Període del 17 al 30 d'octubre de 2020

Núm: 983

BUTLLETÍ QUINZENAL DE L'AJUNTAMENT DE CAMBRILS

Cultura
PREMIS VILA DE CAMBRILS
Convocatòria 2020 oberta: 29è Premi Internacional
de Fotografia Vila de Cambrils. Termini de presentació
fins al 24 d’octubre a PremiVC@afCambrils.com
Més informació: www.cambrils.cat/cultura i info@
afcambrils.es
BIBLIOTECA JOSEP SALCEDA I CASTELLS
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.
Horari d'hivern: de dilluns a divendres de 10 a 13 h
i de 16 a 20 h.
FORMACIÓ – CENTRE CULTURAL
CICLE DE XERRADES DE DONA I SALUT
Dimecres 21 d’octubre, a les 19h, ALIMENTACIÓ I
MENOPAUSA, a càrrec d’Alba Gumà.

Dimecres, 28/10, a les 19h, ALIMENTACIÓ I CICLE
HORMONAL, a càrrec de Marc Serra. Entrada gratuïta.
Reserva a cco@cambrils.org o per tel. al 977 36 90 60
CRIPTA DE L’ERMITA
Diumenge 18 d’octubre, a les 19.30h, PAU ALABAJOS
- LES HORES MORTES. FESTIVAL ACCENTS. Preu 7€ Venda anticipada: www.entradium.com
Diumenge 25 d’octubre, a les 19.30h, DUO RIBERASÁBAT. Formació integrada pels guitarristes Maria
Ribera Gibal i Jordi Sábat Cots. Preu 7€ - Venda
anticipada: www.entradium.com
4 a B I E N N A L D 'A R T CO N T E M P O R A R I
GASTRONÒMIC
Diumenge 25 d'octubre, a les 12h, a la Vila Romana
de la LLosa. Chef Nature de la Cia. Markeliñe. Teatre
familiar. Cal inscripció prèvia a cco@cambrils.cat o
977 36 90 60.

Turisme
ACTIVITATS DE MARXA NÒRDICA, IOGA I PILATES
Tots els divendres d’Octubre: MARXA NÒRDICA a
les 17h davant Escola Hoteleria i Turisme.
Tots els dissabtes d’Octubre: IOGA a les 10h a la zona
ajardinada de la Platja de la Llosa.
Tots els diumenges d’Octubre: PILATES a les 10h a
la zona ajardinada de la Platja de la Llosa.
Més info a www.cambrils-turisme.com o tel. 977 79 23 07
VISITES GUIADES TEATRALITZADES
Dissabte 24/10: Visita Guiada Barri Antic. A les 11h
(català) i a les 12h (castellà).
Diumenges 25/10 i 1/11: Visita al Barri del Port. 11h
(català) i a les 12h (castellà). Gratuït. Inscripcions: Oficina

de Turisme, tel. 977 792307. Aforament màxim 10 pers.
CAMBRILEJA LA TARDOR
Cambrileja al Barri de Port: tots els dissabtes
d’octubre a partir de les 18h.
Cambrileja al Barri Antic: divendres 23 d’octubre a
les 18h. Patronat de Turisme i Dept. de Cultura i Festes
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. Circuït
viari Parc del Pinaret. Organitza: Rodabike Cambrils

Oficina Local d'Habitatge
SUBVENCIONS DE REHABILITACIÓ
Ajuts en forma de préstecs a comunitats de propietaris
per al finançament d’obres de rehabilitació d’edificis
d’habitatges: fins el 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
722 757198 o a través de la web https://citaprevia.
gestorn.com/Cambrils/#nbb

Promoció econòmica
CAMPANYA DE COMERÇ "ESTIMO CAMBRILS,
COMPRO A CAMBRILS"
Del 26 d'octubre al 18 de desembre, tots els
establiments de Cambrils poden participar en la
campanya d'impuls al comerç local. Més informació
a http://bitly.ws/a3gx
7es JORNADES GASTRONÒMIQUES AMB OLI
NOU D’OLIVA VERGE EXTRA
Del 30 d’octubre al 8 de novembre, els restaurants
participants en la campanya, oferiran una
degustació amb oli nou d’oliva verge extra de la
Cooperativa Agrícola de Cambrils.
SERVEI D’EMPRENEDORIA CAMBRILS EMPRÈN
Torre del Llimó, c. Rovira, 1, tel. 977 794 679/
empren@cambrils.org
FORMACIÓ:
Potenciació de les xarxes socials com a canals de
venda: 29 d’octubre, de 17h a 19h.
Ompliu el formulari que trobareu a: http://bitly.
ws/8u6E .Al camp “consulta”, cal indicar “Inscripció
taller formatiu 29/10/2020”.
SERVEI D’ASSESSORAMENT A PERSONES
EMPRENEDORES I EMPRESES CAMBRILS EMPREN
Vols crear una empresa?. Envia’ns un correu a:
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
contacte que trobareu al web de l’Ajuntament de
Cambrils: http://bitly.ws/8u6E.
Més informació: http://bitly.ws/8DSR
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.
Tipus d'ajuts: impuls a l’emprenedoria, persones
emprenedores
joves, dones emprenedores,
persones emprenedores aturades de llarga durada i
majors de 45 anys, a persones amb especial dificultat,
així com a zones específiques d’interès especial i a la
reobertura de locals. També es dona impuls tant a
la contractació de treballadors cambrilencs com a
l’emprenedoria social i/o cooperativisme.
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”.

Esports
GUIA ACTIVITATS ESPORTIVES 2020-2021
Inici del nou curs 2020/2021 d’escola natació el 26
d’octubre. 1er Torn 17h i 2on Torn 18.20h.
És obligatori l'ús de mascareta en accedir a les
instal·lacions. Durant la realització de l’activitat física, seguint les indicacions, no cal portar posada la
mascareta.
COPA CATALUNYA DE 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 padkock i punt de sortida serà
al pàrquing de l’Ateneu Juvenil i les zones per les diferents rieres de Cambrils.
OPEN CATALUNYA PROMOCIÓ XOUS
Diumenge 25 d'octubre, al pavello 2. El Club Patí
Cambrils organitza l’Open Promoció Xous de patinatge artístic al palau muncipal d’esports.
Donada la situació de la Covid-19 i seguint els protocols de la FECAPA, aquest esdeveniment serà a
porta tancada.

Benestar Social
BENESTAR SOCIAL - ATENCIÓ TELEFÒNICA
Les oficines de Benestar Social romandran tancades
fins a nou avís. Contacteu de dilluns a divendres al
telèfon 977 368 190, en horari de 9 a 14 h.
PROJECTE D'INTERVENCIÓ COMUNITÀRIA -SOM
BARRI, SOM COMUNITAT
Ens trobareu al barri cada 15 dies: Nou Cambrils

dijous 22 d'octubre de 16 a 18h al centre cívic
Nou Cambrils; Eixample Vila dimarts 27 d'octubre
de 16 a 18h, al Casal Mpal Gen Gran; Eixample
Platja, dimecres 28 d'octubre de 16 a 18h, al
centre cívic Les Basses. També al facebook: pici.
projectedintervenciocomunitariaintercultural
whatsapp: 669162606 o mail pici@cambrils.
org/<mailto:pici@cambrils.org/

Casal de la Gent Gran
CAFETERIA- RESTAURANT DEL CASAL
De dl a ds de 9 a 16h. Diumenges tancat.
Menú diari 6,90€
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.
AULA DE LA GENT GRAN DE CAMBRILS
Inscripcions: 21-28 d’octubre, de 17 a les19h, des-

patx aules 3ª planta
Inici del cicle de conferències: 4 de novembre
És obligatori està inscrit a l’aula per poder assistir a
les conferències.
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

Joventut
PUNT + SALUT
Torna el Punt de Salut cada dimarts de 17 a 19h a
l’Ateneu! Un espai de consulta totalment personal i
confidencial sobre qualsevol tema de salut amb la
Joana Abella, infermera del CAP.
No cal cita prèvia. Si pereferixes fer la consulta des
de casa contacta amb nosaltres.

CLASSES DE REPÀS
Estàs estudiant l’Eso o el Bat? Ja pots fer la teva inscripció les classes de repàs del primer trimestre del
curs a l’Ateneu. L’horari serà dimecres o dijous de
17.30 a 19h, segons el teu curs. Et pots inscriure a
través de la nostra web o presencial. Per més info
contacta amb nosaltres!

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 (de 8 a 20h)
IMPOST ACTIVITATS ECONÒMIQUES
El període voluntari per al pagament de l’IAE és
fins al 16 de novembre. Els rebuts domiciliats es
carregaran al compte el dia 15 d’octubre.
IMPOST BÉNS IMMOBLES URBANA
El període voluntari per al pagament del segon
termini de l’impost de béns immobles finalitza el 2
de novembre. Els rebuts domiciliats es carregaran
en compte el mateix dia 2 de novembre.

PLA ESPECIAL DE PAGAMENT 2021
Per facilitar el pagament en període voluntari
dels tributs de l’exercici 2021, us podeu acollir al
Pla Especial de Pagament, per a pagar-los en sis
quotes mensuals i fins a dues de regularització
sense interessos. Sol·licituds fins al 30 de novembre
a l’OAC, telemàticament o per correu ordinari.
En cas de no ser titular del rebut cal acreditar la
representació i aportar còpia del NIF del titular.
Si aquest any ja us heu acollit al pla especial de
pagament i no ha estat cancel·lat, es renovarà
automàticament per a l’any següent.
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.

Salut Pública
CAMPANYA VACUNACIÓ GRIP 2020
Ampliació dates fins al 27 de novembre. Aquest
any la vacunació a Cambrils es durà a terme fora
del Centre d’Atenció Primària per seguretat dels/les
pacients i professionals.
Punts de vacunació i dates disponibles:
Centre Cívic Les Basses: 9 i 11/11 de 9-13h i de 1519h. Dia 13/11 de 9-13h.

Casal Gent Gran: Dies 16 i 18/11 de 9-13h i de 1519h. Dia 20/11 de 9-13h.
Centre Cultural: dies 23 i 25/11 de 9-13h i de 1519h. Dia 27/11 de 9-13h.
Per reservar hora podeu contactar via: WhatsApp
674 702 365, per tet. al 977 363074 o bé a www.
grupsagessa.cat/hospital-lleuger-de-cambrils/
(CITA WEB: indicant que és per vacunació de la grip).

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. 977 794 557 us ajudarà amb els vostres tràmits
en horari de dilluns a divendres de 8 a 20 hores.

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

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.

Exposicions

Aparcam
APARCAMENTS REGULATS TEMPORADA HIVERN
Horaris zona blava i taronja:
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.

BUS URBÀ - HORARIS PERÍODE ESCOLAR
Els nous serveis inclouen les sortides i arribades a
l'estació de tren. El servei és de dilluns a dissabte.
Tota la informació detallada d'horaris i recorreguts a
la web www.aparcam.cat .
Més informació al tel. d'APARCAM - 977364087.

SALA ÀGORA
Exposició de fotografia Jacques Léonard. Barcelona
Gitana. Fins al 20 de novembre.
De dilluns a divendres de 8.30 a 14h.

TORRE DEL PORT
Exposició TROBALLES de Jordi Plana.
Dissabtes d'11 a 14h i de 17 a 20h. Diumenges i festius d'11 a 14h. Dilluns tancat.

SALA ÀMBITS
Exposició de pintura Mar Endins de Montserrat
Recasens. Fins al 20 de novembre.
De dilluns a divendres de 9 a 22h.
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 .
Dissabtes d’11 a 14h i de 17 a 20h; diumenges i
festius d’11 a 14h. Dilluns tancat.
VIL·LA ROMANA DE LA LLOSA
Dissabtes de 10 a 13.30h i de 15.30 a 17.30h.
Diumenges i festius d'10 a13.30h. Dilluns tancat.

Targeta T-BUS: Recorda demanar la targeta t-BUS
per a residents. Cost: 10 euros i puja al bus durant
l’any de manera gratuïta. Tramitació a l'OAC de
l'Ajuntament de Cambrils.

RUTA ESPAIS DE LA GUERRA CIVIL A CAMBRILS
Dissabte 7 de novembre 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

RUTA DE LA PESCA I TRADICIÓ A CAMBRILS
Dissabte 21 de novembre 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.

