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BUTLLETÍ QUINZENAL DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Salut Pública

Benestar Social

CAMPANYA VACUNACIÓ GRIP 2020
Del 16 d'octubre al 6 de novembre. Aquest any
la vacunació a Cambrils es durà a terme fora del
Centre d’Atenció Primària per seguretat dels/les
pacients i dels/les professionals.
Punts de vacunació i dates disponibles:
Centre Cívic Les Basses: dia 16/10 de 9-13h. Dies
19 i 21/10 de 9-13h i de 15-19h.
Casal Gent Gran: dies 23 i 30/10 de 9-13h. Dies 26
i 28/10 de 9-13h i de 15-19h.
Centre Cultural: dies 2 i 4/11 de 9-13h i de 1519h. Dia 6/11 de 9-13h.
Per reservar hora podeu contactar via: WhatsApp
674 702 365, per telèfon al 977 36 30 74 o
bé a www.grupsagessa.cat/hospital-lleugerde-cambrils/ (CITA WEB: indicant que és per
vacunació de la grip)
A causa de la pandèmia actual per COVID-19
i per similitud de símptomes amb la grip, és
fonamental recórrer a la vacunació gripal per una
major protecció personal i comunitària.
+ info a: www.cambrils.cat/ca/serveis/salut
(campanya vacunació de la grip 2020)

BENESTAR SOCIAL - ATENCIÓ TELEFÒNICA
Per consultes i tràmits, podeu contactar de dilluns a
divendres al telèfon 977 368 190, en horari de 9 a 14 h.

Oficina Local d'Habitatge
SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ
Ajuts en forma de préstecs a comunitats de
propietaris per al f inançament d’obres de
rehabilitació d’edificis d’habitatges fins al 15 de
novembre de 2020.
Presentació de sol·licituds per via telemàtica a
través de la web de l’Agència de l’Habitatge http://
web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/
Per suport a la seva tramitació, podeu demanar
cita prèvia per l’Oficina Local d’Habitatge: trucant
al 977 12 90 01 Ext. 1 o a través de la web https://
citaprevia.gestorn.com/Cambrils/#nbb

PLA CIUTADANIA, DIVERSITAT I COHESIÓ SOCIAL
El Servei de Primera Acollida del Pla de Ciutadania
torna a estar operatiu a la plaça de la Vila 1, de 9.30
a 14h. Cal cita prèvia, trucant al 977 368 190 ext. 4 o
enviant un whatsapp al número 674 263 761.
ESPAI DE CONCILIACIÓ FAMILIAR - NOU HORARI
A partir del mes d'octubre, el servei modifica el seu
horari d’atenció: dimecres de 17h a 20h i divendres,
de 9:15h a 12:15h, al Centre Alba, Plaça Carles Roig, 9.
ESPAI FAMILIAR “SALTIRONS”CURS 2020/2021
Espai lúdic, educatiu i de trobada per a famílies
empadronades a Cambrils amb fills/es d’edats entre
els 0 i els 3 anys que no estiguin escolaritzats. Tràmit
presencial a l’OAC amb cita prèvia, trucant al tel. 977
79 45 79. Tràmit telemàtic, teniu suport al tràmit amb
l’OAC 360º a traves del tel. 977 794 557 de 8 a 20h, o
bé el e-mail oac360@cambrils.cat

Recaptació
ATENCIÓ PRESENCIAL AMB CITA PRÈVIA
Les atencions presencials de recaptació i tresoreria
requeriran cita prèvia a https://citaprevia.gestorn.
com/Cambrils o al telf 977 794 557.
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
Fins al 16 de novembre. Els rebuts domiciliats es
carregaran al compte el dia 15 d’octubre.
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA 2a fracció
Fins al 2 de novembre. Els rebuts domiciliats es
carregaran en compte el mateix dia 2 de novembre.
AVÍS IMPORTANT: els pagaments mitjançant la
web de l'Ajuntament de Cambrils efectuats l'últim
dia del termini es poden fer fins les 18.30 hores.

OFICINA D'ATENCIÓ A LA CIUTADANIA (OAC)
Reserveu cita per l'OAC al web https://citaprevia.gestorn.com/Cambrils o bé al telf 977 794 557.
També podeu realitzar els vostres tràmits online a la seu electrónica https://seu.cambrils.cat/
El servei de teleassistència OAC360, telf. 977794557 us ajudarà amb els vostres tràmits.

Turisme
VISITES GUIADES TEATRALITZADES
Dissabtes 10 i 24 d’octubre: Visita Guiada Barri Antic.
A les 11h (català) i a les 12h (castellà). Diumenges 4,
11, 25 d’octubre: Visita guiada Barri del Port. A les
11h (català) i a les 12h (castellà). Activitat gratuïta
Inscripcions: Oficina de Turisme Telf: 977 79 23 07.
Aforament màxim 20 persones
CAMBRILEJA LA TARDOR
Espectacles i animacions itinerants pels carrers del
Barri del Port i del Barri Antic.
Cambrileja al Barri de Port: Tots els dissabtes del
mes d’octubre a partir de les 18h
Cambrileja al Barri Antic: Els divendres 9 i 23

d’octubre a les 18h. Organitza: Patronat de Turisme i
Departament de Cultura i Festes
ACTIVITATS DE IOGA, PILATES I MARXA NÒRDICA
Caps de setmana d’octubre. Per a més informació a
www.cambrils-turisme.com o tel. 977 792 307
CIRCUIT D’EDUCACIÓ VIAL
Dissabte 17 i diumenge 18 d’octubre de 10h a 14h.
Circuit d’educació vial en bicicleta per a nens de 4 a 12
anys. Formació pràctica i tallers de mecànica inicial.
Treu-te el carnet de ciclista i tindràs un obsequi. Lloc:
Circuït viari Parc del Pinaret. Organitza: Rodabike
Cambrils

Esports
GUIA ACTIVITATS ESPORTIVES 2020-2021
IMPORTANT: Recuperació de les sessions del 2on
Trimestre Escola Natació 19/20 , no fetes en motiu
del tancament de les instal·lacions pel Covid-19, a
partir del dia14 de setembre fins el 24 d’octubre –
els inscrits podran recuperar les sessions en el mateix grup/hora. 1er Torn 17.00h i 2on Torn 18.20h
(l’accés a la piscina serà per la porta del Molí (Porta
E), excepte nadons que serà per la porta principal
(Porta A).
Inici del nou curs 2020/2021 d’escola natació serà
a partir del 28 d’octubre.
S’han implantat diverses mesures de prevenció
per garantir la salut i la seguretat de les persones
usuàries. És obligatori a l’hora de l’entrada i de la
sortida de les instal·lacions fer-ho amb mascareta.
Durant la realització de l’activitat física, seguint les
indicacions, no cal portar posada la mascareta.

I CAMPIONAT CATALUNYA MARXA AQUÀTICA
CIUTAT DE CAMBRILS
Diumenge 4 octubre, a la Platja Regueral de 9 a 13h
Esdeveniment organitzat per la FECC i el Centre Excursionista Cambrils / https://www.cecambrils.cat
COPA ESPANYA TRIAL BIKE
Diumenge 11 d’octubre, al pàrquing del Parc del
Pescador de 9 a 18h. Cambrils serà un cop mes
seu de la Copa Espanya de Trial amb Bicicleta.
S’instal·laran 10 zones i participen els millors pilots
de l’estat. Accés gratuït.
CAMPIONAT DE CATALUNYA TRIAL CLÀSSIQUES
Diumenge 18 d’octubre, al pàrquing Ateneu Juvenil de 9 a 18h. Sota l’organització del Moto Club
Cambrils i la FCM. El Box i punt de sortida serà al pàrquing de l’Ateneu Juvenil i les zones per les diferents
rieres de Cambrils.

Joventut
REFORÇ ESCOLAR
Estàs estudiant l'Eso o Bat? Ja pots fer la teva inscripció a les classes de repàs del primer trimestre de curs
a l'Ateneu. L'horari serà dimecres i dijous de 17:30 a
19 hores, segons el teu curs. Et pots inscriure a través de la nostra web o presencial.

AKADÈMIA
Un projecte que promou l’educació emocional entre
els joves de 18 a 23 anys. Activitat gratuïta. Cada dijous de 17.30 a 20.30h a partir del 8 d’octubre fins
al juny.
Inscriu-te a la web www.joventutcambrils.cat/

Casal de la Gent Gran
HORARI DEL CASAL
Recepció: de dl a dv de 9 a 20h. Oficines: de dl a dv
de 9 a 13:30h. Per qualsevol tràmit cal concertar
cita prèvia o trucar al 977 79 51 92.
NOCES D’OR 2020
Si aquest any celebreu els vostres 50 o 60 anys de
casats, veniu a celebrar-ho amb nosaltres.

Més informació al telèfon 977 79 51 92 o a l’OAC.
MEDALLA CENTENÀRIA
Si aquest any un familiar teu fa els 100 anys posa’t en
contacte amb nosaltres al 977 79 51 92.
SERVEI DE PODOLOGIA
Truqueu per demanar cita prèvia al 977 79 51 92

Promoció econòmica
SERVEI D’EMPRENEDORIA CAMBRILS EMPRÈN
Torre del Llimó, c. Rovira, 1, tel. 977 794 679 /
empren@cambrils.org

contacte que trobareu al web de l’Ajuntament de
Cambrils: http://bitly.ws/8u6E. Més info a: http://
bitly.ws/8DSR

FORMACIÓ
Organitza el teu temps i planifica feines: 15
d’octubre, de 17h a 19h. Ompliu el formulari que
trobareu a l’enllaç http://bitly.ws/8u6E. Al camp
“consulta”, cal indicar “Inscripció taller formatiu”.

EMPRÈN ONLINE
Plataforma, d'accés gratuït, per a usuaris i
empreses de Cambrils, de millora de competències
tecnològiques i estratègies digitals. Dona d’alta
el teu comerç a Cambrils Emprèn online, i aprèn
com la tecnologia t’ajuda a fer-lo més competitiu
i a millorar-ne les vendes. Inscripcions: http://bitly.
ws/8DSU

SERVEI D’ASSESSORAMENT A LES PERSONES
EMPRENEDORES I A EMPRESES
Vols crear una empresa? T’ajudarem a fer-ho amb el
servei CAMBRILS EMPRÈN. Mail: empren@cambrils.org
CAMBRILS EMPRÈN - OFICINA VIRTUAL COVID-19
D'ATENCIÓ A EMPRESES I AUTÒNOMS
Canal de comunicació per a informar, assessorar i
acompanyar als/les autònoms/es i a les empreses
que s’hagin vist afectats/des per la crisi sanitària del
COVID-19 i per l’estat d’alarma decretat.
Podeu contactar emplenant el formulari de

SUMA I SUMEM: AJUTS A LA PROMOCIÓ
ECONÒMICA A CAMBRILS
A qui s’adrecen? Als titulars de noves activitats
econòmiques implantades a Cambrils durant els
anys 2019, 2020 i 2021. Més informació: http://bitly.
ws/8DSZ
Amb el suport del Dept. d’Empresa i Coneixement
i el cofinançament del FSE. “El Fons Social Europeu
inverteix en el teu futur”.

Educació i Polítiques Actives d'Ocupació
FORMACIÓ PROFESSIONAL PER A L’OCUPACIÓ PER
A TREBALLADORS EN ACTIU – 2020
Cursos subvencionats pel Consorci per a la Formació
Contínua de Catalunya en col·laboració amb
FEMAREC. Inscripció oberta!
Preinscripció a www.cambrils.cat/inscripcions
Més informació o dubtes en la tramitació a l’OAC
360 - Telèfons: 977 79 45 57 – oac360@cambrils.cat
Cursos inici al novembre: Comptabilitat bàsica 60h,
Promoció i negoci a través de les xarxes socials
40h (persones aturades o afectades per un ERTO i
funcionariat).
BORSA DE TREBALL MUNICIPAL (BTM)
Servei gratuït d’intermediació laboral. Persones
que busquen feina: Inscripcions on-line: http://btm.
cambrils.cat .Inscripcions assistides telefònicament
(amb cita prèvia): Tel. 977 307 401/010

Actualitzacions via telefònica: Tel. 977 307 401 ext.2,
i via on-line (email: BTM@cambrils.cat i web: http://
btm.cambrils.cat)
Empreses que busquen personal: Tel. 977 307 401
ext.2, email: BTM@cambrils.cat, web: http://btm.
cambrils.cat
OFICINA MUNICIPAL D'ESCOLARITZACIÓ -OME
L’OME s’adreça a tota la ciutadania que desitgi
informació sobre l’oferta educativa del municipi, o
que precisi escolaritzar els seus fills i filles (0-16 anys).
Preinscripció curs 2020-21: podeu consultar tota la
informació a https://www.cambrils.cat/ensenyament/
ensenyament/ome
LLOC: Centre de Formació l’Estudi –Av. Horta Sta.
Maria, 14, 4t. HORARI de dl. a dv. de 9 a 14h. Sempre
amb cita prèvia trucant al tel. 977 307 401.

Aparcam
ZONA REGULADA. HORARI ZONA BLAVA I
TARONJA A PARTIR DEL DIA 1 D’OCTUBRE
De dl. a dv. de 10 a 13h i de 17 a 20h i ds. de 10 a 13h.
CARRERS I ZONES REGULADES: Pg. Albert, av.
Independència (tram des de la pl. Carles Roig al c.
del Sindicat), pl. Carles Roig, av. Vidal i Barraquer, av.
Verge de Montserrat, Jacint Verdaguer, Pere III, del Vi
i la zona taronja (Aparcament de l’Ermita).
Països Catalans, Robert Gerhard, Eduard Toldrà, Pau

Casals, Roger de Flor, Joan Sebastià Elcano, Ramón
Llull, Rb. Jaume I, pl. Aragó, Barques. Més informació
a www.aparcam.cat
BUS URBÀ
Targeta T-BUS per a residents. Cost 10 euros i puja al
bus durant tot l’any de manera gratuïta.
Més informació dels horaris i recorreguts al web
www.aparcam.cat , als punts de parada del bus urbà
o bé al telèfon d'Aparcam 977 36 40 87.

Cultura (Aforaments limitats – consultar disponibilitat en cada acte)
SUBVENCIONS CULTURALS 2020
S’ha obert la convocatòria de subvencions per
activitats i iniciatives culturals i festives a Cambrils
corresponent a l’any 2020.
Els ajuts econòmics estan destinats a programes
anuals que recullin el pla d’activitats ordinàries i
habituals de les entitats o bé a programes d’activitats
específiques o extraordinàries.
Les persones i associacions interessades podeu
presentar les vostres sol·licituds fins el dia 13
d’octubre de 2020 a través de la seu electrònica de
l’Ajuntament.
Més informació a www.cambrils.cat/cultura, a la
secció d’Ajuts i Subvencions del Tauler d’Anuncis de
l’Ajuntament i al telèfon: 977 368 484.

Exposicions

PREMIS VILA DE CAMBRILS
Convocatòria 2020 oberta: 29è Premi Internacional
de Fotografia Vila de Cambrils.
Presentació d’obres fins al 24 d’octubre de 2020 a
PremiVC@afCambrils.com
Més informació: www.cambrils.cat/cultura i al Tauler
d’Anuncis de la seu electrònica de l’Ajuntament.

MUSEU D'HISTÒRIA DE CAMBRILS
TARRACO VIVA
Diumenge 11 d’octubre, a les 11h i les 12.15h. Vil·la
Romana de La Llosa. Recreació de titelles romanes
Gladius i Medulina, a càrrec de Genovesa, Narratives
teatrals, en dues sessions: a les 11h en castellà i a
les 12.15h en català. Inscripcions prèvies a l’email
museu@cambrils.org o al telèfon 977 794 528.
CRIPTA DE L'ERMITA
Diumenge 11 d’octubre, a les 19.30h, LLUIS
CAPDEVILA – ÈTIM. Un projecte que explora com el
vi i la seva música es comuniquen. El resulta és un
àlbum de vuit composicions inspirades en el món
vitivinícola que és banda sonora de dues anyades
excepcionals de monovarietal Syrah.
Preu 7€ - Venda anticipada: www.entradium.com
Diumenge 18 d’octubre, a les 19.30h, PAU ALABAJOS
- LES HORES MORTES. Les hores mortes, referència
a un dels tres poemes del llibre Estimada Marta, de
Miquel Martí i Pol. FESTIVAL ACCENTS.
Preu 7€ - Venda anticipada: www.entradium.com
SALA ÀMBITS
Divendres 9 d’octubre, a les 20h. Inauguració
exposició de pintura Mar Endins de Montserrat
Recasens.
Horari de dl. a dv. de 9h a 14h.

BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
Dimecres 14 d’octubre a les 18h., Titelles "La cigonya
i el mussol valent", amb Cia titelles Les granotes.
Activitat amb inscripció prèvia. Places limitades.
Inscripcions obertes: Club de lectura infantil, es farà
l’últim divendres de mes a les 18h a la biblioteca.
Places limitades.
Club de lectura juvenil, virtual, sense limitació de
places. Més informació a la biblioteca.
Horari d'hivern: de dilluns a divendres de 10 a 13h
i de 16 a 20h.

SALA ÀGORA
Divendres 16 d’octubre, a les 20h. Inauguració de
l'exposició de fotografia Jacques Léonard. Barcelona
Gitana.
Horari de dl. a dv. de 8.30 a 14h.

SALA ÀGORA
Fins al 9 d'octubre, exposició col·lectiva d'arts plàstiques d'Artistes de Cambrils. Horari: de dl. a dv. de
8.30 a 14h. Dissabtes, diumenges i festius tancat.

TORRE DEL PORT
Exposició TROBALLES de Jordi Plana.
Ds. d'11 a 14h i de 17 a 20h. Dg. i festius d'11 a 14h.
Dl. tancat.

MOLÍ DE LES TRES ERES
Exposicions permanents: Molí de les Tres Eres:
testimoni viu del passat i Cambrils: els orígens
Exposició temporal: El color de la ira i la revolta de
Mariano Martínez .
Horari: ds. d’11 a 14h i de 17 a 20h; dg. i festius d’11
a 14h. Dl. tancat.

RUTA ESPAIS DE LA GUERRA CIVIL A CAMBRILS
Dissabte 3 d’octubre amb sortida al Molí de les Tres
Eres. A les 11.30h (castellà) i 17.30h (català).
Inscripcions a museu@cambrils.org o bé al tel.
977794528

VIL·LA ROMANA DE LA LLOSA
Ds. de 10 a 13.30h i de 15.30 a 17.30h, dg. i festius
d'10 a13.30h. Dl. tancat.

RUTA DE LA PESCA I TRADICIÓ A CAMBRILS
Dissabte 17 d'octubre amb sortida a la Torre de
Port. A les 11.30h (castellà) i 17.30h (català)
Inscripccions a museu@cambrils.org o bé al tel.
977794528.

