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mparteix

Una nova etapa

Nova legislatura, nou govern, nous 
compromisos, nous projectes, nova 
manera de fer... i nova publicació municipal. 
Cubelles Comunica pren el relleu de 
l’Ajuntament Informa amb la voluntat de 
ser una eina més propera, més pràctica 
i més adient als nous temps. Aquesta era 
una renovació necessària per fer arribar 
a la nostra ciutadania la informació 
municipal a través d’una nova publicació 
que en facilitarà el seu ús i, de ben segur, 
ajudarà a la comprensió dels continguts. 

Millorem el canal per comunicar millor el 
missatge. Un format més reduït, 
transportable i manejable; la introducció 
del color a totes les pàgines i el nou pes 
que agafen els elements gràfics com a part 
indispensable de la informació són les 
principals novetats que us presentem.

Cubelles Comunica no és tan sols una 
publicació bimestral d’informació 
municipal. Cubelles Comunica és un 

concepte que ens acompanyarà al llarg 
de la legislatura i que serà present en tots 
aquells elements de comunicació entre 
l’Ajuntament i la ciutadania. Serà un 
paraigües que cobrirà tot allò que tingui 
a veure amb la informació als nostres 
veïns i veïnes en aquesta nova manera de 
fer, també en matèria de comunicació, 
amb la voluntat de ser més clars, 
més transparents i més propers.

Crec en aquest grup de persones que 
formen un potent equip de Govern. 
Regidors i regidores molt preparats 
i carregats d’il·lusió que iniciem aquesta 
nova etapa de Cubelles amb moltes idees 
i projectes per millorar la nostra vila. I tot 
allò que fem per a Cubelles ho trobareu 
aquí, a Cubelles Comunica.

Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles
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neix

Consistori de l’Ajuntament de Cubelles 2011-2015

El pacte de Govern realitzat entre els 
grups d’ICV-EUiA, UC-RCat i PP arran 
dels resultats de les eleccions municipals 
del 22 de maig de 2010 ha esdevingut 
la creació d’un equip format per onze 
regidors i regidores amb Mònica Miquel 
com a Alcaldessa i Rosa Fonoll i Joana 
Navarrete a la 1a i 2a tinença d’Alcalde 
respectivament. 

El nou organigrama s’estructura en 
quatre grans àrees de les quals s’han 
designat els respectius caps: Urbanisme 
i Planejament (Lídia Pàmies), Ciutadania 
(Josep Ma. Hugué) Hisenda, Dinamització 
Econòmica i Règim Intern (Luis Alamán) 
i Alcaldia, Polítiques d’Igualtat 
i Integració Europea (Mònica Miquel).

De cada àrea pengen les 22 regidories que 
contempla el nou cartipàs amb les cinc 
novetats de les regidories d’Habitatge 
(Joana Navarrete), Prevenció de Riscos 
(Pere Lleó), Emprenedoria (Xavier 
Baraza), Empresa (Luis Alamán) i Recursos 
Humans (Mònica Miquel), que a partir 
d’ara esdevé regidoria pròpia.

Mònica Miquel i Serdà 
ICV-EUiA

Lídia Pàmies Etaix 
ICV-EUiA

Rosa Fonoll i Ventura 
UC-RCat

José M. Ardila Contreras
UC-RCat

Luis Alamán Catalán
PP

Narcís Pineda i Oliva 
ICV-EUiA

Pere Lleó Gelabert
ICV-EUiA

Josep Ma. Hugué i Oliva
UC-RCat

Xavier Baraza Sánchez 
UC-RCat

Noemí Boza Cano
PP

Joana Navarrete Jiménez
PP

El nou organigrama es divideix en quatre grans àrees i s’hi incorporen cinc noves regidories  
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Ma. Lluïsa Romero i Tomàs 
PSC

Noemí Cuadra Soriano
CiU

José M. Écija Albalate
PSC

Anna Martínez Gallemí
EC-FIC

Xavier Grau i Roig
PSC

A. Miquel Lara Torres 
CiU



admirar Cubelles... és estimar Cubelles!
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La nova biblioteca comença a prendre forma
L’empresa redactora ja elabora el projecte del nou equipament municipal

El procés que conclourà amb la construcció 
de la nova biblioteca va prenent forma, 
després de la signatura del contracte per 
a la redacció del projecte constructiu. 
El nou equipament de  2.025 m2 s’ubicarà 
al terreny situat rere la prefectura de 

policia i estarà dotat d’una zona verda que 
l’envoltarà arribant a urbanitzar 3.500m2.

Abans d’acabar l’any 2011 l’empresa 
concessionària, Op. Team Arquitectura 
SCP, prelliurarà el projecte i es preveu que 

l’import de la construcció 
i enjardinament de l’entorn estigui al 
voltant de 3,5 milions d’€. La nova 
biblioteca estarà dotada d’aules de 
formació, així com una sala d’actes amb 
capacitat per unes 150 persones.

Imatge virtual de la nova biblioteca

admirar Cubelles... és estimar Cubelles!
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El fons de Charlie Rivel torna a casa
L’Exposició Permanent acull el material que fins ara era a l’Arxiu Comarcal

El fons documental i material personal 
d’en Charlie Rivel, que fins ara s’allotjava 
a l’Arxiu Comarcal del Garraf, torna a 
Cubelles. Es va traslladar a les 
dependències comarcals per classificar-lo 
i inventariar-lo, i perquè l’Ajuntament 
no disposava d’unes instal·lacions 
adequades. Ara, el Consistori ha adquirit 
uns armaris d’arxiu especials per 
emmagatzemar aquests materials del 
Fons de Charlie Rivel, fet que ha permès 
el seu retorn a Cubelles. A partir d’aquí, 

l’Arxiu municipal en col·laboració amb 
l’Exposició Permanent del Pallasso, 
iniciarà en els propers mesos la digitalit-
zació i identificació de les imatges que 
conté aquest fons.

El fons de Charlie Rivel és dels més 
consultats de l’Arxiu municipal i compta 
amb quatre caixes de quadres; 28 cartells 
i fotografies de gran format, tres capses 
de fotografies i àlbums fotogràfics; vuit 
caixes d’objectes diversos, cinc vestits, 

tretze capses amb documentació d’arxiu 
i tres caixes amb llibres. 

Aquest any el fons ha servit per la 
preparació de l’exposició dedicada 
a la Paulina Schumann, filla de Charlie 
Rivel, que es va fer a Arts Santa Mònica 
a principis d’aquest any i va viatjar fins 
a Madrid el passat mes de setembre. 
L’Ajuntament treballa actualment per 
portar aquesta exposició a Cubelles 
al llarg del proper any.

Les vitrines consevan millor els materials
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Millores a l’Exposició

D’altra banda, durant el 2011 
l’Ajuntament  de Cubelles està portant 
a terme diverses millores a l’Exposició 
Permanent del Pallasso Charlie Rivel. 
Entre les més destacades es troba la 
conservació i restauració de la pintura 
La Nena que va pintar Carmen Busto, 
primera esposa de Charlie Rivel. 

També s’han fet tasques de producció 
i col·locació de quatre vitrines pels 
vestuaris que en milloren la conservació 
i s’han incorporat controls 
mediambientals. S’han adquirit dos 
sistemes per a la mesura i conservació de 
la sala i de les vitrines. El primer equilibra 
la humitat relativa i el segon mesura 
temperatura i humitat per fer un estudi 
de les dades recollides i adoptar les 
mesures més adients per a la millor 
conservació del diversos tipus de 
materials que es troben a la sala.

Per al proper any es preveu la 
restauració del violí de Charlie Rivel 
i dues pintures amb marc policromats, 
la col·locació de dues vitrines per al violí 
i la concertina, i la millora de la vitrina 
principal del vestuari de la paròdia de 
cantant d’òpera, que feia servir el 
pallasso en les seves actuacions, 
l’anomenada Diva. La resta de vitrines 
també veuran millorada la seva 
il·luminació. Concretament es preveu 
substituir una desena de punts de llum 
en sistema de led que evita l’escalfament 
del material exposat.

Part del fons fotogràfic retornat

Vestit de “la diva”



10

munica

El Govern aprova les seves primeres inversions
Les actuacions prioritàries per al nou executiu pugen prop d’1,1 milions d’euros

El govern municipal ha tirat endavant  una 
modificació pressupostària, donant de 
baixa partides, creant-ne de noves 
i modificant unes altres, per tal d’injectar 
al pressupost d’una inversió de poc més 
d’1,1 milions d’euros. Aquestes estaven 
deslligades del pressupost 2011, aprovat 
definitivament el passat 15 de novembre, 
després de rebutjar les al·legacions 
presentades pel grup municipal del PSC. 

La major part d’aquest 1,1 milions se 
l’emporta el pagament de les obres de    
la xarxa de pluvials del barri Marítim 
(690.335,71 €). Les obres havien d’estar 
finançades per una subvenció de 
l’Agència catalana de l’Aigua, com a com- 
pensació per la construcció de la dessaladora 
Cubelles – Cunit. En haver-se suspès 
aquesta construcció, l’ACA el conveni 
signat entre ambdues parts no s’ha fet 
efectiu, si bé l’Ajuntament de Cubelles 
“lluitarà per rescatar aquests diners”, 
segons ha manifestat Mònica Miquel.

Dins de les inversions previstes per als 
proper mesos, també destaca l’enderroc de 
les cases annexes a l’Ajuntament (89.610,26 
€), millores a les instal·lacions esportives 
(65.000 €), la dotació del mobiliari de 
l’arxiu municipal (58.362,48 €) o la 
renovació del portal web municipal (30.000 
€). La resta, fins arribar als 1,1 
milions d’euros, són actuacions de més 
petita envergadura, si bé igual d’importants 
i necessàries per al Govern municipal.

Material Tècnic (maquinària, instal·lacions i utillage)
Senyalització Horitzontal i Vertical
Edificis i altres construccions
Útils Brigada
Adquisició Vehicles Serveis Municipals
Enllumenat Públic
Clavegueram
Contenidors
Mobiliari Museu
mobiliari CSIDE I Biblioteca
Llar Infants la Draga
Millores Instal·lacions Esportives
Mobiliari i elements esportius
Mobiliari urbà
Equips procés informació
Aplicacions Informàtiques
Millores Tècniques a Radio Cubelles
Obres Xarxa Pluvials
Projectes i Enderroc Edificis Municipals
Escenari i Cadires
Adquisició d’equipaments Nau Obres i Serveis
Reposicions per actes Vandàlics I Col·lisions
Instal·lacions Platges
Material Tècnic (maquinària, instal·lacions i utillage)
Arxiu Municipal
Elements esportius INS Les Vinyes
Edifici INS Les Vinyes
Mobiliari urbà (senyalització)
Software WEB Municipal
Mobiliari i equips d’oficina

787,66 €
953,62 €

2.275,01 €
9.960,46 €
2.468,57 €
6.674,10 €
2.000,00 €

15.901,43 €
10.699,00 €

7.703,37 €
3.953,40 €

65.000,00 €
5.804,16 €
4.450,99 €

20.000,00 €
19.000,00 €

4.558,09 €
690.335,71 €

89.610,26 €
35.640,64 €

5.495,72 €
20.000,00 €
15.165,99 €

7.500,00 €
58.362,48 €

3.436,11 €
2.973,60 €
1.000,00 €

30.000,00 €
25.211,26 €

Descripció Import
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L’Ajuntament col·labora en el projecte Onada

Set departaments municipals acullen estudiants que preparen les proves d’accés a CFGM

El projecte Onada és una iniciativa 
conjunta entre l’Ajuntament de Cubelles 
i els instituts del municipi que pretén 
mantenir dins el sistema educatiu als 
estudiants amb poques expectatives 
d’acreditar el títol d’ESO. 
L’objectiu és preparar a aquest 
alumnat per a les provés d’accés a Cicles 
Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i per 
aconseguir-ho modifiquen la seva acció 
formativa incloent a la preparació 

Mostra d’artesania a la rambla Pau Casals

El 7 de gener serà la darrera 
data del cicle de quatre mesos

La mostra d’artesania que té lloc cada 
primer dissabte de mes a la rambla Pau 
Casals arriba a la darrera edició el proper 
7 de gener. Es tracta d’una mostra de 
parades d’artesania que s’instal·la des 
del passat mes d’octubre de 10 a 21 h.

Habitualment hi ha una desena de 
parades que ofereixen productes 
d’artesania relacionats amb la decoració 
de la llar, la bijuteria en plata i altres 
materials, samarretes decorades per a 
nens i adults, altres que porten pedres 
i minerals i, ara que s’acosta el Nadal, 
caganers i motius nadalencs. També hi 
ha lloc per a parades d’alimentació que 
ofereixen creps i patates. 

acadèmica la millora d’habilitats socials 
amb professionals externs a l’institut 
(servei d’ocupació, policia, espai jove...) 
i el contacte amb el món laboral. 

Set departaments municipals, onze 
empreses i comerços i una llar d’infants 
municipal col·laboren amb aquesta 
iniciativa acollint un cop per setmana 
aquests estudiants al llarg de cada 
trimestre. Aquestes estades permetran 

als joves adquirir hàbits de conducta per 
al món del treball i d’altres competències 
necessàries per a la seva inserció laboral 
perseguint l’objectiu que continuïn amb 
la seva formació acadèmica a través 
dels CFGM.

Parades de la mostra d’artesania.
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L’Ajuntament estudia l’esborrany 
del pla d’accessibilitat 

Els responsables de la Diputació de 
Barcelona, l’empresa Cinesi SL i els 
Serveis Tècnics municipals, amb la 
regidoria d’Urbanisme i Planejament, 
Lídia Pàmies, al capdavant, es van reunir 
per valorar el projecte provisional del 
pla d’accessibilitat. A la reunió es va 
convidar als representants de l’Associació 
de Minusvàlids de Cubelles (AMICU), 
atenent la sensibilitat de la regidoria 
vers que tots els projectes i procediments 
tinguin sempre una participació 
ciutadana des d’origen a fi del mateix.

El document provisional presentat 
proposa les intervencions i els passos 
necessaris que s’hagin de dur a terme en 
els entorns de la via pública, l’edificació, 
el transport i la comunicació, estudiant 
tots els elements per assolir els màxims 
objectius de millora de la qualitat de 
vida dels ciutadans. Els beneficiaris 
directes dels objectius del Pla són les 
persones amb mobilitat reduïda, amb 
problemes visuals o auditius, així com 
amb disminució intel·lectual. Cal dir, 
però que per mobilitat reduïda s’entén 
qualsevol persona amb mobilitat afectada 
(gent gran, nens, dones embarassades, 
persones amb lesions que utilitzen crosses 
o que viatgen amb cotxets de nadons, 
els carretons d’anar a comprar...).

El pla d’accessibilitat s’estructura en 
quatre grans eixos: via pública, edificis 
públics, transports i comunicació. 

Cada eix té una memòria explicativa on 
s’inclou l’àmbit del Pla, una diagnosi 
general, plànols que es consideren 
d’interès, pressupost i un pla d’etapes. 
En el procés de redacció del Pla s’ha 
col·laborat amb el personal tècnic de 
l’Ajuntament, facilitant tota mena 
d’informació, documentació gràfica. 
A més, s’han intercanviat pautes i criteris 
necessaris per adaptar les obres noves 
o la reforma de carrers i equipaments 
que s’estaven executant coetàniament 
al que estableix el futur Pla d’accessibilitat.

El pla d’accessibilitat és un document 
obligatori que els ajuntaments han de 
tenir actualitzat, d’acord amb la llei de 
promoció de l’accessibilitat i de supressió 
de barreres arquitectòniques. El projecte, 
resultat d’un conveni entre l’Ajuntament 
de Cubelles i la Diputació de Barcelona, 
va ser presentat a la ciutadania en una 
xerrada informativa el 30 de setembre 
de 2010. L’organisme provincial es fa 
càrrec del 85% del cost de redacció 
(38.250,00 €) del projecte, a càrrec de 
l’empresa CINESI, SL. L’Ajuntament 
redactarà el document definitiu a partir 
de les aportacions fetes per la Diputació 
de Barcelona. 

Urbanisme i Planejament i l’associació AMICU l’estudien a fi 
i efecte que la Diputació remeti el document definitiu

La lectura del manifest 
centra els actes del dia 
contra la violència de gènere

Algunes regidores de l’Ajuntament van 
llegir el manifest unitari del Dia 
Internacional contra la violència de 
gènere, el 25 de novembre per fer una 
crida contra la xacra del maltractament 
envers les dones.

Les entitats feministes del municipi La 
Fita, La Mar, Dones amb Iniciativa i Por 
derecho propio també van unir esforços 
amb la lectura unitària del manifest de 
la jornada a la Plaça Balmes a les 20h.

Lectura del manifest

Regidores i entitats de dones van 
llegir el manifest oficial
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Signats els convenis de subvenció 
a les entitats esportives
Enguany es mantenen els 72.000 € que es van atorgar l’any 2010

L’Ajuntament de Cubelles i les entitats 
esportives han signat els convenis que 
regulen les subvencions que rebran les 
entitats esportives del municipi per 
les activitats celebrades durant el 2011. 
El total de subvencions ascendeix 

a 72.078,51€, la mateixa quantitat que 
l’any anterior, reflex de la importància 
de la col·laboració municipal amb el 
teixit associatiu esportiu per a la 
realització de les seves activitats. 

Comença una campanya 
per evitar la plaga del 
morrut de les palmeres

La Generalitat ha editat un tríptic 
que es pot consultar per Internet

El departament d’Agricultura de la 
Generalitat de Catalunya ha iniciat 
una campanya informativa dels riscos 
i les prevencions que cal tenir amb 
l’escarabat morrut de les palmeres, una 
espècie que en els darrers anys s’ha 
convertit en una plaga a la zona litoral i 
que pot arribar a matar a aquests arbres. 

Més info: 
www.cubelles.cat
www.gencat.cat/dar/sanitat-vegetal/

Els assessors del Síndic 
de Greuges recullen les 
queixes de la ciutadania

Ciutadania i entitats van poder 
presentar les seves queixes.

Representants de les entitats esportives amb el regidor d’Esports i l’Alcaldessa

Els assessors del Síndic de Greuges de 
Catalunya van fer la seva visita anual 
a Cubelles el passat 2 de novembre. 
L’equip del Síndic va atendre a totes 
aquelles persones que volien fer 
consultes o presentar queixes contra 
una actuació de l’administració pública 
o contra empreses que presten serveis 
bàsics i havien concertat l’entrevista 
prèviament.

Club Futbol Cubelles
Club Bàsquet Cubelles
Club Tennis Cubelles
Club Patí Cubelles
Club Patinatge Artístic Cubelles
Club Esportiu Cubelles
Moto Club Cubelles
Club Tennis Taula Cubelles
Club Marítim Cubelles
Club Ciclista Cubelles
Subvencions a Entitats

40.242,30 €
11.280,29 €

3.739,79 €
3.258,96 €
3.258,96 €
2.493,91 €
1.927,60 €
1.793,91 €
1.564,31 €

793,91 €
72.078,51 €

SUBVENCIONS ENTITATS ESPORTIVES 2011 Import
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Salut convoca als voluntaris de les colònies 
de gats per coordinar esforços

La regidoria de Sanitat ha enllestit un 
programa per controlar les colònies de 
gats que hi ha en àmbits urbans del 
municipi. Una primera presa de contacta 
va ser una reunió informativa amb les 
persones que, voluntàriament, tenen 
cura dels gats de carrer. La voluntat 
de la regidoria de Sanitat és trobar la 
convivència entre defensors i detractors 
dels gats, la presència dels quals, 
en ocasions, posa en perill la salubritat 
de l’entorn i ocasiona molèsties als veïns 
com la brutícia o els sorolls. 

L’objectiu d’aquest projecte es el 
d’equilibrar la població de gats de carrer, 
amb els beneficis sobre l’entorn que 
suposa perquè té efectes sobre el control 
de rosegadors. Per aconseguir aquest 
equilibri, i després de valorar altres 
experiències, la regidoria entén que 
la solució ha de passar pel respecte a les 
colònies existents, sempre que l’espai on 
estan ubicades no suposi un desequilibri 
que generi conflictes.

Gats al nucli de Cubelles

L’objectiu és sumar esforços per aconseguir un equilibri sostenible
dels gats al carrer

El Poliesportiu tindrà
dues pistes de pàdel 
l’any vinent

El Poliesportiu municipal s’equiparà amb 
dues pistes de pàdel per completar la 
seva oferta esportiva. L’equip de Govern 
ja havia informat en l’audiència pública 
del pressupost 2011 la voluntat de dur  
a terme aquesta inversió, que serà una 
realitat a finals d’any. L’obra tindrà un 
cost de 57.584€ i es calcula que en divuit 
mesos ja s’haurà amortitzat la inversió 
amb el lloguer de les pistes.

Les pistes s’ubicaran al costat de les de 
tennis, en l’angle que forma la 
intersecció dels carrers Pla de Sant Pere 
i Pompeu Fabra. Es construiran sobre 
una plataforma de formigó, que recolza 
també els tancaments amb una 
estructura metàl·lica i el vidre de 
seguretat, i quatre punts de llum a cada 
pista. El paviment serà de gespa artificial 
amb unes mides del terreny de joc de  20 
x 10m, de manera que compleixen totes 
les prescripcions tècniques marcades per 
la Federació Internacional de Pàdel. 

La construcció d’aquest nou 
equipament esportiu es desprèn de 
les previsions dels redactors del MIEM 
(Mapa d’Instal·lacions i Equipaments 
esportius del Municipi) i com a necessitat 
fixada en el Pla d’Equipaments Esportius, 
que determina les prioritats esportives 
bàsiques.

Esports confia en tenir-les  
amortitzades en un període inferior 
a dos anys
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L’Ajuntament i l’associació d’Hostaleria i Comerç 
impulsen una campanya de comerç de Nadal

La regidoria de Comerç i l’Associació 
d’Hostaleria i Comerç de Cubelles (AHCC) 
en col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona impulsen l’inici de la 
campanya de Nadal amb l’objectiu de 
fomentar el consum dins el municipi 
i la promoció dels establiments locals.
 
La iniciativa inclou també la celebració 
de la 3a Fira de Nadal, amb diverses 
paradetes relacionades amb el Nadal, 
tant d’artesania com d’alimentació. 
La campanya es reforça amb 120 
banderoles al llarg de la C-31 al seu 
pas per Cubelles i a la plaça del Mercat, 
la penjada de cartells als establiments 
locals, la publicitat a través dels canals 
municipals i el repartiment de 10.000 
bosses entre els comerciants amb el lema 
“de tot a Cubelles”.
 
La regidoria de Comerç, amb el suport 
de l’Associació d’Hostaleria i Comerç, 
també ha elaborat un pla d’acció que 
inclou la creació d’un consell assessor 
amb participació del sector públic 
i privat, un pla estratègic, la reedició de 
les guies comercials i la posada en marxa 
d’una web que incorpori un mapa de les 
empreses de la vila. Segons Rosa 
Fonoll, regidora de Comerç, “en moments 
d’incertesa econòmica cal impulsar
iniciatives per incentivar el consum 
i donar a conèixer la varietat de comerços 
locals”. Coincidint amb la campanya 

de comerç, el 3 de desembre es va fer 
l’encesa dels llums de Nadal i la posada 
en marxa del fil musical pels carrers del 
nucli antic.
 
El vocal de l’AHCC, Enric Perelló, espera 
que “aquestes iniciatives ajudin el sector 
a aixecar el cap”. Des de l’Associació 
d’Hostaleria i Comerç es confia que 

Presentació de la campanya

L’objectiu principal de la iniciativa publicitària és fomentar el consum intern i la promoció 
dels establiments locals

la crisi almenys serveixi perquè els veïns 
de Cubelles no marxin a fora i facin 
les seves compres al municipi. L’entitat ja 
ha avançat que el mes de març engegarà 
una nova campanya amb el tradicional 
sorteig de 3.000 euros que aquest cop, 
però, es fraccionarà en deu premis de 
333 euros.
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Balanç positiu del primer ple infantil 
de la vila amb alumnes de 6è de primària

Un centenar d’alumnes de 6è dels 
centres educatius Charlie Rivel, Vora del 
Mar i Mar i Cel, van ser els protagonistes 
del primer ple infantil de Cubelles, al 
Cinema Mediterrani. L’alumnat va poder 
formular les preguntes que van voler 
a l’Alcaldessa, Mònica Miquel, i als 
regidors d’Ensenyament i Joventut, 
Xavier Baraza i Narcís Pineda, 
respectivament. La iniciativa va sorgir 
de la voluntat que els infants de la vila 
coneguin l’administració local i alhora 
puguin fer arribar les seves demandes 
i preocupacions directament als polítics.
 
I, de fet, hi va haver preguntes per
 a tots els gustos. Cada un dels alumnes 

havia preparat a classe una pregunta 
diferent de la dels seus companys. Un 
cop al Cinema Mediterrani, mitjançant 
un sorteig, els nens i nenes afortunats 
van poder formular les seves qüestions 
a l’alcaldessa i als regidors. Les qüestions 
van versar sobre tota mena de temes. 
L’oci juvenil, la biblioteca, les urgències 
de l’ambulatori, les senyals de trànsit 
o la carrera política han estat algunes 
qüestions escollides. Entre tots els temes, 
però, n’hi va haver alguns en els quals els 
nens i nenes van insistir: els pressupostos 
de les escoles, la piscina coberta o els 
espais esportius a l’aire lliure. Per la seva 
banda, però, els representants municipals 
també van demanar als nens i nenes de 

Els representants polítics van contestar les preguntes dels alumnes de 6è

L’Alcaldessa i els regidors d’Ensenyament i Joventut van respondre al centenar d’alumnes 
de les escoles del municipi

la vila, que es posin el casc quan vagin 
en bicicleta pel carrer, perquè la policia 
ha detectat que n’hi ha molts que no fan 
servir aquest sistema de seguretat que 
els hi pot salvar la vida.
 
La sessió amb els representants del 
govern municipal i els alumnes de 6è de 
les escoles de la vila es va retransmetre en 
directe per Ràdio Cubelles i ja es pot 
tornar a escoltar a través de la web 
ràdiocubelles.com, a l’apartat de 
programes especials del podcast o ràdio 
a la carta.
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Les entitats se sumen a la Marató de TV3 
i recapten prop de 2.000 €

El Poliesportiu i el Centre Social tindran desfibril·ladors 
per atendre emergències

El personal de les instal·lacions i els agents de la Policia rebran formació sobre el seu ús

Bona afluència de públic a totes les activitats organitzades des de l’1 de desembre

Les entitats i associacions de Cubelles van 
donar un exemple de solidaritat i van 
recollir prop de 200 € en els diferents 
actes organitzats al voltant de la Marató 
de TV3, que el passat 18 de desembre 
recollia diners per la investigació de 
trasplantament d’òrgans i teixits. Totes 
les activitats van tenir una gran 
acceptació entre els veïns de la vila.
 
L’associació de veïns Mas Trader 1 va 
centrar el seu acte en unes 24 hores de 
billar americà, recaptant 100,19 € entre 
els participants i el públic assistent. 
A partir de les 18h. de dissabte i fins 
les 18h. del dia següent, molts veïns de 
Cubelles van passar pel local social de 

Cubelles serà durant el 2012 vila 
cardio-protegida. El projecte consisteix 
en ubicar diversos desfibril·ladors 
a espais amb forta afluència de persones 
i formar els agents de la Policia local 
i els conserges del Centre Social per tal 
que sàpiguen manipular correctament 
aquests aparells, pensats per combatre 
les morts sobtades per atacs al cor.       
 
La idea és adquirir-ne cinc i repartir-los 
pel Poliesportiu i el Centre Social. 
A més, la Policia local disposarà de dos 

Mas Trader. Fauna Cubelles va organitzar 
una caminada solidària de Cubelles fins a 
Sitges, fent una parada a Vilanova. 
El gegant del pallasso cubellenc Charlie 
Rivel va acompanyar els 85 participants, 
tant a la sortida com a l’arribada, 
i l’entitat va recollir 495 €.
 
L’esplai parroquial Pessigolles va recaptar 
al voltant de 250€ de les 150 persones 
que van participar de la seva pujada al 
campanar de Cubelles. Els actes del dia 
de la Marató van acabar amb el Concert 
de Nadal del Cor l’Espiga, que com altres 
anys recaptava fons per a la Marató. 
La quantitat que es va recollir va ser de 
629€, entre la donació de l’entitat i la del 

mòbils per tal que puguin utilitzar-los 
en cas d’emergència. El curs, que rebran 
una cinquantena de persones entre els 
agents i el personal de l’Ajuntament, 
tindrà una durada de vuit hores i serà 
impartit per docents de la Universitat 
de Barcelona, en col·laboració amb 
l’Associació Catalana de Reanimació. 
El regidor de Sanitat, Josep Maria 
Hugué, infermer de professió, alerta 
sobre la importància d’actuar amb 
celeritat en cas d’una aturada 
cardiorespiratòria.

públic assistent al concert.
 
També es van recollir diners en activitats 
prèvies al cap de setmana de 
la Marató, com la fideuà i el quinto 
solidari de l’Agrupació de Balls Populars 
(més de 700€) o el dinar de germanor 
i la ballada de sardanes de l’Anella 
Oberta (150€) o el programa radiofònic 
de l’entitat Por derecho propio, el 
Barreja’t amb mi, que va recaptar 78€.

 Els desfibril·ladors es distribuiran al 
Poliesportiu, on s’instal·laran dos, un al 
camp de futbol i l’altre al costat de les 
pistes de tennis, i al Centre Social, a més 
dels dos aparells mòbils de què disposarà 
la Policia. El regidor de Sanitat, Josep 
Maria Hugué, creu que la inversió final 
serà del tot rendible.
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Cubelles aposta per un CFGS d’energies 
renovables

La proposta té el suport unànime del Consistori 
i de l’àmbit educatiu i empresarial

La formació en estudis de secundària 
en matèria d’energies renovables és 
l’aposta de l’Ajuntament i l’institut 
Cubelles per augmentar l’oferta docent 
del municipi. A més es tracta d’un àmbit 
molt específic que Cubelles vol encapçalar 
i aprofitar els recursos de què es disposa al 
propi municipi i a les rodalies. En aquest 
sentit, el Ple del passat 15 de novembre va 
aprovar una moció secundada per totes 
les formacions municipals en favor de 
l’ampliació dels cicles formatius que 
s’imparteixen al Garraf amb un Cicle 
Formatiu de Grau Superior (CFGS) 
d’energies renovables de la família 
Energia i aigua. 

Aquest projecte de municipi l’encapçala 
l’institut Cubelles i, a més de la voluntat 

unànime del Consistori, compta amb el 
suport de la UPC de Vilanova i la Geltrú, 
que podria cedir instal·lacions docents, 
a més de veure’s amb molt bons ulls pels 
empresaris de la comarca. La petició 
s’ha traslladat als Serveis Territorials de 
Barcelona Comarques, ens depenent 
del Departament d’Ensenyament de 
la Generalitat de Catalunya, del que 
se n’espera el vist-i-plau. L’especificitat 
d’una formació reglada relacionada amb 
les energies renovables, sumat al suport 
majoritari de tots els estaments implicats 
així com l’escassa oferta educativa de 
la comarca i la bona comunicació que té 
Cubelles fa que es sigui optimista amb 
la consecució d’aquest objectiu.

Aula de l’IES Cubelles

Festes i Tradicions fa 
canvis en l’organització 
del Carnaval

La Gresca cubellenca organitzarà 
l’edició d’enguany i s’estudien 
fer canvis a la comissió

La regidoria de Festes i Tradicions ha 
iniciat el procés de renovació de les 
comissions a través de les qual es 
gestionen les festes locals. 

De moment, el Carnaval passarà 
a organitzar-se a través de l’associació 
La Gresca cubellenca, que recupera 
l’esperit de l’antiga entitat dels Amics 
del Carnaval, que durant uns anys va 
organitzar la festa de Sa Majestat 
Carnestoltes. Aquesta entitat està 
presidida per Elisabet Majadas, que 
tindrà a Sílvia Pérez (secretària), Raquel 
Girona (tresorera) i David Vilanova, Jordi 
Vicente i Artur Vilà (vocals) com a suport. 
Aquesta associació serà l’encarregada, 
aquest any juntament amb la regidoria, 
d’organitzar el Carnaval 2012. 

Per altra banda, tal i com es va anunciar 
el passat estiu, la regidoria està 
treballant per renovar la comissió de 
festes, que organitzen les festes majors 
d’estiu del municipi. La voluntat és 
integrar aquelles entitats i persones que 
hi participen activament.
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Cubelles s’adhereix al Consell Català 
del Moviment Europeu

Mònica Miquel, Alcaldessa de Cubelles, 
i Joaquim Millán, secretari general del 
Consell Català del Moviment Europeu 
(CCME), van signar l’adhesió del municipi 
a l’organisme europeista. La proposta, 
avalada per la junta de govern local, fa 
que Cubelles passi a formar part del 
Consell, en el qual estan representats, 
entre d’altres, gairebé la totalitat de 
municipis del Garraf.

El CCME és una associació pluralista 
i independent amb personalitat jurídica 
pròpia, formada per col·lectius i persones 
físiques que desenvolupa les seves 
activitats europeistes dins de l’àmbit 
territorial de Catalunya. Està integrada per 
una àmplia representació de la societat 
catalana: partits polítics, organitzacions 
empresarials, organitzacions sindicals, 
ajuntaments, universitats, associacions 
econòmiques, professionals i acadèmiques 
que són el reflex de la pluralitat 
professional, ideològica i política de la 

societat civil d’Europa, treballant 
conjuntament en la construcció d’una 
Europa unida. És una institució que 
participa, amb autonomia com a membre 
permanent dins del Consejo Federal 
Español del Movimiento Europeo i, també, 
com a membre del Moviment Europeu 
Internacional.

Entre les seves finalitats està la de 
fomentar i aprofundir a Catalunya les 
relacions entre els diferents pobles, 
nacionalitats i regions d’Europa de cara 
a la unitat europea i, a més, treballa 
per aconseguir una Europa que avanci 
decidida vers una veritable unió política, 
una Europa federal entesa com un espai 
geopolític, econòmic, cultural i social, 
presidit pels principis d’igualtat, llibertat, 
seguretat, solidaritat i justícia, on els 
ciutadans europeus en siguin els 
protagonistes. L’adhesió de Cubelles té 
un cost anual de 105 €.

Mònica Miquel i Joaquim Millan signen el conveni d’adhesió

La voluntat és convertir-se en un agents actius 
en el procés d’integració europea 

Ja es poden fer donacions 
per la campanya 
Una joguina, un somriure

L’Ajuntament de Cubelles ha engegat 
la campanya solidària “Una joguina, un 
somriure”. Com cada any, la regidoria 
de Benestar Social engega una recollida 
de diners per poder fer arribar l’esperit 
de la nit de Reis a tots els infants del 
municipi.

La campanya consistirà en la distribució 
de guardioles per les botigues del 
municipi, per tal que les persones que 
vulguin fer un donatiu ho facin aquí. 
A més, està obert ja el compte corrent 
a Catalunya Caixa (2013-0177-82-
0200557218) perquè qui vulgui pugui fer 
les seves aportacions.

D’altra banda, Ràdio Cubelles va emetre 
un programa especial el 10 de desembre, 
en el marc de la 3a Fira de Nadal. 
L’objectiu era recollir joguines noves per 
poder distribuir entre les famílies més 
necessitades del municipi abans de la 
màgica nit de Nadal. Aquesta recollida 
de joguines quedarà oberta tot el mes 
de desembre a les oficines de Serveis 
Socials, al Pg. Narcís Bardagí 12, de 
dilluns a divendres de 10 a 14h.

Ràdio Cubelles prepara un especial 
per recollir joguines noves.
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lumna

Sembla que va ser ahir, el 5 d’abril d’aquest mateix 
any, quan fruit d’una barreja d’injustícia i d’il·lusió 
un grup de gent preocupada per Cubelles va fer 
néixer Unitat Cubellenca – Reagrupament.
 
En aquell moment no era més que un projecte ple 
de ganes però també de pors, només teníem poc 
més d’un mes per fer la feina que d’altres portaven 
fent des de feia mesos però ens hi vàrem posar 
a treballar amb el suport de molta gent sense la que 
res no tindria sentit.
 
Aquells dies, el treball va ser molt i fins a altes hores 
de la matinada, ara ho recordem sovint i riem, però 
varen ser uns dies on es passava de l’optimisme al 
catastrofisme en qüestió de minuts, només el dia a 
dia feia que poc a poc ens anéssim creient que érem 
una opció més.
 
I sí, aquesta feina, aquesta il·lusió, aquest 
optimisme... es van veure àmpliament recompensats 
el dia 22 de maig cap a les 22h. quan Ràdio Cubelles 
ens donava com a segona força més votada del 
municipi, a només 90 vots de la força guanyadora, 
però amb un missatge clar: Som els guanyadors 
morals del passat mes de maig.
 
Des d’aquest moment tot va anar molt ràpid i vàrem 
entrar a formar part del Govern de Cubelles. Des del 
primer moment sabíem que havíem de ser-hi, que el 
poble de Cubelles ens havia donat la confiança per 
ser-hi. Fruit de dies intensos de negociació es va 
tancar el pacte de Govern amb Iniciativa per 
Catalunya i amb el Partit Popular, constituint un 
equip fort que ens ha de permetre fer moltes coses 
per Cubelles.
 
Ara bé, tenim clar el que des d’Unitat Cubellenca – 
Reagrupament hem de fer per Cubelles. Hem de ser 
capaços de definir el model de poble que volem i 
posar les bases per tal que es pugui fer realitat.
 
No volem deixar de donar les gràcies en aquest 
primer número de la nova revista d’informació 
municipal (a la que desitgem molta sort en aquesta 
aventura)  a la gent d’Unitat Cubellenca – Reagru-
pament i a tota aquella gent que va dipositar la seva 
confiança en nosaltres.

Aprofitem l’avinentesa per, des d’Unitat 
Cubellenca-Reagrupament, desitjar a tots els 
cubellencs i cubellenques unes bones festes i pròsper 
any 2012.

Aquest més de desembre s’ han complert els  6 mesos 
des de  l’inici del nou govern, un govern format per 
tres grups ben diferenciats, i en el que ICV-EUiA ha 
assolit l’alcaldia i les regidories d’urbanisme, obres 
i serveis, esports, joventut, polítiques d’igualtat, 
cooperació i recursos humans. Això ha estat possible 
gràcies al suport dels cubellencs i cubellenques que 
amb al vostre vot  heu fet que ICV-EUiA pugui liderar 
una nova legislatura en tant que s’ha respectat ser  
la força més votada.

Vàrem guanyar  de nou les eleccions. Aquest fet ens 
va portar a prendre la iniciativa i buscar les aliances 
necessàries per a la formació del govern. L’endemà 
mateix de les eleccions la coalició va convocar, en 
assemblea oberta,els representants del teixit 
associatiu i la ciutadania de Cubelles. Va ser en 
aquesta assemblea que se’ns va demanar clarament 
de fer l’esforç per a que Cubelles tingués un govern 
fort i estable. Un govern que acabés amb la inestabili-
tat que tantes dificultats i oportunitats de progrés ens 
ha restat en el passat.

A l’assemblea es van analitzar totes les possibilitats de 
pacte i, tot d’un inici, l’opció ICV-EUiA més UC-Rcat 
va ser la més demanada. Per a completar l’opció de 
govern ens quedaven 4 partits: PSC,EC,PPC i CIU. Entre 
aquests grups, ICV-EUiA va optar pel PPC, atenent  la 
petició expressa  d’un bon nombre de persones que 
desconfiaven de la resta de partits. Potser encara 
avui, algú es pregunta perquè no ha estat possible un 
pacte d’esquerres amb el PSC. Hi ha vàries respostes, 
la principal és que Cubelles sempre ha tingut un PSC 
per sota d’ICV en vots, un PSC que per a governar 
sempre ens ha donat l’esquena. Per contra, durant els 
8 últims anys a l’oposició, varem treballar 
conjuntament  amb el PPC temes de gran importància 
per a Cubelles i junts vàrem ser capaços, ideologies al 
marge, de fer front al govern amb propostes de gran 
calat social.

“Treballar pel nostre poble es el que més ens 
enorgulleix, és la finalitat que, per sobre de tot, ens 
ha portat aquí”. Amb aquestes paraules va iniciar el 
discurs d’investidura Narcís Pineda, portantveu del 
grup d’ICV-EUiA al municipi. Tingueu el convenciment 
que ICV-EUiA juntament amb UC-Rcat i PPC, 
governarà Cubelles amb transparència i amb la 
convicció de reduir les mancances del poble i millorar 
la vida  de la seva gent. Aquesta tasca, ICV-EUiA 
i els seus regidors/res i dedicarem tot el nostre esforç, 
mantenint els valors d’esquerra que ens identifiquen 
i que com bé sabeu sempre hem defensat. Gràcies pel 
vostre suport!

Des de l’Agrupació local del PSC volem aprofitar aquest 
escrit per felicitar-vos el Nadal i que tingueu una bona 
entrada d’any. No ha estat un any fàcil, i  moltes famílies 
estan vivint moments molt delicats.
 
També volem aprofitar per dir que no aprovem la publica-
ció d’aquesta revista, ja que creiem que aquests diners es 
poden aprofitar per accions socials o inversions, que tanta 
falta fan al municipi tal com ho varem fer saber al govern.
 
Aquestes revistes són una publicitat encoberta dels partits 
del govern si no s’administren correctament. Pensem que 
amb la situació actual, els mitjans de premsa  comarcals són 
suficients i es poden dedicar aquests diners a qüestions més 
profitoses. Per tant és un dispendi innecessari i això ha mo-
tivat l’escrit conjunt dels grups de l’oposició a la població.
 
El PSC es va oferir en el ple de constitució a treballar per 
Cubelles, però ens veiem en la obligació de denunciar la 
manca de transparència, participació i informació que 
estem patint.
 
Amb els plens cada dos mesos, per llei, la nostra veu 
i participació queden minvats. Els precs i preguntes perden 
el sentit, perquè quan ens donen les respostes hem 
d’esperar dos mesos més si no ens agraden per continuar 
insistint en el tema.
 
Moltes de les notícies d’allò que passa a l’Ajuntament ens 
n’assabentem abans per la premsa, o pels facebooks, per 
la gent ...
 
No coneixem el Pla del Mandat, ni els objectius prioritaris 
d’aquest govern per poder treballar-hi, que van prometre 
que el presentar abans d’acabar l’estiu, i ja s’acaba l’any. 
Un ajuntament sense planificació i manca d’informació 
demostra la seva incapacitat per manar. Potser l’únic que 
important és el sou? Potser no tenen clar cap a on hem 
d’anar com a municipi?
 
Tant criticar l’execució del pressupostos, que han 
d’aprovar-se abans d’acabar l’any, com així ens prometia 
el regidor d’hisenda, i encara no se’ns ha convocat a 
participar-hi. Que potser no han començat a treballar-hi?
 
Membres del govern, menys demagògia, menys sous i més 
fets.
 
I no ens tornin a demanar un vot de confiança, amb les 
dues dedicacions exclusives i una al 95 %. En la situació 
actual és vergonyós i ens està sortint molt car a tota la 
població.  
 
Aquest text ha estat consensuat pel PSC, CiU i EC-FIC que 
reclamem un estalvi en publicitat i propaganda i la ràpida 
constitució oficial de la Comissió Informativa Municipal de 
Mitjans de Comunicació de l’Ajuntament de Cubelles.

PSCUnitat CubellencaICV
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A menudo nos preguntan las personas de nuestro 
Municipio, con esa sabiduría propia de quién lleva 
toda su vida organizando la Economía particular de 
su casa, acerca de las verdaderas causas de esta crisis 
que padecemos, cómo es posible que el dinero haya 
desaparecido.

La pregunta no tiene fácil respuesta, ni es éste el 
momento de exponerla; sólo decir que, desde nuestra 
opinión, el tema sí está relacionado con las entidades 
financieras, una sola Ley, técnica y muy pensada, de 
reestructuración de las mismas y de sus mecanismos de 
concesión de créditos podría casi solucionar el entuerto 
en el que nos encontramos. 
Desde este punto de vista, ese será una de los 
principales cometidos del reciente ganador Partido 
Popular, crear los mecanismos adecuados para que el 
dinero comience a fluir.

Pero la crisis tiene también otra vertiente, mucho más 
lamentable, y reprochable, desde el punto de vista de 
la gestión política. El malgasto del dinero público, del 
dinero de todos; ha entrado en grandes cantidades 
pero también ha salido de forma descontrolada, con 
gastos a veces superfluos, otras veces inútiles, y, en 
algunas ocasiones, sólo destinado a financiar sueldos 
de puestos reduplicados o con funciones casi, casi, 
vacías.

La estructura y organización de las Administraciones 
Públicas, incluída la local, sus duplicidades funcionales, 
sus derroches, merecen una profunda reflexión.
Todo ello exige una nueva cultura de la Gestión del 
Dinero Público, una cultura mucho más austera, 
organizada, eficaz y pragmática. ¡¡No se asunten, 
todos ustedes, responsables de la economía de su 
familia, la practican a diario¡¡. Y a ello añadir una 
buena dosis de imaginación creativa y de espíritu 
reivindicador para que nuestro Municipio, PORQUE SE 
LO MERECE YA, salga de su tradicional desinversión.
Nos merecemos, todos, un Cubelles que, 
conservando su propia y tradicional idiosincrasia, 
recupere y agrande su dignidad; que desarrolle su 
turismo acompañándolo de un Puerto Deportivo; 
que amplíe sus instalaciones comerciales, hoteleras 
y turísticas; que mejore sus vías y accesos a barrios y 
urbanizaciones, y, sobre todo, haga esas calles y playas 
más accesibles a personas discapacitadas; con un nuevo 
y más ambicioso Plan de Urbanismo;  que desarrollo 
proyectos diferentes y diferenciadores –y atrayentes 
de población joven- como la implantación de Estudios 
Superiores; que cuente con una moderna Biblioteca; 
aumente Gimnasios y salas socioculturales; incremente 
prestaciones deportivas como pistas de padel, etc, etc, 
etc.

¡¡¡ EN ELLO ESTAMOS¡¡¡¡

Des de Convergència i Unió volem aprofitar aquest 
escrit per felicitar a tothom les properes festes 
nadalenques, i desitjar-los una bona entrada d’any. 
No ha estat un any fàcil, i  moltes famílies estan vivint 
moments molt delicats.
 
També volem aprofitar per dir que nosaltres no 
aprovem la publicació d’aquesta revista, ja que creiem 
que aquests diners es poden aprofitar per a accions 
socials i per a inversions que tanta falta fan al nostre 
municipi, tal com ho vàrem fer saber al govern.
 
Aquestes revistes són una publicitat encoberta dels 
partits del govern. I pensem que donada la situació 
actual, amb els mitjans de premsa  comarcals és 
suficient, i es poden dedicar aquests diners a qüestions 
més profitoses. Per tant és un dispendi innecessari.
 
CIU es va oferir en el ple de constitució de 
l’Ajuntament a treballar pel municipi de Cubelles, 
però ens veiem amb la obligació de denunciar la 
manca de transparència, de participació i d’informació 
que estem rebent.
 
Amb els plens cada dos mesos, per llei, la nostra veu 
i participació queden minvats, i els temes a treballar en 
els precs i preguntes perden el sentit, quan ens donen 
les respostes hem d’esperar dos mesos més si no ens 
agraden per continuar insistint en el tema.
 
Moltes de les notícies de les coses que passen a 
l’Ajuntament ens n’assabentem abans per la premsa, 
o pels facebooks, per la gent ...
 
No som coneixedors del Pla del Mandat o dels 
objectius prioritaris d’aquest govern per poder 
treballar-hi, ens van prometre que el presentarien 
abans d’acabar l’estiu, i ja s’acaba l’any. Un ajuntament 
sense planificació i la manca d’informació demostra la 
seva incapacitat per manar. Potser l’únic que important 
és el sou? Potser no tenen clar cap a on hem d’anar 
com a municipi?
 
Tant criticar l’execució del pressupostos que han de  ser 
aprovats  abans d’acabar l’any, com així ens prometia 
el regidor d’hisenda, i encara no se’ns ha convocat a 
participar-hi. Que potser no han començat 
a treballar-hi?
 
Membres del govern, menys demagògia, menys sous 
i més fets.
 
I no ens tornin a demanar un vot de confiança, amb les 
dues dedicacions exclusives i una al 95 %. En la situació 
actual és vergonyós, i ens està sortint molt car a tots els 
cubellencs i cubellenques.

Des d’Entesa per Cubelles volem aprofitar aquest escrit 
per felicitar a tothom les properes festes nadalenques, 
i desitjar-los una bona entrada d’any. No ha estat un 
any fàcil, i  moltes famílies estan vivint moments molt 
delicats.
 
També volem aprofitar per dir que nosaltres no 
aprovem la publicació d’aquesta revista, ja que creiem 
que aquests diners es poden aprofitar per a accions 
socials i per a inversions que tanta falta fan al nostre 
municipi, tal com ho vàrem fer saber al govern.
 
Aquestes revistes són una publicitat encoberta dels 
partits del govern. I pensem que donada la situació 
actual, amb els mitjans de premsa  comarcals és 
suficient, i es poden dedicar aquests diners a qüestions 
més profitoses. Per tant és un dispendi innecessari.
 
Entesa per Cubelles es va oferir en el ple de constitució 
de l’Ajuntament a treballar pel municipi de Cubelles, 
però ens veiem amb la obligació de denunciar la manca 
de transparència, de participació i d’informació que 
estem rebent.
 
Amb els plens cada dos mesos, per llei, la nostra veu 
i participació queden minvats, i els temes a treballar en 
els precs i preguntes perden el sentit, quan ens donen 
les respostes hem d’esperar dos mesos més si no son 
contestades, per continuar insistint en el tema.
 
Moltes de les notícies de les coses que passen a 
l’Ajuntament ens en assabentem abans per la premsa, 
o via facebook, o per comentaris dels nostres veïns...
 
No som coneixedors del Pla del Mandat o dels objectius 
prioritaris d’aquest govern per poder treballar-hi, ens 
van prometre que el presentarien abans d’acabar 
l’estiu, i ja s’acaba l’any, senyors !. Un ajuntament sense 
planificació i la manca d’informació demostra la seva 
incapacitat per manar. Potser l’únic important eren el 
seus sous? Potser no tenen clar cap a on hem d’anar 
com a municipi?
 
Tant criticar l’execució dels pressupostos que han de  ser 
aprovats  abans d’acabar l’any, com així ens prometia 
el regidor d’hisenda, i encara no se’ns ha convocat a par-
ticipar-hi. Que potser no han començat a treballar-hi?
 
Membres del govern, menys demagògia, menys sous 
i més fets.
 
No ens tornin a demanar un vot de confiança, un 
govern d’11 regidors i amb les dues dedicacions 
exclusives i una “al 95 %”, en la situació actual és 
vergonyós, i ens està sortint molt car a tots els cubellencs 
i cubellenques.

Entesa per Cubelles-FICCIUPPC
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nnecta

Urgències
Emergències                                        
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil
Policia Nacional            
Mossos d’Esquadra                     
Bombers            
Ambulàncies              
Centre d’Atenció Primària         
Hospital de Sant Antoni            
Hospital Sant Camil                     
Creu Roja                      
 
Serveis
Deixalleria Municipal              
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)             
FECSA-ENHER (avaries)            
RENFE                                     
Taxi Montse                        
Taxi Albert                  
Taxi Daniel Flores                
Taxi Isidoro                             
Farmàcia Muntaner (poble)        
Farmàcia López (platja)             
Correus                                   
Parròquia Santa Maria          
Org. Gestió Tributària               
 

Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC           
Serveis Tècnics i Hisenda Local                                 
Serveis Socials                          
Salut                                              
Medi Ambient             
Cultura                                          
Poliesportiu Municipal                   
Esports                                        
Joventut / Espai Jove               
Dinamització Econòmica               
SOLC                               
Consum i Comerç                                  
Biblioteca i Casal de Cultura         
Jutjat de Pau i Registre Civil                      
Oficina de Turisme (poble)                  
Oficina de Turisme (platja)                           
Ràdio Cubelles                                         
Comunicació i Premsa                          
Ensenyament                                                      
Servei d’entitats / Centre Social                   
Museu Charlie Rivel                          
 
Centres educatius
IES Cubelles                               
IES Les Vinyes                                    
CEIP Charlie Rivel                       
CEIP Vora del Mar                         
CEIP Mar i Cel                                
Llar d’Infants “La Draga”                   
Llar d’Infants “L’Estel”           

Web municipal: www.cubelles.cat

OPIC: http://opic.cubelles.cat

Perfil del contractant: http.contractacio.cubelles.cat

Ràdio Cubelles: www.radiocubelles.cat 

Oficina de Recaptació: http://orgat.diba.cat
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