possible... de moment. No
parlaré de números, els
podeu veure unes pàgines
més endavant. Simplement apel·lo a la responsabilitat de totes les forces
del plenari municipal per
seguir negociant l’execució
de projectes que fa molts
anys que haurien d’estar
executats. No pot ser que
el pressupost que el mes
de maig era vàlid, ara no
ho sigui i que els partits de
l’oposició donin l’esquena als veïns i veïnes. Els
interessos partidistes –o
potser personalistes?- no
poden passar per davant
dels ciutadans que viuen
a Cubelles i que tenen, en
molts casos, necessitats
històriques.
El Govern actual (PSC ERC) aposta per: remo-

delació del nucli antic,
rehabilitació del passeig
Marítim, el projecte de la
nova biblioteca i l’ampliació del cementiri.
Com a Alcaldessa de Cubelles, amb l’obligació de vetllar per la qualitat de vida
i dels serveis que oferim a
tots els ciutadans i totes
les ciutadanes d’aquest
municipi, no puc permetre
que es faci pagar al poble
les nostres discrepàncies
polítiques.
Primer l’excusa era la prioritat o necessitat dels
projectes; ara és la forma
de finançament. En què
quedem? Són o no són importants aquests projectes
pel municipi de Cubelles i
per a la seva ciutadania? Si
ho són, jo els hi demano al
conjunt de partits que formen el Ple un exercici de
responsabilitat.

“Algunes de les inversions
pressupostades són,
a més, urgents“

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Dossier

Presentat el projecte
de la xarxa de pluvials
Les obres al barri Marítim solucionaran els problemes d’inundacions

Cruïlla del carrer Josep Tarradellas al barri Marítim

El Govern municipal va presentar als veïns i veïnes la
primera fase del projecte de
construcció de la xarxa d’aigües pluvials del barri Marítim i el sistema de bombament de la conca de Llevant,
que van començar el passat
27 de setembre. Aquestes
obres, que tenen un pressupost superior als 1,3 milions
d’euros i que executarà l’empresa Hidrocanal SL, incorporen un annex que recull l’ampliació de l’àmbit d’actuació
a la cruïlla dels carrers Josep
Tarradelles i Països Catalans,
recollint la demanda de l’associació de veïns de la zona.
El regidor de l’àrea de Territori, Planejament i Ciutat
Sostenible, Miguel Ángel López, va explicar que el dipòsit
d’aigües pluvials s’instal·larà
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al “llarg del carrer de les Roses, perquè l’estudi geotècnic va desaconsellar fer-lo
en la zona verda de davant
del Club Marítim”. Aquesta
nova ubicació del dipòsit, a
més d’encarir lleugerament
el projecte, afectarà a algun
dels eucaliptus que hi ha en
aquest carrer, tal i com va reconèixer la tècnica municipal
de Medi Ambient, Eva Escardó. L’eucaliptus és un arbre
de grans dimensions i arrels,
que busca l’aigua de forma
salvatge i que “per les seves
dimensions i característiques
d’aquesta espècie no autòctona, és difícil de trasplantar”. La resta d’arbrat de la
zona està inclòs en l’estudi
paisatgístic que acompanya
el projecte executiu.
L’obra està finançada per

l’Agència Catalana de l’Aigua
(ACA) i l’Ajuntament de Cubelles (aproximadament 600.000
€). L’aportació de l’ACA està
dins del conveni de compensacions per la construcció de
la dessalinitzadora de Cunit.
Maria Lluïsa Romero va explicar que les “aportacions de
l’ACA no estan supeditades a
la construcció de la dessalinitzadora”, tot i que sembla
que aquesta infraestructura
no es construirà de forma immediata.

Inici d’obres urgent
Malgrat això, cal “iniciar les
obres el més aviat possible,
perquè l’ACA està buscant
finançament privat abans de
decidir definitivament si posposa el projecte”. “Si denuncien el conveni abans que

acabin les obres, l’ACA només
aportarà el que haguem certificat”, reconeix l’Alcaldessa a
l’hora de justificar la celeritat
del projecte. Així mateix, va
demanar disculpes avançades al veïns perquè les obres
“s’executaran de matí, tarda
i nit per fer-les en el menor
termini possible”. La construcció de la xarxa de pluvials
del barri Marítim i del sistema
de bombament de la conca
de Llevant té una garantia de
cinc anys per part de l’empresa adjudicatària del projecte.
L’obra és “complicada d’executar”, explica l’enginyer municipal i director de l’obra Enric Valldosera, ja que la manca de pendents als carrers del
sector obliga a fer servir unes
canonades de gran dimensió perquè cal més diàmetre.

Dossier

Toll d’aigua al carrer Josep Tarradellas

En aquest sentit, el redactor
de l’avantprojecte, José Antonio Cano, va precisar que es
faran servir canonades “des
d’un metre a mig metre, i hi
haurà zones en les que es
preveu posar dos canonades
en paral·lel”. Igualment, l’estudi topogràfic ha determinat
que la majoria de les aigües
pluvials desguassaven al carrer Josep Tarradellas per la
qual cosa s’han dissenyat dos
circuïts a través dels quals
les aigües de pluja arriben al
dipòsit. Així mateix, s’està a
l’espera d’un permís de la Direcció General de Costes “per
fer un segon desguàs en superfície a la cruïlla del carrer
Països Catalans i el passeig
Marítim”, que ajudaria a canalitzar les aigües fins al mar

Plànol d’actuació de les obres

rebaixant un tram de passeig
uns 25 centímetres en forma
de V.

Dipòsit d’aigües
Pel que fa al dipòsit d’aigües
pluvials, aquest es divideix
en dos compartiments. El
primer, d’uns 200 m3, recull
les aigües brutes dels primers minuts de la pluja i,
un cop ple, bombeja l’aigua
a la xarxa de residuals. El
segon, de 900 m3, entra en
funcionament “a partir dels
primers tres quarts d’hora de
pluja i acumula l’aigua ja un
cop els carrers estan nets de
brutícia”. Un cop ple, també
bombeja l’aigua a la xarxa de
residuals. L’obra s’encararà
de “dalt a baix”, va explicar

el representant de l’empresa
Hidrocanal SL, Juan Diego
Jaramillo i “en dos equips
simultanis”. Es començarà a
la vegada pel carrer Francesc
Macià i per l’avinguda Onze
de Setembre”, explicava Jaramillo, que reconeixia que
“s’ha fet una important feina d’investigació sobre els
serveis existents, per tal de
trobar el menor número de
problemes”. D’acord amb la
Policia Local, l’empresa dissenyarà les afectacions que
tindrà l’execució del projecte
sobre el trànsit per poder informar al veïnat.
La sessió també va servir per
fer l’anunci d’una actuació a
l’asfalt dels principals carrers
del barri. A l’haver d’obrir car-

rers per instal·lar canonades
noves s’aprofitarà per “asfaltar-los i actuar en algunes voreres malmeses”, com va reconèixer Miguel Ángel López.
Tot i això, el responsable polític de l’àrea de Territori va
descartar aprofitar l’obra per
arranjar totes les voreres que
són estretes, amb pals de la
llum i arbres perquè “estaríem parlant d’un altre projecte
de molta més envergadura”.
La millora de la pavimentació
de la zona, especialment de
l’avinguda Onze de Setembre, s’havia posposat en diverses ocasions perquè l’obra
dels pluvials estava prevista
i no es volia fer una doble
despesa en tant curt espai de
temps.

Carrer Girona abans de les obres
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Informa

L’oposició atura les
inversions del 2010
El Ple tampoc dóna suport a incorporar 1 milió d’euros del RT

L’ampliació del cementiri es una de les inversions afectades

El Govern (PSC-ERC) no podrà,
almenys de moment, executar les inversions previstes al
pressupost del 2010. Els grups
d’ICV, CiU, PPC, ICb i EC-FIC
va vetar la proposta de sol·
licitud de crèdits presentada
per la regidoria d’Economia,
en nom del Govern municipal,
i que ascendia a poc menys
de 3 milions d’euros.
Tampoc va rebre el suport la
aplicació de gairebé 1 milió
del romanent de tresoreria
(RT), que es pensava destinar
a la reforma del passeig Marítim i l’arranjament de la via
pública, entre d’altres. Només
els grups del Govern i el regidor no adscrit, Jordi Coch, van
donar suport a l’execució dels
projectes recollits en el pressupost municipal per al 2010,
que va rebre el suport majoritari del plenari el passat mes
de maig. L’executiu local (PSC
i ERC) ha coincidit en reclamar al seu ex soci de Govern,
CiU, que compleixi els compromisos del pressupost i del
Pla de Mandat. L’Alcaldessa,
Maria Lluïsa Romero reclama
“més serietat amb la ciutadania als qui no donen suport a
unes inversions que es consideraven prioritàries quan formaven part del Govern”. Per
la seva banda, el regidor de
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l’àrea d’Economia, Participació Ciutadana i Canvi Social,
Xavier Grau, va destacar que
“hem complert els compromisos que ens feien els grups
per poder tirar endavant
aquestes inversions”. Entre
aquests hi havia el de “prioritzar els projectes que estan
confirmats amb una subvenció” i “ser escrupolosos amb
el nivell d’endeutament”.

Projectes sense finançament
Els projectes que queden
sense finançament són, entre
d’altres, les obres d’ampliació del Cementiri (850.000 €),
la rehabilitació del nucli antic
(1,8 milions) i del passeig Marítim (800.000€), la redacció
del projecte de la biblioteca i
l’inici de les obres (600.000€)
i del projecte de l’Estorera
(57.000€). A més, es queden també sense pressupost
projectes més petits com
l’adequació d’edificis municipals (108.000€), la construcció d’una pista esportiva
a l’IES Les Vinyes (25.000€),
la redacció del projecte del
Centre Social de Mas Trader
(20.000€) o el pla de camins
comarcals (26.000€). Alguns
d’aquests projectes compten
amb importants subvencions.
La decisió del Ple posa en

perill “més de 600.000€ que
costen molt d’aconseguir”. És
el cas de l’ampliació del Cementiri (300.000€) i el nucli
antic (300.000€), que caldrà
tornar a estudiar per veure com es poden mantenir
aquestes aportacions.

Estalvi net 2009
Entre els compromisos del Pla
de Mandat del Govern destacava la posada al dia dels
comptes municipals. Amb la
voluntat de complir aquesta
exigència i de poder “posar
a disposició de la ciutadania
els diners municipals”, com
ha repetit Grau al llarg de
tota la legislatura, l’executiu
local va donar compte en el
darrer ple de la liquidació
del 2009. Aquesta fotografia
de les finances municipals a
31 de desembre de 2009 evidencia la bona salut de l’economia local, amb un resultat
pressupostari ajustat d’1,5
milions d’€ i un romanent de
tresoreria per a despeses generals de 4,1 milions d’€.
Precisament, un dels arguments de l’oposició a l’hora
de rebutjar l’execució dels
projectes aprovats en el pressupost 2010 va ser el nivell
d’utilització del romanent de
tresoreria per a finançar-les.

En aquest sentit, el titular,
Xavier Grau, va explicar que
“l’any 1998 el romanent era
de 600.000 € negatius, pel
que algú estirava més el braç
que la màniga, no recaptava
el que havia de recaptar i no
invertia, el que va obligar a
fer un Pla de Sanejament”,
va explicar. Això va fer que
el romanent s’incrementés
fins als 6 milions d’€ el 2005
i “es destinessin zero euros
per a inversió”. Per aquests
motius, Grau afirma que “CiU,
PPC, ICV i EC-FIC van ser en
algun moment al Govern durant aquest període i, per
tant, no estan legitimats per
fer aquest discurs”.
L’actual Govern “ha fet ús
del romanent durant aquesta legislatura, en un 34,53%
l’any 2008 i un 43,50% l’any
2009”. En contraposició, l’any
2007, “tot i ser un any electoral, l’anterior govern municipal va fer servir un 3,29% del
romanent tot i tenir-hi més de
8.400.000€”. A més, per a l’actual exercici, la regidoria d’Economia proposava destinar gairebé 1 milió d’€ per a reduir
el nivell d’endeutament previst
en el pressupost 2010, que superava els 6 milions d’€.

Informa

2.000 alumnes al curs
escolar 2010-2011
El conseller d’Educació, Ernest Maragall, inaugura l’escola Mar i Cel

El Conseller, l’Alcaldessa i la directora del centre

El curs escolar a Cubelles ha
arrencat amb 2.027 alumnes
matriculats, 86 alumnes més
respecte l’any anterior, el
que representa un augment
del 4,2%. L’increment més
significatiu és a educació primària gràcies a l’estrena de
les noves instal·lacions de
l’escola Mar i Cel, mentre que
l’IES registra un descens de
matriculats tant en ESO com
en Batxillerat.
Per etapes educatives, es
manté la xifra de matriculats
al primer cicle d’educació infantil en 181 alumnes a les
llars d’infants municipals l’Estel i La Draga tot i que n’ha
variat la distribució als diferents cursos.
Al segon cicle d’educació in-

fantil i a primària s’ha notat
l’increment més significatiu,
amb 70 alumnes més respecte el 2009. Aquest augment s’explica pel trasllat de
l’alumnat de l’escola Mar i
Cel a les noves instal·lacions,
fet que n’ha incrementat
substancialment la capacitat
amb 57 matriculats més respecte l’any passat. A l’escola
Charlie Rivel s’han matriculat
4 alumnes més, i a l’escola
Vora del Mar, 7.
Pel que fa a l’alumnat d’ESO,
el creixement de l’institut Les
Vinyes -que enguany ja té
alumnes fins a 3r d’ESO- ha
fet pujar el nombre de matriculats en 29 alumnes més
malgrat que l’IES Cubelles
registra un descens de 17
alumnes d’ESO respecte el

2009. També ha disminuït el
nombre d’alumnes en aquest
centre per cursar les diverses
modalitats de batxillerat en
13 matriculats menys, el que
representa un descens de
l’11%.

nou equipament acull a més
de 230 alumnes des de P3 a
5è de primària, que aquest
any han fet el pas des dels
mòduls prefabricats al nou
edifici del carrer Clot del Bassó.

Inauguració Mar i Cel

Maragall va descobrir una
placa commemorativa i va
visitar les confortables instal·
lacions de la nova escola,
que destaca per la lluminositat de tots els espais. En el
seu recorregut va poder saludar als alumnes, que estaven
acabant les seves classes, i
va interessar-se pels detalls
de l’edifici, així com per la
futura construcció de la segona fase de l’escola que ha de
permetre ampliar-la amb una
segona línia educativa.

D’altra banda, el passat 17
de setembre el Conseller
d’Educació, Ernest Maragall,
va inaugurar les noves instal·
lacions de l’escola Mar i Cel
acompanyat de l’Alcaldessa
de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, la directora del centre,
Maria José González, i el regidor d’Ensenyament, Joan
Rodríguez Serra. A l’acte també hi van assistir altres autoritats locals, comarcals i del
departament d’Educació. El
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Pregunta

“No hi ha treball en xarxa
entre les associacions”
Ruben Fernández, encarregat del projecte de dinamització del teixit associatiu local
Quin és l’objectiu del projecte
de dinamització del teixit associatiu?
L’objectiu que ens marquem
és iniciar el camí per un associacionisme viu a Cubelles
basant-nos en conèixer la salut i els projectes de les entitats, enfortir-les i conectar-les
entre sí.
Ruben Fernández

Perfil
Ruben Fernández Carrasco és sociòleg, professor
associat a la UB i coordinador de diversos projectes i accions formatives.
Concretament a la UAB
dirigeix un Màster l’equip
del qual és l’encarregat
de dur a terme el projecte
de dinamització del teixit
associatiu local. Un projecte que va presentar-se
en el marc les II Jornades
de Participació Ciutadana
de Cubelles i que compta
amb la col·laboració de
la Diputació de Barcelona
i la UAB.

Quines etapes té?
En primer lloc s’estudien les
entitats, amb entrevistes i
trobades participatives. Es
fan propostes i orientacions
consensuades i, finalment
seran les pròpies entitats i
l’Ajuntament qui ho duguin a
la pràctica.
En quin moment es troba ara
el projecte?
Ara encara som en la fase
inicial d’estudiar el conjunt
d’entitats i associacions del
municipi.
I quin serà el proper pas?
Organitzar una jornada d’entitats al novembre per crear i
consensuar propostes i orien-

tacions per tal d’aconseguir
un associacionisme viu i actiu
a Cubelles.
Com es faran públics els resultats?
La Universitat Autònoma es
compromet a dues actuacions
per fer públics els resultats.
S’enviarà un informe resum
sobre els resultats a tots els
participants i a l’Ajuntament i
posteriorment aquest informe
s’explicarà i compartirà en el
marc d’un reunió informativa
a finals del mes de gener.
Com han anat les reunions fetes amb les entitats?
Fins ara només hi ha hagut
entrevistes que han anat bé
quan s’ha entès el per què
d’un estudi que ha de ser útil
per a les pròpies entitats, a
la vegada que pot dibuixar el
camí a seguir per fer-se més
fortes en el seu projecte i
més actives en les seves accions al municipi.
Quina valoració feu de Cubelles en relació al seu teixit as-

sociatiu?
Encara és aviat per avançar
conclusions però potser ressaltaríem que, tot i ser un
municipi petit, sembla no haver-hi molt coneixement mutu
ni tradició de treball en xarxa
entre les associacions.
I la relació amb el Consistori?
Les dinàmiques de la política municipal estan molt presents en l’associacionisme
cubellenc, fet que no ens ha
de sorprendre perquè acostuma a ser habitual.
Quins aspectes a millorar heu
detectat?
Sembla que es podrien fer
més activitats conjuntes, no
únicament dels interessos
particulars de cadascuna, i
també una excessiva dependència de les subvencions.
Quins són els aspectes positius de les entitats?
Predisposició a avançar i
exercir el seu paper central
en el municipi a nivell cultural, veïnal, esportiu, etc.

El treball es centra en les
necessitats i propostes
de les associacions i entitats de Cubelles i aportarà línies de treball futur
en benefici d’una xarxa
associativa forta i de la
construcció d’un municipi
més participatiu.

Jornada de treball de l’equip del Màster amb les entitats locals
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Batega

Inaugurat el Casal d’Avis

200 persones van assistir a la inauguració

La gent gran de Cubelles ja
compta amb un nou equipament al seu servei. Després
d’haver signat el conveni
entre Ajuntament i Caixa Penedès, l’antic casal d’avis de
l’entitat financera ja és la seu
del nou Casal d’Avis municipal.
Un casal que va obrir portes
el passat 3 de setembre en

un acte en què hi van assistir unes 200 persones. L’Alcaldessa de Cubelles, Maria
Lluïsa Romero; i la regidoria
de l’Àrea de Qualitat de Vida
i Servei a les Persones, Prudencia Carrasco; van donar la
benvinguda als avis i àvies
que gaudiran de les instal·
lacions cedides per Caixa
Penedès i que a partir d’ara

acullen el Casal d’Avis municipal.
Durant l’acte també es van
presentar a les persones encarregades de gestionar i dinamitzar el Casal. Elisabeth
Balsells i Jordi Miró, treballadors municipals i diplomats
en Treball Social, seran els
encarregats de preparar les
activitats que s’hi duran a

terme i gestionar el dia a dia
del Casal. Ja en el mateix acte
d’inauguració van facilitar-se
unes enquestes per tal que
els usuaris la retornin amb les
seves propostes d’activitats i
cursos a realitzar. L’espai de
la Gent Gran del Centre Social
seguirà acollint algunes activitats, com balls i berenars.

Presentat el Pacte
Nacional d’Immigració
El Secretari General d’Immigració de la Generalitat de
Catalunya, Oriol Amorós, va
presentar a Cubelles el Pacte Nacional d’Immigració i la
nova llei d’acollida. El Pacte
d’Immigració es tracta d’un
document consensuat i aprovat l’any 2008 gràcies a les
competències adquirides amb
l’Estatut que va comptar amb

el vist-i-plau de sindicats, associacions i el 90% del parlament. L’ampli consens ha
estat, segons el secretari general Oriol Amorós, “un dels
aspectes més lloats tant per
experts com per estudiosos
d’altres països”. El Pacte defineix tres grans eixos i conté
unes 120 línies polítiques a
seguir, de les quals n’hi ha

60 que ja estan funcionant
actualment, un any i mig després de la seva aprovació.

recursos als ens municipals

A banda del Pacte, el Secretari
General també va donar a conèixer la nova llei d’acollida de
les persones immigrades, un
conjunt d’eines perquè les persones puguin viure en el lloc
d’arribada que aportarà més

les persones immigrades. De

perquè són els primers a rebre i detectar els problemes de
la mateixa manera la llei comporta la posada en marxa de
l’Agència Catalana de les Migracions, que en menys de nou
mesos hauria d’estar creada.
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Més informació, esports i
cultura a Ràdio Cubelles
L’emissora engega la nova programació tardor-hivern
Ràdio Cubelles va estrenar la
seva programació de tardorhivern. La informació local
serà la columna vertebral,
amb els diferents espais informatius, butlletins, el Cubelles al Dia i La Tarda a Ràdio
Cubelles, a més del resum
setmanal Cubelles actualitat.
També torna el programa
Plaça de la Vila.
Als programes dels col·laboradors/res, se suma l’espai
infantil Més content que un
gínjol. Es mantenen els programes culturals Barreja’t
amb mi, Bacàvia, Això és circ,
Dansa viva i Punt i a part; els
musicals Amèrica és música,
Tornant als 60, Patxanga la
Txaranga, Cultura electrònica,
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DILLUNS

La lluna en un cercle i Corrent
alterna; i els de cinema Cubelles 8 1/2 i el de fenòmens
parapsicològics Enigma 03.

rirà “Mites de la ciència”, un
espai que desmitifica algunes
creences molt esteses.
El magazine La Tarda a Ràdio
Cubelles. La primera part estarà dedicada a la informació
municipal d’última hora i un
recull de premsa diari. També
inclourà informació esportiva
de l’actualitat de l’esport local
i nacional i s’inclourà una entrevista d’actualitat. La segona
part del programa estarà més
centrada en seccions d’entreteniment, oci i cultura. Els caps
de setmana segueixen sent
territori de De sobte dissabte, un magazine fresc on els
col·laboradors parlen de l’star
system, les sèries televisives i
les novetats musicals.

Magazines i esports
El magazine Cubelles a les
12 manté el seu espai a la
graella, aquesta temporada,
però estrena noves seccions.
“Mirant en dins”, un espai de
psicologia pràctica; “Suc de
taronja”, on es parlarà de psicologia de parella; recupera
l’espai d’entrevistes “Veïns”;
parlarà sobre la unió Europea
amb “Casa Europa”; i, des
de la secció “Quadern de viatge”, aproparà els oients a
diferents destins per anar de
viatge. Finalment, també ofeDIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

DISSABTE

DIUMENGE

DESCONNEXIÓ COM RÀDIO

DESCONNEXIÓ COM RADIO

CUBELLES ACTUALITAT
CUBELLES AL DIA

DANSA VIVA

EL MARCADOR
AMÈRICA ÉS MÚSICA

TORNANT ALS 60

JUGUEM NET

BARREJA’T AMB MI

PLAÇA DE LA VILA

TORNANT ALS 60

COM VIURE MILLOR
QUADERN DE VIATGE

A DEBAT

MÉS CONTENT QUE UN GINJOL
RITMES

BACÀVIA

EL GARRAF DES DEL 6,25

PUNT I APART

BACÀVIA

BARREJA’T AMB MI

CUBELLES A LES 12

DE SOBTE DISSABTE

AMÈRICA ÉS MÚSICA

SUC DE TARONJA
ET SONA?
COM NOTÍCIES (COM)
COM ESPORTS (COM)

L’INFORMATIU MIGDIA
DESCONNEXIÓ COM RÀDIO - NOTÍCIES EDICIÓ MIGDIA
DESCONNEXIÓ COM RÀDIO (QUÈ HAS DINAT?)

DESCONNEXIÓ COM RÀDIO

RITMES
LA TARDA A RC

LA TARDA A RÀDIO CUBELLES

MILLORS MOMENTS LA
TARDA A RC
PLAÇA DE LA VILA

EL GARRAF DES DEL 6,25

RADIO CITY

CUBELLES 8 1/2

AIXÒ ÉS CIRC

ENTRA EN JOC

RITMES

FEM PAÍS
MÉS CONTENT QUE UN
GINJOL

L’INFORMATIU TARDA
COM VIURE MILLOR
PATXANGA LA TXARANGA

TORNANT ALS 60

LA LLUNA EN UN CERCLE

BARREJA’T AMB MI

EL QUÀSAR

CULTURA ELECTRÒNICA

A DEBAT

ENIGMA 03

EL MARCADOR

JUGUEM NET

TRANSMISSIONS ESPORTIVES

CUBELLES A LES 12 (REPETICIÓ)
COM VIURE MILLOR
MILLORS MOMENTS LA
TARDA A RC

EL MARCADOR

FEM PAÍS

MÉS CONTENT QUE UN GINJOL

DESCONNEXIÓ COM RÀDIO

DE FESTA

MÉS CONTENT QUE UN GINJOL
VEÏNS
FEM PAÍS
AIXÒ ÉS CIRC

CULTURA ELECTRÒNICA

BACÀVIA

CORRENT ALTERNA

PATXANGA LA TXARANGA
LA LLUNA EN UN CERCLE

ET SONA?
NIGHT SESSIONS

LA TARDA A RÀDIO CUBELLES (REPETICIÓ)

BARREJA’T AMB MI
ENIGMA 03

NIGHT SESSIONS
10:00/11:00/19:00 BUTLLETINS INFORMATIUS (5’)
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La nova programació comporta també la recuperació de la
temporada esportiva a través
dels programes esportius setmanals. El marcador ofereix
els resultats dels diferents
equips del municipi i el repàs
a les classificacions, mentre
que el Juguem Net repassa en
profunditat les diferents reaccions dels encontres locals.
El Garraf des dels 6,25 és un
programa de bàsquet comarcal que repassa la jornada
dels primers equips amb les
declaracions dels protagonistes. La setmana de l’esport a
la ràdio es tanca amb L’Entra
en Joc que repassa l’agenda
de partits del cap de setmana
de les entitats cubellenques.

BACÀVIA
ENIGMA 03

DESCONNEXIÓ COM RÀDIO

Batega

75.000€ en subvencions
a entitats esportives
El Club Tennis Taula Cubelles
i el Club d’Escacs ‘El Castell’,
úniques entitats que tenen un
increment respecte el 2009
L’Àrea d’Economia, Participació Ciutadana i Canvi Social ha
aprovat les subvencions que
rebran les entitats esportives
del municipi. Enguany es destinaran 75.000€, un 1,6% més
que el 2009. Aquesta xifra es
divideix en les tretze entitats
que rebran subvenció, la major part la mateixa quantitat
que en l’exercici anterior,
excepte el Club d’Escacs “El
Castell”, que rebrà 200€ més;
i el Club Tennis Taula Cubelles, que rebrà 1.000€ més
que el 2009.
Les quantitats de subvenció venen encapçalades pel

Club de Futbol Cubelles, a
qui es destinaran poc més de
40.000€, seguit del Club Bàsquet Cubelles, amb 11.280€.
El Club Patí Cubelles, Club
Patinatge Cubelles i Club Tennis Cubelles es troben en la
franja de les que no arriben
als 4.000€; i el Club Esportiu
Cubelles rebrà una subvenció que ronda els 2.500€. En
una altra franja -entre 1.500€
i 2.000€- hi ha el citat anteriorment Club Tennis Taula
Cubelles, la Societat de Pesca
Esportiva, el Club Marítim Cubelles, el MotoClub Cubelles
i el Club Ciclista Cubelles. Finalment, hi ha les subvencions al Club Petanca Cubelles i
el Club d’Escacs “El Casatell”,
que no arriben als 1.000€.

Nou cablejat al
Camp de Futbol

ENTITATS

2009

DIFERÈNCIA

2010

CLUB FUTBOL CUBELLES

40.242,30€

0€

40.242,30€

CLUB BASQUET CUBELLES

11.280,29€

0€

11.280,29€

CLUB PATI CUBELLES

3.258,96€

0€

3.258,96€

CLUB PATINATGE ARTISTIC CUBELLES

3.258,96€

0€

3.258,96€

CLUB TENNIS CUBELLES

3.739,79€

0€

3.739,79€

CLUB ESPORTIU CUBELLES

2.493,91€

0€

2.493,91€

CLUB MARÍTIM CUBELLES

1.724,57€

0€

1.724,57€

CLUB CICLISTA CUBELLES

1.564,31€

0€

1.564,31€

SOCIETAT PESCA D.M. CUBELLES

1.927,60€

0€

1.927,60€

793,91€

0€

793,91€

1.927,60€

0€

1.927,60€

CLUB D’ESCACS “EL CASTELL”

793,91€

200,00€

993,91€

CLUB TENNIS TAULA CUBELLES

793,91€

1.000,00€

1.793,91€

CLUB PETANCA CUBELLES
MOTOCLUB CUBELLES

73.800,00€

Obres d’adequació
a la normativa

Nou quadre electric del Casal de Cultura

Camp de futbol Josep Pons i Ventura

L’enllumenat del camp de
futbol municipal Josep Pons i
Ventura, que havia estat sostret el passat mes de juny, ja
està reparat. Els 450 metres
de cablejat elèctric de les
torres d’iluminació, i el reg
automàtic han estat reposats
en unes obres que han costat
més de 8.000€ i que la regidoria d’Esports espera que
l’assegurança se’n faci càrrec.

75.000,00€

Pel que fa al reg, pocs dies
desprès de denunciar el robatori els operaris de manteniment de les instal·lacions van
realitzar una connexió provisional per tal de poder seguir
regant la instal·lació. A més
de la restitució, la regidoria
ha revisat els sistemes de
seguretat de tot el Poliesportiu per evitar futures accions
d’aquests tipus.

El Govern municipal ha adequat els edificis municipals
a la normativa elèctrica. Les
obres han tingut un cost de
49.797,89€.
La Generalitat de Catalunya
obliga els organismes públics
a passar una revisió de les
instal·lacions antigues perquè
estiguin dins de la normativa.
El termini finalitzava el mes de
setembre i permetia adequar

les instal·lacions sense haverles de renovar integrament.
L’Ajuntament ha posat al dia, a
través d’aquest contracte, les
instal·lacions dels principals
edificis municipals (Serveis
Tècnics, Casal de Cultura, jutjats, Dinamització Econòmica,
Serveis Socials, Ajuntament...)
i d’altres com el Cementiri, la
Deixalleria o l’Oficina de turisme de la platja.
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Complicada segona meitat
de temporada de bany
La mala mar va fer incrementar les intervencions dels socorristes

Equip de salvament marítim

Els serveis de salvament marítim han tingut una segona part de la temporada de
platja més complicada que
la primera. Si en els mesos
de juny i juliol, i fins tot la
primera quinzena d’agost, la
calma climatològica va protagonitzar un estiu molt tranquil, la segona quinzena es
va caracteritzar per la mar de
fons i les fortes corrents.
Aquesta situació va provocar
que en els dies de bandera
groga i vermella van haverse de fer diverses actuacions.
Tot i haver d’activar el pla
d’intervenció en tres ocasions, realitzant 9 rescats marítims, dos dels quals van ser
massius amb 3 i 5 banyistes
implicats, respectivament, en
cap dels casos va ser necessari aplicar el Suport Vital Bàsic als afectats. Entre les accions que més han portat a terme els socorristes destaquen
els avisos a banyistes (95), a
pescadors (78), la presència
d’animals a la platja (51), els
avisos a embarcacions (35) i
els menors extraviats (9).
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Programa Joves Rescatadors

Dins de les accions quotidianes, la majoria de les actuacions dels socorristes de Rescatadores SL han estat relacionades amb les picades de
meduses (80) i de peix aranya (47). També han hagut
de tractar 36 casos de ferides
per talls i contusions i 21 de
punxades amb eriçons marins. Cal destacar l’increment
de les picades d’anemones
(plantes que viuen fixades
a les roques dels espigons),
especialment a la zona de
la platja de la Mota de Sant
Pere més propera a la desembocadura del riu Foix.

Ús de cadires amfíbies
Dins del programa La platja
a l’abast de tothom, Rescatadores SL, complint l’objectiu
del Consistori, ha vetllat especialment per les persones
amb mobilitat reduïda. Un
total de 26 persones i, en 75
ocasions, han fet ús de les
dues cadires amfíbies amb
que compte el personal de
platges, repartides per les
de tot el municipi. “Tenim
usuaris habituals a la platja

Llarga que venen a les hores
de menys afluència perquè
els hi dediquem més temps”,
explicava Israel Bodero, de
l’empresa Rescatadores SL,
que afegia que a la platja de
la Mota de Sant Pere “també
comença a haver-hi usuaris
fixes”. També d’èxit es pot
qualificar el programa Joves
Rescatadors, en el que hi
hagut una mitjana de 17 infants cada quinzena. Segons
els responsables del servei,
“la darrera quinzena hi havia
pares que volien inscriure els
nens per a l’any vinent”.

Treball de prevenció
Israel Bodero, coordinador
de l’empresa de socorrisme
i salvament marítim, en declaracions al programa de
Ràdio Cubelles La Sortida, es
mostrava satisfet per haver
“complert l’objectiu de tenir
zero ofegats”, cosa que “fins
al moment s’ha aconseguit”.
Bodero atribueix aquest èxit
a la “tasca de prevenció” i a
“l’estiu tranquil”. La bandera verda ha onejat un 70%
del dies 84 dies de servei

analitzats (del 5 de juny al
31 d’agost) i només en “els
darrers 10 dies d’agost hi ha
hagut bandera groga i algunes banderes vermelles”. En
quant a la prevenció, des que
Rescatadores s’encarrega del
salvament marítim a Cubelles
és un tema que s’ha treballat
molt, evitant que les embarcacions entrin a la zona de
bany o que els banyistes no
es banyin a prop dels espigons. Una de les problemàtiques amb que es troben els
socorristes és la presència de
pescadors, que desobeeixen
la prohibició de pescar en zones de bany. Per a Bodero,
aquest fet, que ha provocat
l’atenció de 5 persones amb
ferides per hams a mans o
peus, és un tema difícil, perquè els han d’indicar que recullin i marxin.
El servei de salvament a les
platges de Cubelles s’ha mantingut diàriament fins el 15 de
setembre i els caps de setmana del 18 i 19 de setembre.

