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MEMORIA AMICU 2010 
 
 
 
1.-  SUMARI; 
 
 
 
 
2.- COMPOSICIÓ JUNTA DIRECTIVA; 
 
 

President;  
 
Luis Criado Navarro,  
 
Vicepresident; 
 
Montserrat Roca Biurrun 
 
Secretari;  
 
F. Xavier Pla Ribas, (Dimitit novembre 2009) 
 
Carmen Chaves Sanchez-Pastor (Secretaria en funcions fins Assemblea)) 
 
Tresorer; 
 
Antonio De Bertomeu i Lluch 
 
Vocal; 
 
Carles Pascual Estanella 
 
Vocal; 
 
Mamen Monfort Abejaro 
 
Vocal; 
 
Roser Gotor Martinez 
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Vocal; 
 
Joan Ulloa Bolivar 
 
Vocal; 
 
Ernesto Peso Hernández (Vocal en funcions fins Assemblea) 
 
3.- SOCIS 
 
 
A data 31 de desembre de 2010.............................171 socis 
 
 
PERSONA CONTRACTADA 
 
 
Cap persona contractada. Els recursos econòmics de l’entitat no ho poden permetre 
 
 
Seu social  ………………………………….c/ Joan Roig i Piera 3 – 5   despatx nº 6  
i Sala de Reunions, Cubelles 
 
Adreça postal………………………………c/Av. Pompeu Fabra  58, BL C, 2º-3ª   Cubelles 
 
 
 
ACTIVITATS REALITZADES: 
 
Resum: 
 
AMICU (Associació de Minusvàlids de Cubelles) durant l’any 2010 ha continuat la seva tasca 
d’assessorament i defensa de totes les persones amb discapacitat, tant de Cubelles com 
d’altres poblacions (Vilanova i la Geltrú, Cunit etc). Apart de la seva vesant  social de defensa i 
assessorament, AMICU, gràcies a la subvenció rebuda de Caixa Tarragona, ha pogut fer també 
un altra tipus d’activitat;  excursions per poder gaudir, tan els minusvàlids com les seves 
famílies, d’un dia d’esbarjo. Aquestes activitats afecten de manera molt positiva en 
l’autoestima i la integració social del nostre col·lectiu. 
 
 
 
Cursos a discapacitats i veïns. Els professors son socis d’AMICU i membres de la Junta 
Directiva. Els cursos que s’imparten son; Informàtica 1, 2 y 3 (Dilluns, dimarts i divendres de 
17’00h a 19’00h), Anglès – dimarts de 17’00h a 19’00h. Punt de Creu – dimecres de 16’30h a 
18’00h. Taller de Memòria – divendres de 17’00h a 19’00h 
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                                                                   Taller de Memòria 
 

                               
                                                                                                    Informática 
 

                                
                                                                                                    Informática 
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                                                                                                           Angles 
 
 

                              
                                                                                                            Angles 
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                                                                                                  Grup Informática 1 
 
                                                               

 
Entre les activitats més destacades, pel seu impacte social, apart de les  de caràcter lúdic i 
cultural, cal destacar: ASSESSORAMENT PERSONALITZAT, un servei que AMICU continua 
ofererint a totes les persones, tan les que en són sòcies, com les que no ho són. També, apart 
de l’assessorament, AMICU ha tramitat, pels seus socis, diferents GENERALITAT ; DOCUMENTS 
RELATIUS A LA DISCAPACITAT  
Reconeixement de Disminució, Revisió Grau Discapacitat, Llei de Dependència 
 

 
ADMINISTRACIO LOCAL;  Targeta d’aparcament per a persones amb disminució i altres 
documents. 
 
AMICU ha continuat  col·laborant amb entitats i administracions públiques, tant locals, com de 
la comarca. Dins d’aquestes col·laboracions cal remarcar la continua:    COLABORACIO AMB LA 
REGIDORIA DE SERVEIS A LES PERSONES, de l’Ajuntament de Cubelles. 
 
AMICU ha continuat durant l’any 2010 eixamplant la seva base social arribant a finals d’any als 
171 socis entre discapacitats de diferents graus, cuidadors i persones que donen suport a la 
tasca de l’associació. 
 
AMICU, en el decurs del 2010, ha continuat fent accions de caràcter reivindicatiu, s’han 
presentat un total de 12  instancies a l’Ajuntament de Cubelles,  2 escrits a l’INSS així com  
reivindicacions i reclamacions a la Generalitat de Catalunya. Aquests actes han comportat que 
diferents mitjans de comunicació es fessin ressò de les reivindicacions (Diari de Vilanova, Canal 
Blau TV, El Punt, Agencia EFE etc.). Aquest ressò, als mitjans de comunicació, de les 
reivindicacions i dels diferents CAMPANYES  d’AMICU, han motivat la presa de consciencia de 
diferents estaments, així com amb la companyia de transport interurbà, MON-BUS.  
 
En relació a l’accessibilitat de les platges del Municipi: s’ha possat en marxa el programa 
“Platges per a tots” , conveni entre l’Ajuntament de Cubelles i la Fundació INSERSO-ONCE . 
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AMICU pretend l’us de les platges per a totes les persones. Passarel·les de fusta a totes els 
accesos a les platges fins a la riba, dutxes adaptades a discapacitats, aparcaments de 
minusvàlids a prop de l’accés a la platja. 
 
 
 

                  
                                       Passarel·la de fusta fins a la riba (Platja de La Mota) 

 
 
 
 

                   
                                                              Access Platja de Cubelles. Access a dutxes 
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                                         Aparcament de minusvàlid al costat de l’accés a la platja 
 
 

Cal destacar en aquest apartat, que, a pesar de la millora de l’accessibilitat general de les 
platges, segueix existint una manca de serveis per a discapacitats, com la zona d’ombra per a 
persones discapacitades i un petit espai per deixar les cadires de rodes pròxima l’aigua. 
Personal qualificat per atendre a aquest col·lectiu.  
AMICU, desde su creació al 2007, considera l’accesibilitat a les platges una prioritat. 
Posar fustes en alguns accessos a la platja, no defineix les platges com “ADAPTADES” ó 
“ACCESSIBLES” 
 
 
 
 
En relació amb el transport interurbà, s’ha aconseguit habilitar un telèfon perquè els usuaris 
de cadira de rodes, puguin  comunicar la seva demanda de autobús adaptat. L’empresa Mon 
Bus ha adquirit un total de 3 autobusos adaptats per fer la ruta Cubelles-Barcelona i volta. 
 
 
 

                
                                                        3 nous autobusos de Mon Bus 
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Excursions a diferents llocs de Catalunya, dins del Projecte “Respirem Natura i Pobles”, 
premiat per Caixa Tarragona en l’obra social del 2009. 
 
S’han fet un total de quatre excursions a l’any 2010;  
 
1.- A Montserrat el 17 de abril de 2010.  
 
2.- A les Terres de L’Ebre el 22 de juny de 2010, a conèixer als companys de l’associació AMITE 
 
3.- Al Montseny el 18 de setembre de 2010-12-29  
 
4.- Les Mines de Cercs el 16 de octubre de 2010 
 
L’excursió a Montserrat es va fer amb la subvenció que ens va donar l’Ajuntament de Cubelles. 
 
L’excursió a les Terres de L’Ebre es va fer amb la meitat de la subvenció de Caixa Tarragona. 
 
L’excursió al Montseny es va fer amb l’altre meitat de la subvenció de Caixa Tarragona. 
 
 
 

 
 
 
EXCURSIO A MONTSERRAT 
 
   
   Va ser una excursió molt divertida. Arriben a dalt de la Basílica en el tren cremallera. 
Van visitar la Basílica de Montserrat i van escoltar missa i l’Escolania cantant. Desprès 
van donar una volta pels arrendadors i a les 13’30h van sortir cap a Monistrol a dinar. 
 
   Desprès de dinar, volta cap a Cubelles a les 18’00h. 
 
   Arribada a Cubelles a les 20’30h 
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                                             CARTELL EXCURSIO A MONTSERRAT 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 
                                      CAP AL TREN DE CREMALLERA  
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                                         MONTSERRAT 
 
 
 
 
 

 
 
EXCURSIO A LES TERRES DE L’EBRE 
 
 
Aquesta excursió es va programar per conèixer als companys de l’associació AMITE 
(Associació de Minusvàlids de les Terres de L’Ebre). Van visitar una planta arrosarà on 
ens van posar un vídeo de l’elaboració de l’arròs. Ens van donar a cadascú un paquet 
d’arròs. 
 
Desprès de fer aquesta visita ens van a anar a dinar una paella de la zona, que va estar 
molt bona. 
 
Desprès de dinar una mica de sobretaula i  ales 18’30h volta cap a Cubelles. Arribada a 
Cubelles a les 20’00h. 
 
   Aquesta excursió va ser finançada, parcialment, amb la subvenció de Caixa 
Tarragona. 
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                                     CARTELL ESCURSIÓ A DELTEBRE 
 
 
 

                                         
                                                          BAIXADA A VISITAR LA COOPERATIVA DE L’ARRÒS 
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EXCURSIO AL MONTSENY  
 
   Van sortir de Cubelles cap a Montseny a les 8’15h. Paradeta a les 9’30h al poble de 
Fogars de Monclús per esmorzar. Van arribar al Centre de Informació del Parc del 
Montseny a les 10’30h. Van veure un audiovisual “El Montseny i les quatre estacions”. 
Va a ser molt bonic. Després ens van quedar per la zona donant una passejada. 
 
   Aquesta excursió es va financiar, parcialment, gracies a la subvenció de Caixa 
Tarragona. 
 
   A les 12’00h ens van dirigir cap a Arbúcies a dinar. Desprès de la sobretaula volta cap 
a Cubelles i arribada a les 20’30h 
 

                   
                                                     CARTELL EXCURSIO AL MONTSENY 
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                                                ARRIVADA AL PARC DEL MONTSENY 
 
            
 
 
 
 

                     
                         CASA AL COSTAT DEL CENTRE D’INFORMACIÓ DEL PARC DEL MONTSENY 
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                                            CARTELL EXCURSIO A LES MINES DE CERCS  
 

                       
                                                                       SORTIDA DE LA MINA DE CARBO DE CERCS 
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                                                                                  ENTRADA A LA MINA DE CARBO DE CERCS 
 
 
 

 
ASSESSORAMENT PERSONALITZAT 
 

1. AMICU ha continuat fent cada setmana, en la seva seu social, tal com va fer 

des de la seva creació l’any 2007, l’assessorament de totes les persones 

(siguin o no socis) que s’hi han adreçat, fent un seguiment personalitzat de 

cada cas, assessorant-les sobre les diferents prestacions públiques i sobre 

els tràmits administratius que han de dur a terme, per tal que sigui 

reconeguda, oficialment, la seva condició de persona amb minusvalidesa, i 

així poder obtenir de les diferents ajuts, subvencions i/o prestacions 

públiques.  

 
 
 
 
  TRAMITACIO DE DOCUMENTS RELATIUS A LA DISCAPACITAT 
 

1. AMICU ha tramitat un total de 25  expedients de sol·licitud d’acolliment a la 

Llei de la Dependència i un total de 19 expedients de revisió de grau de 

minusvalua,  així com 15 reclamacions a diverses administracions.  Les 

gestions s’han fet, tant a l’Ajuntament de Cubelles, Ajuntament de Vilanova 

i la Geltrú, Ajuntament de Cunit, com a les dependencies de la Generalitat 

de Catalunya de Vilanova i La Geltrú i El Vendrell, fent posteriorment el 

seguiment de cada cas. Totes les tramitacions es fan desde AMICU. 
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2. Reclamació de multes. Aquest any, a partir del mes de febrer van posar a 4 

socis, multes a Vilanova i la Geltrú per estacionar en zona blava (tres) i una 

en carrega i descarrega. Afegir que les quatre denuncies eren , totalment, 

irregulars. Totes elles reclamades i amb dues entrevistes amb el Regidor de 

Mobilitat de l’ Ajuntament de Vilanova. Les multes s’han retirat. Van parlar 

amb la Regidora de CIU a Vilanova i la Geltrú i li van exposar les 4 

denuncies. Entre tots van a aconseguir que les denuncies es retiressin i li 

tornessin els diners. El resultat a sigut positiu per el nostres socis. 

3. S’han registrat 12 instancies a Cubelles, 4 a Vilanova i la Geltrú i 1 a Cunit 

4. Entrevistes a Cubelles amb l’ Alcaldessa, la Regidora d’Atenció a les 

Persones. Entrevista amb la Regidora de Turisme. També hem tingut 

contactes amb diversos tècnics de l’Ajuntament 

5. Entrevistes a Vilanova i la Geltrú amb el Regidor de Mobilitat, el Cap de la 

Policia Local i la Secretaria de la Regidoria de Mobilitat. 

6. Al Consell Comarcal del Garraf, amb la Vicepresidenta i els Serveis Socials 

per col·lacionar diversos problemes dels nostres socis. 

 

 

CAMPANYES D’AMICU 

 

Les campanyes dutes a terme per AMICU en l’any 2010 son; 

 

1.- CAMPANYA APARCAMENTS RESERVATS A MINUSVÀLIDS; Davant la 

constante invasió d'áquest espais reservats, AMICU, va dur a terme una 

campanya informativa als cotxes aparcats en aquests llocs reservats a 

minusvàlids. Li van posar al parabrises el següent cartell; 
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També es van fer enganxines per posar a la signa’l vertical de l’aparcament de 

minusvàlid. 

 

 

        

 

2.-CAMPANYA PERQUE TOTS ELS EDIFICIS PUBLICS SIGUIN ACCESIBLES D’ACORD AMB 

LA LLEI VIGENT. 

 

               .  

                                    AJUNTAMENT DE CUBELLES 

 

3.- CAMPANYA PER FER ACCESIBLES ELS PASSOS DE VIANANTS DEL 

MUNICIPI TANT DEL POBLE COM DE LA PLATJA 
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                                            Passeig de Vilanova. Carrer comercial 

 

              

                                                       Platja de La Mota de Sant Pere 

 

4.- CAMPANYES ADREÇADES A UNA MAJOR CONSCIENCIACIÓ, TANT DE 

LES ADMINISTRACIONS PUBLIQUES, COM DE LA GENT, DE QUE CAL 

MIJORAR L’ACCESSIBILITAT DELS ESPAIS PUBLICS I DELS ESTABLIMENTS 

D’US PÚBLIC. 

   En aquest apartat cal destacar la denuncia interposada a Caixa de 

Pensions en el Barri Marítim de Cubelles. L’incident va sorgir d’un cartell de 

una persona discapacitada en cadira elèctrica a la entrada de l’oficina, 

coincidint amb un gran “escalona” de más de 20cms. Es va denunciar a 
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Federació ECOM de Barcelona i, públicament a les Reds Socials, Facebook i 

Twiter. Al poc temps es va retirar el cartell. 

                                    

                           Oficina Caixa de Pensions Barri Marítim Cubelles 

 

 

 

CENTRE DE DIA PER A PERSONES  DISCAPACITADES I PER A GENT 

GRANT 
 

1. S’han realitzat contactes amb empreses dedicades a la atenció de 

les persones discapacitades i a la gent gran, per  la posta en 

marxa, a Cubelles, d’un CENTRE DE DIA, que atengui a les 

persones discapacitades i  a la gent gran. 

2. Aquesta proposta va arribar al Parlament de Catalunya i continua 

la seva tramitació. 

 

COMUNICACIÓ: 

 
. Interna  

AMICU contacta amb el seus socis, bàsicament, per mitjà de la seva pàgina 
web, cada dia amb més visites,  i del correu Electronic. El record de visites 
al web, el tenim, el dia 2 de novembre amb 100 entrades. Actualment la 

web rep, diàriament, més de 80 visites. 
Web d’AMICU: http://www.amicucubelles.com/ 

Correu Electronic d’AMICU: amicucubel@yahoo.es 
 
. Externa (diaris, mitjans de comunicació en els que hem sortit...) 

A part del nostre web, AMICU, ha sortit en els següents mitjans de 
comunicació:  

 

TV: Canal Blau TV 

http://www.amicucubelles.com/
mailto:amicucubel@yahoo.es
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Ràdio: Ràdio Cubelles, Canal Blau FM. 

Diaris: Diari de Vilanova, El Punt. 
Diaris electrònics: Vilanova digital. 

Agencia EFE 
 
 Relacions: 

. Interna (butlletins, revistes, tríptics editats...) 
http://www.amicucubelles.com/ 

amicucubel@yahoo.es 

  

INSTITUCIONALS  
REUNIONS  DE TREBALL AMB DIFERENTS INSTITUCIONS 

 
1. En el capítol de reunions de treball amb diferents institucions 

podem destacar, en primer lloc les diferents reunions mantingudes 

amb la alcaldessa de Cubelles i amb la regidora de Serveis a les 

Persones.  

2. També destaquem que aquest any 2009, AMICU ha renovat amb 

Federació ECOM, per tal de ajuntar les forces d’ambdues 

institucions. 

3. També cal  destacar els contactes mantinguts amb membres de 

l’Ajuntament de Vilanova i La Geltrú,  amb la seva Regidora 

d’acció Social, Sra. Encarna Grifell, el Regidor de Mobilitat i el Cap 

de la Policia Local adreçades  a una millor col·laboració amb 

aquest ajuntament.  

4. Reunió amb el Cap de la Policia Local de Cubelles, Sr. Sebastian 

Rodríguez, adreçades a certes irregularitats observades en el 

municipi. Es demana una major col·laboració i control dels 

aparcaments de minusvàlids, així com la creació de places a 

diverses zones on no existeixen (CAP Cubelles, Aparcament Plaça 

del Mercat, etc) 

5. Reunió amb membres del grup polític local:  Entesa per Cubelles. 

6. Reunió amb membres del grup polític local:  PP de Catalunya  

7. Reunió amb l’associació de veïns: Molí de Vent de Vilanova i La 

Geltrú, fruit de la qual, van publicar un reportatge en el seu 

butlletí.  

8. Reunió celebrada a la seu de la Obra Social de Caixa Penedès, de 

Vilafranca del Penedès, el 04-12-2009, entre membres de la junta 

directiva de AMICU i el senyor Josep F. Cortés Cap de l'Obra Social 

de Caixa Penedès 

 

 

http://www.amicucubelles.com/
mailto:amicucubel@yahoo.es
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ANÁLISIS ECONÒMIC: 

 

. Subvencions demanades 

 
 

 
 
 

Subvenció a l’Ajuntament de Cubelles.................................800€ 
 

 
 

1) Caixa de Tarragona. 

Presentació del Projecte “RESPIREM NATURA I POBLES”. El Projecte 
ha sigut premiat amb una dotació de  per tal de  fer sortides en autobús 

adaptat per a persones amb mobilitat reduïda, en el primer semestre de 
l’any 2010. La quantia ha sigut de un total de  2.406’26€. 

 
2) Caixa de Sabadell. 
Presentació de sol·licitud de col·laboració per imprimir butlletes de 

loteria de Nadal. Aquesta entitat ens va concedir una col·laboració de 
60€. 

 
 
Saldo a 31-12-2010    CAIXA TARRAGONA..............................  2.605’00€ 

 
Saldo a 31-12-2010    UNNIM................................................. 1.592’14€ 

 
Saldo caixa efectiu................................................................     273’00€ 
 

 
 

 
Quotes de socis cobrades: .....................................................   600€ 
Donacions rebudes:UNNIM.....................................................     60€ 

Ingresos per subvenció de Caixa Tarragona: ...........................  2.406’26 
Ingresos per benefici de loteria..............................................      620            

Ingresos per cursos.............................................................       340 
Ingresso subvenció Ajuntament de Cubelles................................   800 
              

Total d’ingressos de l’entitat:   ...............................4.826’26€ 

 

DESPESES 

 
Despeses  per excursions........................................................ 2.274’00€  

Despeses varies i d’oficina e impremta.....................................   598’44€  
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    Total de despeses de l’entitat: .........................2.872’44€    

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


