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➜➜ Deprés de l’estiu comencen

les obres de construcció de 
la nova residència d’avis

P
assat l’estiu co-

mença ra n  l e s 

obres de la nova 

Residència i Cen-

tre de Dia de l’Arboç, 

ubicada en uns terrenys 

de 7.800 m2 cedits per 

l’Ajuntament, davant de la 

piscina municipal cober-

ta, al costat del camí de la 

Gornal, al barri de Santa 

Llúcia.

fa unes setmanes es va fer 

l’acte de col·locació sim-

bòl ica de la primera pe-

dra d’aquest equipament, 

a càrrec de la consel lera 

d’Acció Social i Ciutadania, 

Carme Capdevila, l’alcalde 

de l’Arboç, Carles Ribé, i 

el director general de la 

Xarxa Social Sanitària San-

ta Tecla, Joan M. Adserà, 

acompanyats per a ltres 

autoritats locals i comar-

cals, el delegat del govern 

a Tarragona, el director 

dels Serveis Territorials de 

Tarragona, l’arquitecta de 

l’obra i representants de la 

fundació Santa Tecla, entre 

d’altres.

Molts arbocencs van acudir 

a l’acte, donada la impor-

tància que tindrà la nova 

residència per a la vila i 

també per als pobles de 

La nova residència  
oferirà serveis  
d’acolliment diürn, o 
centre de dia

la comarca interior, ja que 

donarà servei a totes les 

persones amb situació de 

dependència.

La residència i centre de 

d ia són una in iciat iva 

de l’equip de govern de 

l’Ajuntament de l’Arboç, 

que ha cedit els terrenys 

a la fundació Socio-sani-

tària Santa Tecla perquè 

construeixi l’equipament i 

s’encarregui de la gestió. 

El mateix dia Generalitat i 

Ajuntament van signar el 

conveni per l’assignació de 

places públiques. 

El nou centre substituirà 

l’antiga residència de 25 

places que des del 1894 

ha gestionat la congrega-

ció de les Germanes Car-

mel ites Teresianes i que 

des de fa uns mesos ho fa 

la fundació Sociosanitària 

i Social Santa Tecla. Per 

això, Carles Ribé va ofe-

rir unes paraules d’agraï-

ment a les germanes i es 

va mostrar molt satisfet, ja 

que “un dels objectius del 

projecte de govern que di-

rigeixo, juntament amb en 

Joan Plana, és que tinguem 

unes prestacions sanitàries 

i socials adequades a les 

demandes actuals, i això 

ara serà una real itat”. A 

més, l’alcalde va avançar 

que també aportarà l locs 

de trebal l, concretament 

160, sobretot per dones. 

La nova residència oferirà 

serveis d’acolliment diürn, 

o centre de dia,  d’assis-

tència a les activitats de la 

vida diària per a persones 

grans amb dependències, 

amb una capacitat per a 

vint usuaris.
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➜➜ Deprés de l’estiu comencen

les obres de construcció de 
la nova residència d’avis

➜➜ 4,9  
mi l ions 

d’euros 
per la 

remodelació 
del nucli de 

l’Arboç

L
es obres de remodelació 

d’una part del nucl i de 

l’Arboç han estat incloses 

en la setena convocatòria 

de la Llei de Barris que atorga el 

Departament de Política Territorial 

i Obres Públiques de la Generalitat 

de Catalunya. Així, es rebran 4,9 

milions d’euros de l’administració 

que, sumat al que posarà l’Ajunta-

ment, seran un total de prop de 10 

milions d’euros que serviran per 

poder tirar endavant les obres de 

reforma urbanística integral que 

es portaran a terme en els pròxims 

tres anys.

L’alcalde de l’Arboç, Carles Ribé, 

s’ha mostrat molt satisfet per la 

notícia, ja que d’aquesta manera 

“podrem tirar endavant aquest 

projecte que, conservant i reha-

bil itant els elements amb valor 

històric i arquitectònic,  permetrà 

recuperar i potenciar el conjunt 

urbà de l’Arboç com un àmbit 

patrimonial de característiques 

úniques a Catalunya, a ixí com 

un espai d’identitat i referència del 

municipi”.

El projecte d’intervenció integral 

inclou tant la rehabi l itació f ísica 

com la d inamització econòmica 

de la zona. Per elaborar-lo, des de 

l’Ajuntament es van fer tres jornades 

de participació ciutadana.

L’alcalde, Carles Ribé, creu que “en 

aquesta legislatura, des de l’equip 

de govern estem aconseguint i por-

tant a terme importants mil lores 

urbanístiques, econòmiques i soci-

als per a l’Arboç i els arbocencs i 

arbocenques. No es tracta només 

d’aquest projecte, sinó també, per 

exemple, de les obres de renovació 

de l’entorn de l’església que estem 

fent en aquests moments i que tam-

bé serviran per impulsar la dina-

mització turística amb conservació 

i recuperació del patrimoni històric-

artístic el desenvolupament local del 

municipi i posicionar l’Arboç com 

a destinació turística cultural de 

qualitat”.
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➜➜Rehabil iatació de la teulada
 de l’església de Sant Ju l ià

➜➜En breu començaran les obres
 de la tercera i última fase de Can freixes

luparan en el decurs dels 

propers 3 anys. A més d’in-

cloure la reparació de les 

cobertes de l’església tam-

bé suposaran l’adequació 

de tot el seu entorn.

L’alcalde de l’Arboç, Car-

les Ribé, ha agraït a l’Obra 

Social de Caixa Penedès la 

seva aportació econòmica 

a l’Arboç, “tal com ja ve 

fent des de fa trenta anys” 

i ha destacat la importàn-

cia d¡aquestes obres que , 

“tot i que no es veuran pel 

fet de ser a la teulada, són 

molt necessàries i cal que 

la societat arbocenca les 

valori”.

L
’Ajuntament de 

l’Arboç ha signat 

un acord de col-

laboració amb Cai-

xa Penedès per tal de portar 

a terme la restauració de 

la teulada de l’església de 

Sant Julià i la Capella dels 

Dolors, gràcies al qual es 

rebrà una inversió total de 

300.000€ La primera fase 

de les obres, que s’iniciaran 

en breu, suposarà l’aporta-

ció de 70.000 euros per a la 

reparació de les teulades, 

aportats íntegrament per 

Caixa Penedès.

Les obres, que començaran 

passat l’estiu, es desenvo-

P
assat l ’ es t iu 

s’in iciaran les 

obres correspo-

nents i a la ter-

cera fase del projecte de 

remodelació de Can frei-

xes. Aquestes obres te-

nen un cost de 954.000€, 

que seran finançats amb 

les subvencions del fE-

DER, la Llei de Barris i 

el PUOSC. 

Com aques t s d i ners 

s’aniran rebent per part 

d’aquestes administra-

cions a l l la rg de tres 

anual itats, l’Ajuntament 

ha demanat un crèdit per 

aquest import, per poder 

tirar endavant ja les obres 

i que l’hotel d’entitats, 

l’espai jove i la l lar de 

jubilats siguin una rea-

l itat el proper any.
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➜➜Rehabil iatació de la teulada

 de l’església de Sant Ju l ià

➜➜En breu començaran les obres
 de la tercera i última fase de Can freixes

A 
partir d’ara, el 

rebuig recol l it 

a t ravés del 

sistema porta 

a porta als municipis de 

l’Arboç, Sant Jaume dels 

Domenys i la Bisbal del 

Penedès, servirà per obte-

nir CSR (combustible sòlid 

recuperat). Això és possi-

ble gràcies al conveni que 

han signat els a lca ldes 

dels tres municipis, Carles 

Ribé, Martí Ventura i Josep 

Maria Puigibet, amb l’em-

presa Sanea Tratamiento 
de Residuos SLU.

El combustible sòlid recu-

perat s’util itzarà en subs-

➜➜El rebuig 
de l’Arboç,

Sant Jaume i La 
Bisbal

serv i rà 
per fer 

combustible 
sòl id

titució de combustibles 

d’origen fòssil a diferents 

tipus d’indústries com ci-

menteres o tèrmiques o 

amb la possibil itat de la 

seva incorporació al pro-

cés propi de conversió en 

diesel sintètic a la planta 

a Constantí,. fins ara, el 

rebuig es portava a l’abo-

cador.

L’alcalde de l’Arboç, Carles 

Ribé ha explicat que “es 

tracta d’un pas més enda-

vant cap a la nova cultu-

ra en la gestió del residus 

municipals amb la finali-

tat  d’assolir el concepte 

de  “residu zero”. En aquest 

sentit, tenim dos objectius 

clars: reduir la producció 

de residus que es generen i 

incrementar de manera sig-

nificativa el % de recollida 

selectiva dels residus ge-

nerats”. Per assolir aquest 

doble objectiu l’Ajuntament 

de l’Arboç ja fa més d’un 

any que va implantar la 

recollida porta a porta de 

la fracció orgànica, domi-

ciliària i comercial,  i de la 

fracció resta, domiciliaria i 

comercial. 

Pel que fa al destí de les 

altres fraccions recollides, 

cal dir que la fracció orgà-

nica es porta a una planta 

de compostatge, els en-

vasos l leugers es porten 

a una planta de triatge 

d’envasos, el paper i car-

tró a una empresa espe-

cialitzada en el reciclatge 

de paper i el vidre a una 

empresa especialitzada en 

el reciclatge de vidre. 

“Es tracta d’un pas més endavant cap a la nova cultura en la gestió del resi-
dus municipals amb la finalitat  d’assolir el concepte de  “residu zero”

butlleti� 22 2010.indd   5 11/8/10   16:00:57



L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ

agost

núm. 22 
6

2010

➜➜ Obres de mil lora
a l’institut de l’Arboç

A 
l’Inst itut de 

l’Arboç ja s’ha 

acabat la pri-

mera fase de 

les obres de mil lora del 

pàrquing i dels trebal ls 

que, al l larg del curs, els 

a lumnes de l’aula ober-

ta han dut a terme per 

ta l d’enjard inar un es-

pa i d’uns 80 m2 situat 

a l sector est de la zona 

del pàrquing, al costat de 

l’entrada de vehicles. 

Dels trebal ls dels alum-

nes, d i r ig its pel d i rec-

tor del centre, Gu i l lem 

Gracià, i pel professor 

Vicenç Domènech, des-

taca la construcció d’un 

impressionant marge de 

pedra seca en forma de 

“L”, que fa les funcions 

de mur de contenció de 

tota la plataforma enjar-

dinada. Aquest marge i 

el parterre del jardí han 

estat fets amb materials 

de construcció i de pa-

v imentació reut i l itzats, 

procedents de les obres 

d’urbanització que l’em-

presa COPCISA ha dut a 

terme en una zona pro-

pera a l’institut. 

Pel que fa a les obres de 

mil lora del pàrquing, rea-

l itzades gratuïtament per 

l’empresa COPCISA, l’ac-

tuació ha consistit a es-

tendre i compactar asfalt 

fresat, el iminar els desni-

vel ls i els talussos que hi 

havia, i assegurar el bon 

drenatge del terra mit-

jançant la instal·lació de 

tubs especials de drenatge 

i l’estesa de grava. D’altra 

banda, cal assenyalar que, 

a més de la col·laboració 

dels tècnics d’urbanisme 

de l’Ajuntament de l’Ar-

boç, l’Associació de Veïns 

de l’Arboç ha participat en 

el projecte fent una apor-

tació econòmica que ha 

permès adquirir l’arbrat 

que s’ha plantat al l larg 

de tot el pàrquing. L’ob-

jectiu és convertir ben avi-

at aquest jardí en un jar-

dí botànic, integrat en un 

enorme espai de 1.200m2 

que s’ha recuperat i que 

es destinarà a l’hort es-

colar i d’altres activitats 

curriculars previstes en el 

Programa d’Escoles Verdes 

que, des de fa dos anys, el 

centre arbocenc està im-

plementant.

Destaca la  
construcció d’un 
impressionant 
marge de pedra 
seca en forma de 
“L”, que fa les 
funcions de mur 
de contenció de 
tota la  
plataforma  
enjardinada
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➜➜ Obres de mil lora
a l’institut de l’Arboç

E
l govern de la 

Genera l itat ha 

distingit amb la 

meda l la Josep 

Trueta al mèrit sanitari a 

l’arbocenc Andreu Suriol, 

president del Col·legi Ofi-

cia l de farmacèutics de 

Tarragona, Andreu Suriol. 

Amb aquesta guardó, la 

General itat de Catalunya 

ha distingit al farmacèutic 

per la seva contribució al 

progrés i a la mil lora de 

la sanitat. 

Andreu Suriol és l l icenciat 

en farmàcia i diplomat en 

òptica of tà lmica i acús-

tica audiomètrica per la 

Universitat de Barcelona. 

Ha estat farmacèutic ti-

tular del Departament de 

Salut de la Generalitat de 

Catalunya durant 29 anys 

i s’acaba de jubilar com 

a titu lar de la farmàcia 

de l’Arboç, després de 

37 anys. Va fundar l’As-

sociació de farmacèutics 

Empresaris de Tarragona 

(AfET), de la qual va ser 

el primer president. Tam-

bé va crear i presidir la 

➜➜Medalla al mèrit sanitari
per Andreu Suriol

federació Catalana d’As-

sociacions de farmacèu-

tics Empresaris (fEfAC). 

És president del Col·legi 

de farmacèutics de Tar-

ragona des de l’any 2004 

i també vocal autonòmic 

del Pleno del Consejo Ge-

neral de Colegios Oficiales 

de farmacéuticos de Es-

paña des del 2005. Durant 

el període 2002-2006 fou 

membre del Ple de la Cam-

bra de Comerç, Indústria i 

Navegació de Tarragona i 

des del 2006 n’és el vice-

president segon.

Ha estat farmacèutic 
titular del  
Departament de Salut 
de la Generalitat de 
Catalunya durant  
29 anys i s’acaba de  
jubilar com a titular 
de la farmàcia de  
l’Arboç, després de  
37 anys
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A

ntònia Miquel 

i Colel l, cone-

guda puntaire 

arbocenca, ha 

realitzat recentment dues 

donacions de gran valor 

al nostre Museu de Punta 

al Coixí. La primera de les 

peces és un mocador en fil 

blanc de gran valor senti-

mental, ja que és el primer 

mocador que l’Antònia Mi-

quel va confeccionar quan 

tenia 7 anys. La segona 

donació és un núvol en fil 

negre de gran valor, datat 

al segle XIX, heretat de la 

família Mata. Per la seva 

Donació d’Antònia Miquel
al Museu de Puntes

finor, delicadesa, perfecció 

i valor, ha estat col·locat 

en l’exposició permanent, 

concretament a la sala 4 

del museu. El mocador en 

A
mb l’objectiu de crear noves vies 

de comercialització de productes 

artesans produïts a Catalunya, 

l’any 2006 Artesania de Catalunya 

va iniciar el projecte Empremtes de Catalunya. 

Es tracta d’una marca registrada d’artesania 

que identifica i distingeix productes artesans 

de Catalunya els quals, mitjançant una mirada 

d’identitat i de contemporaneïtat, transmeten 

els valors del país a través d’elements vincu-

lats a l’art, la cultura, la història, la tradició, 

l’arquitectura, el paisatge i els costums po-

pulars que ens són propis. La distinció dels 

productes amb una marca artesana catalana 

permetrà, tant als ciutadans catalans com a 

les desenes de milions de visitants que cada 

any ens visiten, gaudir i endur-se una imatge 

real i garantida del país.

➜➜ La botiga d’Artesania de Catalunya 
vendrà punta arbocenca

Aquest projecte, del qual la fundació Privada Museu de Puntes al 

Coixí de l’Arboç en forma part amb una selecció dels seus productes, 

arriba finalment a bon port després d’un llarg procés.

fil blanc, haurà d’esperar 

una mica més,  de seguida 

que hi hagi disponibilitat 

d’espai entrarà també en 

exposició permanent. La 

fundació Privada Museu 

de Puntes al Coixí, convi-

da a tots els arbocencs i 

visitants a admirar aquesta 

nova peça. 
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L
’Arboç va acollir fa unes setmanes la Trobada 

Gegantera, organitzada pels Gegants Centena-

ris de l’Arboç, amb la col·laboració de l’Ajunta-

ment. Hi van participar les colles d’Almoster, 

Clariana, Creixell, el Vendrell, Esplugues de Llobregat, 

l’Arboç, Montblanc i  Sant Marçal.

A les 12 del migdia es va fer una plantada a la plaça 

de la Vila i una ballada. Cada colla va ser obsequia-

da amb un lot de productes promocionals de l’Arboç, 

gentilesa de l’Ajuntament de l’Arboç. Posteriorment les 

colles geganteres participants van celebrar un dinar 

de germanor al pavelló municipal.

E
l passat diumenge 

13 de juny a la tar-

da va tenir l loc a la 

plaça de la Puntaire 

de l’Arboç l’audició de final de 

curs de l’Escola Municipal de 

Música Tradicional del Penedès 

a l’Arboç. 

En el concert, que va comp-

tar amb l’assistència d’un 

nombrós públic, els alum-

nes de l’escola van inter-

pretar amb les seves gra-

l les, acordions diatònics, 

timbals, sacs de gemecs 

i f labiols, nombroses pe-

ces tradicionals cata la-

nes. L’Escola Municipal 

de Música Tradicional del 

Penedès a l’Arboç és una 

de les sis escoles d’aques-

ta especialitat existents a 

Catalunya i la única del 

Penedès.

➜
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ès

➜ Set col les participen en la  
trobada gegantera de l’Arboç
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g rups Secció Local-Grup Municipal d’Esquerra 
Republicana de Catalunya a l’Arboç

Carles
Ribé

i Solé

Portaveu del Grup Municipal  
Socialista  PSC

Joan 
Sans 

i Freixas

V
ilatanes i vilatans 

de l’Arboç,

Recentment  la 

Sentència del Tri-

bunal Constitucional  contra 

l’Estatut ha portat un reclam 

de tota la ciutadania catalana 

envers aquesta sentència.

No compartim el contingut de 

la Sentència i hem de lluitar, 

doncs, per a la modificació de 

la Constitució,  però no pas 

actuar com uns anarquistes 

anti-sistema.

L’Equip de Govern  CIU-ERC ha 

portat a terme una Moció  per 

tal de “Declarar L’Arboç que 

sigui exclòs de l’Àmbit de la 

Constitució Espanyola.” 

No és fàcil d’entendre com uns 

representants democràtics po-

den permetre’s la frivolitat de 

declarar que un municipi, en 

aquest cas L’Arboç, sigui exclòs 

de l’àmbit de la Constitució Es-

panyola quant ells son escollits 

democràtica i lliurament amb 

les normes de la pròpia Cons-

B
envolgudes i benvol-

guts,

Aprofitant aquest es-

pai, creiem que és la 

nostra responsabilitat compar-

tir amb vosaltres determinades 

percepcions sobre el moment 

actual de la gestió de l’Ajun-

tament.

Davant la greu situació econò-

mica per la qual estem passant 

tots plegats, des d’ERC creiem 

que és important ser optimistes 

i fer entendre a tothom que amb 

voluntat i esforç podem anar 

endavant, això sí, amb la impli-

cació de tots. Estem vivint uns 

moments en el que tots hem 

d’empènyer per poder continu-

ar caminant i nosaltres, des de 

l’equip de govern, estem fent 

importants esforços per afron-

tar aquesta situació i continuem 

treballant en el projecte de ges-

tió encetat fa set anys. 

Com ja heu pogut comprovar, 

el poble és viu i es continuen 

tirant projectes endavant, com 

les obres de l’entorn de l’esglé-

sia i Cal freixes. Darrerament 

s’ha col·locat la primera pedra 

de la futura residència d’avis 

de l’Arboç, una infrastructura 

molt important per al poble, que 

ha de ser una referència a la 

comarca. 

Creiem important fer incís en 

aquesta nova prestació, de ca-

ràcter supramunicipal,  per les 

implicacions que té per la vila, 

ja que per una banda, disposarà 

de 140 places entre residents i 

centre de dia, i podran acollir-

se persones de tots els pobles 

del territori.  També compor-

ta una oferta de 160 llocs de 

treball. 

Estem plenament convençuts 

que s’ha escollit l’Arboç per la 

seva ubicació,  perquè es donen 

les condicions urbanes i socials 

adients. 

Aquests dies també celebrem 

que l’Arboç ha estat benefici-

ari de la subvenció de la Llei 

de Barris, la qual ens permetrà 

fer un canvi al poble per tal 

de millorar la qualitat de vida 

dels vilatans i vilatanes. Aquest 

projecte ha estat molt treballat 

des de l’equip de govern i ha 

comptat amb una important  

participació ciutadana. 

Això de ben segur no hauria es-

tat possible si no s’hagués tre-

ballat, com ho hem fet aquests 

últims set anys, establint les 

condicions perquè l’Arboç torni 

a ser el municipi referent del 

Penedès Interior que tots desit-

gem i que ens convé ser.

Amb tot això volem deixar clar 

i refermar-nos  amb el missat-

ge d’optimisme, que treballem 

dur,  tot i els pals que posen 

a les rodes alguns que sembla 

que no s’estimin el nostre poble 

(que també és seu òbviament, 

encara que de vegades no ho 

sembli).

També volem fer una reflexió 

respecte a l’incivisme. A  la 

majoria ens agrada tenir casa 

nostra neta i no faríem al carrer 

el que no faríem a casa nostra. 

Les actituds incíviques  d’al-

gunes persones (per sort una 

minoria) les hem de patir i pa-

gar tots.

No cal oblidar que els serveis 

públics els paguem entre tots 

a través dels impostos i tributs 

i que aquestes conductes incí-

viques encareixen el preu de 

les prestacions. Creiem que a 

tots ens convé complir amb les 

normes perquè, en altre cas, po-

dria fer-se insostenible aquests 

increments de costos que obli-

garien a la pujada d’impostos 

en el futur, tot i que treballem 

molt dur perquè això no sigui 

així.

Per això volem fer una crida 

al conjunt de la ciutadania ar-

bocenca per tal que prengui 

consciència que a tothom ens 

convé fer les coses bé. Nosaltres 

des de l’equip de govern conti-

nuem treballant per la millora 

dels serveis, i també la seva 

sostenibilitat, però això no es 

podrà assolir sense  la implica-

ció de tothom. 

Mantenim la fe en el nostre 

projecte pel progrés de l’Arboç 

i plegats comencem a assolir fi-

tes molt importants per al futur 

de totes i tots nosaltres, amb 

empenta i il·lusió per continuar 

creixent.  Per nosaltres, el pri-

mer de tot és  l’Arboç. 

Molt bona festa Major a tot-

hom.
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M
oltes arbocenques 

i arbocencs em 

pregunten com 

pot ser que, amb 

les circumstàncies de crisi eco-

nòmica i l’alt índex d’atur que 

hi ha a tot l’estat, des de l’equip 

de govern municipal estem fent 

inversions com la millora de 

l’entorn de l’església de Sant 

Julià, o que en els propers anys 

tirarem endavant actuacions 

urbanístiques al nucli antic a 

través del projecte conegut com 

de la Llei de Barris, o que passat 

l’estiu comencem les obres de la 

nova residència per la gent gran, 

que multiplicarà per quatre les 

places assistencials actuals.

I és que en els moments més 

virulents de la crisi, encara 

continuen venint milers d’euros 

a l’Arboç des de les adminis-

tracions públiques en forma de 

subvencions - Generalitat, es-

tat, fons Europeus, Diputació 

de Tarragona i Consell Comar-

cal-  perquè tot i les restricci-

ons en les inversions públiques, 

continuen creient en l’Arboç i 

som prioritaris per a aquestes 

administracions. Són diners que 

hem anat a buscar i que s’han 

de gastar forçosament en l’exe-

cució dels projectes pels quals 

s’han atorgat. 

És evident que cada euro que 

ens arriba d’altres administra-

cions públiques en forma de 

subvencions, ens ho estalviem 

les ciutadanes i ciutadans de 

l’Arboç. Però, és clar, aquests 

diners no arriben sols. Si els 

tenim és perquè hem treballat 

per aconseguir-los. Només cal 

tirar enrere i recordar com era 

l’Arboç de l’any 2002 i  repassar 

la feina feta en aquests últims 

set anys, (escoles bressol, bi-

blioteca, policia local, piscina, 

biblioteca, nova ordenació urba-

na amb ampliació dels sectors 

empresarials...). 

Tampoc és fàcil gestionar l’ajun-

tament amb les circumstànci-

es actuals quan, tot i tenir els 

diners disponibles per assolir 

els projectes, aquests s’aturen 

perquè les empreses pleguen 

sense finalitzar les obres, o fins 

i tot sense començar-les, com 

ha passat en el cas dels vesti-

dors del nou camp de futbol, Cal 

freixas, (que serà el futur hotel 

d’entitats i llar de jubilats.

L’esforç de les arbocenques i els 

arbocencs i la gestió del govern 

de l’equip de govern d’aquest 

ajuntament, ha permès que 

l’Arboç hagi estat escollit com 

a municipi on ubicar-hi una re-

sidència per a la gent gran que 

donarà servei també a d’altres 

municipis de la comarca. Ens 

il·lusiona pensar que aquesta 

prestació, sola,  donarà feina a 

160 persones i un valor afegit a 

l’oferta de promoció econòmica 

de la vila.

fa pocs dies hem contractat 

12 persones, d’acord amb uns 

plans d’ocupació amb l’exi-

gència d’atorgar-los a famílies 

que porten mes de sis mesos a 

l’atur i que no tenen cap paga 

assistencial o social per a sub-

sistir. Se perfectament que no 

s’ha pogut satisfer les deman-

des de tothom, però treballem 

perquè vinguin mes contractes 

d’aquests tipus, subvencionats 

per la Generalitat, i sobretot,  

més oferta empresarial, amb 

els nous polígons d’activitat 

econòmica que hem previst al 

POUM.

Per això hem de d’aprofitar els 

diners que ens arriben des de 

l’estat, la Generalitat, el Consell 

Comarcal, la Diputació i els fons 

Europeus perquè s’estableixin 

les bases del futur i del progrés 

de l’Arboç, i no tinguem que 

patir en el futur les dificultats 

que estem patint ara  la societat 

arbocenca.

Tot i les adversitats que molts 

esteu passant, us desitjo que 

pugueu gaudir de la festa Ma-

jor, declarada “festa Tradicio-

nal d’Interès Nacional el passat 

2009”.

Grup Municipal  de CiUJoan 
Plana 
i Pons

titució. A aquest pas,  declara-

rem la república independent de 

casa nostra......si us plau, una 

mica de seriositat.

Bé tot canviant de tema, ara 

estem a prop de que arribi la 

nostra festa Major:  tots ens  hi 

sentim reflectits d’una manera o 

altre amb la nostra festa Major. 

Sabem i entenem que hem de 

prendre mesures vers la gran 

despesa  a que últimament es-

tén acostumats, però amb una 

mesura equitativa i equilibrada:  

si  hi  ha retallades econòmi-

ques,  que siguin compartides 

entre tots els actes, no uns sí 

i uns altres no. Hem de ser-ne 

responsables tots. 

Un altre aspecte a tenir en 

compte: l’arqueologia del nostre 

municipi i les trobades medie-

vals del Segle XIV-XV de l’obra 

de l’Entorn de l’Església.

Perquè l’equip de Govern ha 

fet canviar el grup de arque-

òlegs?

Es que els hi ha portat mols 

problemes?, O no combrega-

ven amb els mateixos criteris 

i per això els han acomiadat 

de sobta?.

Envers aquest equip de Govern 

tinc seriosos dubtes de que 

tinguin una especial atenció 

a l’historia de l’Arboç, ja que 

intentan tapar-ho tot i no vo-

len esbrinar allò que realment  

perdura dels nostres avantpas-

sats.  

Cal informar que properament 

es  formalitzarà una operació 

de crèdit de 965.000 €, per a  

la 3ª fase de Can freixas, per 

tal d’avançar uns diners de la 

Generalitat que estan previs-

tos donar a 3 anys (2010, 2011 i 

2012) i l’Ajuntament vol avançar 

aquesta obra sigui com sigui. 

Les despeses dels interessos 

seran a càrrec del Ajuntament 

i  pujaran uns 48.000 €. Si som 

capaços de pagar aquests inte-

ressos sense cap problema, no 

entenem que es pugui pregonar 

que ens  hem d’estrènyer tots 

el cinturó. 

Rebeu una cordial salutació i 

que tingueu una Bona festa 

Major.
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L’AJUNTAMENT

DE L’ARBOÇ
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núm. 22 
12

2010

Ajuntament centraleta�
977 670 083

Ajuntament fax.�
977 670 257

Casa de Cultura:�

Punt Informació Juvenil�

Museu de Puntes al Coixí (botiga)�
977 167 725

Centre d’Atenció Primària�
977 671 588

Residència Sant Antoni Abat�
977 670 307

Servei Atenció Social Primària�

Treballadora Social�
977 671 151

Poliesportiu�
977 670 713

Escola Bressol Minyons�
977 671 755

CEIP Sant Julià Col·legi Públic�
977 671 353

IES l’Arboç Institut de secundària�
977 670 065

Jutjat de Pau�
977 670 443

Bombers - El Vendrell�
977 667 185 / 977 663 080

funerària�
977 671 378

Taxi�
606 706 435 / 977 670 889

Servei municipal d’Aigua (SOREA):�

En horari d’oficina: �
977 16 79 08
Urgències: �
902 25 03 70

Servei d’enllumenat públic:�

Incidències i urgències�
606 817 307

Servei d’Ocupació �
   Municipal (SOM):

977 167 179

Policia Local�
900 666 222

Tramitació DNI �
977 16 77 07 

Mossos d’Esquadra�
112

TELÈfONS

HORARIS ALCALDIA
➟Carles Ribé:  de dilluns a divendres de 9 a 14 h

HORARIS REGIDORS

➟Joan Plana:  de dimarts a divendres  de 9 a 14 h 

➟Mercè Calaf:  dijous de 17 a 19 h

➟Joan Serres:  dilluns a divendres de 13 a 14 h 
 dilluns i divendres de 19 a 20 h

➟J.M. flores:  dijous de 17 a 19 h

➟Josefina Santasusagna:  dijous de 17 a 19 h

Tots amb hores concertades.

HORARIS SERVEIS TÈCNICS

➟Arquitecte tècnic:  dimarts i dijous de 12 a 14 h

➟Arquitecte:  dilluns i dijous de 12 a 14 h

➟Enginyer:  dimecres de 12 a 14 h

És aconsellable demanar hora abans per garantir una millor atenció.

DIA POBLACIÓ EN GENERAL

Dilluns Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dimarts ----- ----- -----

Dimecres Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dijous Rebuig Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Divendres Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Dissabte Orgànica Bolquers Terres i excrements de gats i gossos

Diumenge ----- ----- -----

HORARI de RECOLLIDA DE RESIDUS URBANS

Horari de recollida: a partir de les 10 de la nit
La fracció orgànica ha d’anar en bosses compostables

Informació al telèfon: 902 73 37 60

i a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà: 977 67 00 83

Les andròmines, els trastos vells i els electrodomèstics es recolliran tots els dijous, porta a porta, als habitatges que hagin sol·licitat 
aquest servei prèvia trucada telefònica a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de l’Arboç, al telèfon: 977 67 00 83.

DIJOUS

Ampliació de l’horari 
d’atenció al públic de SOREA

➟Dilluns de 10 a 14h 
➟Dimarts de 10 a 14h
➟Dijous de 10 a 13h i de 15 a 19 h

➟Edita: Ajuntament de l’ARBOÇ

➟Impressió, disseny i muntatge: El Vallenc, s.l. Plaça de la Torratxa, s/n - 43800 Valls - Tel. 977 60 04 
35 - 977 60 25 52 - E-mail: elvallenc@tinet.org
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