Cubelles a les 10 (Seccions)
DILLUNS
LA TERTÚLIA
Tertúlia sobre les notícies locals, nacionals i internacionals que s’han
produït els darrers 7 dies (Diversos participants)
COM VIURE MILLOR
Espai de salut en què es comenta l’actualitat mèdica i es donen consells
als oients amb la Dra. Teresa Joval
DIMARTS
FAUNA
Espai sobre el medi natural i caminades per la natura amb Carles Ríos,
president de l’associació Fauna de Cubelles.
NODE Garraf (Mensual)
Temes de promoció comarcal. Amb la participació de l’agència de
desenvolupament comarcal NODE
ESTIMATS HUMANS (Quinzenal)
Un espai sobre la curiositat humana de conèixer. Amb Marta Tapioles i
Sergio García
TREIEN LA POLS (Mensual)
Es revisen els arxius municipals des d’una perspectiva divertida:
anècdotes, documents curiosos, fets destacables... Amb Núria Jané,
arxivera municipal.
DIMECRES
SALUT AL PLAT
Espai de dietètica i nutrició amb la participació de l’especialista Joan
Bragulat i Ramos

GATS (Quinzenal)
Espai de l’Associació Gats de carrer Cubelles en què es parlar d’aquest
animals de companyia. Amb Marta Tapioles i Mònica Giner
CONSUM (Mensual)
Divulgació dels drets i deures del consumidor. Amb Anna Flores
responsable de l’oficina municipal de consum (OMIC)
TERÀPIA EMOCIONAL (Mensual)
Espai de psicologia a càrrec de la Dra. Laura Coll del Centre Mèdic Cubelles
ELS JOVES (Mensual)
Espai de psicologia sobre gent jove a càrrec d’Adriana Brandia, psicòloga
de l’Espai Jove
DIJOUS
BOSCOS
Espai de caire mediambiental dedicat als boscos i als seus pobladors amb
l’especialista Oriol Millán d’ARBA Litoral
ESPAI JOVE
Notícies, ofertes de feina i activitats sobre l’Espai jove amb Txell Sastre i
Jordi Marquès
DE QUÈ PARLEM? (Mensual)
Espai d’opinió sobre diversos temes amb Lydia Riba
AL CAP I A LA FI (Mensual)
Col·laboració del CAP de Cubelles sobre salut amb informació, notícies,
campanyes, etc
MOSSOS (Mensual)
Col·laboració dels mossos d’esquadra sobre temes monogràfics
relacionats amb la seguretat ciutadana

A/A (Mensual)
Espai d’Alcohòlics Anònims amb la participació de membres d’aquest
col·lectiu que parlen de les seves experiències personals, coordinat per
Lluís Méndez
DIVENDRES
LEWEEKEND
Agenda local i comarcal de cultura i festiva on es fa un repàs de les ofertes
del cap de setmana dins aquests àmbits. Inclou entrevistes i aquesta
temporada compta amb la participació de Xavi Borrell i Charo González
(Cubelles Noir). L’espai està copresentat per Carme Rigol
VA DE LLIBRES (Mensual)
Espai literari amb Llum Villanueva
L’ENTREVISTA
Repetició de l’entrevista que es penja cada setmana a la WEB municipal
VIOLETA RÀDIO (Mensual)
Espai d’àmbit feminista amb notícies, entrevistes, poesia, etc. Participen
Mònica Muntaner, María Trives, Justine Abellán i Pilar Martos. Amb el
suport del Centre Violeta.

