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Articles d’opinió

Directori telefònic i web

Cubelles Comunica és una publicació municipal 
de periodicitat bimestral i distribució gratuïta 
editada per l’Ajuntament de Cubelles a través de la 
Regidoria de Comunicació.
La redacció no comparteix, necessàriament, la 
opinió expressada en els articles signats, d’opinió 
i col·laboracions. 

Coordinació, redacció i fotografia: 
Departament de Comunicació i Premsa
Disseny, maquetació i impressió: Edicions MIC

Més informació: 
www.cubelles.cat
Ràdio Cubelles (107.5 FM)
www.radiocubelles.cat

Cubelles Comunica, la informació 2.0

Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar els codis QR, a 
través dels quals i mitjançant un smartphone podreu ampliar 
la informació que se us ofereix en el format paper. Catàlegs 
de fotografies dels actes, bases dels concursos, webs d’interès, 
i d’altres recursos que us permetran que la informació no es 
limiti a l’espai de la revista. 

A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és informació 2.0.
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E
ncara ens manquen un parell de 
mesos per finalitzar l’any, però 
l’activitat dins l’Ajuntament no 
s’atura, ans el contrari, s’accentua. 
Acabem d’aprovar les ordenan-

ces fiscals pel proper exercici, el del 2015, on 
mantenim la línia marcada des d’inici de la le-
gislatura de no apujar els impostos i reduir-los 
o ampliar les bonificacions sempre que sigui 
possible. Així ho estem fent i l’exemple més 
clar és la modificació segons la qual els ha-
bitatges de primera residència que s’acullin 
a la dació en pagament estiguin exempts de 
l’abonament de la plusvàlua. Aquesta mesura 
ha estat llargament demandada per la ciuta-
dania i entitats com la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca, i aquest Govern, sensible a 
les dificultats de moltes famílies, mira de po-
sar les solucions que té al seu abast. 

Amb aquest esperit de col·laboració, 
d’ajuda i de millora de la qualitat de vida 
dels nostres veïns i veïnes tots els departa-
ments municipals es troben immersos en 
l’elaboració dels respectius pressupostos 
que han de desencadenar en el pressu-
post general per l’any 2015. Un document 
elaborat des de la premissa de destinar 
més recursos a aquelles àrees que més ho 
necessiten, implementar serveis de caràc-
ter social i dotar al municipi de les infraes-
tructures i equipaments que ens permetin 
seguir millorant el municipi. Seguir treba-
llant per deixar una Cubelles millor. 

Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles

Treballant pel 2015



L’acord majoritari en un Ple extraordinari s’uneix als més de 900 arreu de Catalunya

Consulti el 
vídeo del ple 
en aquest QR

Noemí Cuadra representa Cubelles en l’acte de suport a la consulta del 9-N

Noemí Cuadra entrega l’acord de Ple a Jordi Vilajoana

La regidora Noemí Cuadra ha representat 
Cubelles en l’acte dels alcaldes per donar 
suport a la consulta del proper 9 de 
novembre. La 2a Tinent d’Alcaldessa i cap 
de la formació local de CiU havia demanat 
personalment representar al municipi 
en aquest acte degut a què l’Alcaldessa, 
Mònica Miquel, no podia acudir-hi al ser 
de vacances, fet que ha fet delegar tots els 
actes representatius del municipi en altres 
persones de l’equip de Govern.

Noemí Cuadra va assistir el passat 4 
d’octubre a l’acte d’entrega dels acords 
municipals de suport a la consulta del 9-N 
i se la va poder veure acompanyada de 
representants del Garraf com l’alcalde 

de Sitges, Miquel Forns, l’alcaldessa de 
Canyelles Rosa Hugué i l’alcalde de Sant 
Pere de Ribes, Lluís Giralt. Més de 800 
representants del món municipal van lliurar 
unes 920 mocions aprovades per tot el 
territori català.

Ple extraordinari
Un Ple extraordinari celebrat el 26 de 
setembre va acordar donar suport a  la 
consulta sobre el futur polític de Catalunya 
el proper 9 de novembre. El text va rebre 
els vots a favor d’ICV (4), UC-RCat (3), CiU 
(2) i EC-FIC (1), mentre que el PSC (2) i EL 
PP (2) hi van votar en contra. Els regidors 
Xavier Grau (PSC) i Luis Alamán (PP) van 
excusar la seva absència en el plenari 

que va aprovar un acord que expressa el 
suport a la convocatòria de consulta i posa 
l’Ajuntament a disposició del President de 
la Generalitat, Artur Mas, i del Parlament 
de Catalunya. 
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Robert Monzonis és escollit 
en el concurs nacional 
celebrat a Gandesa 

L’Hereu de Cubelles 
nomenat Hereu de 
Catalunya L’acte de celebració del Patró del cos torna a acollir 

el reconeixement públic per la bona tasca i professionalitat

La Policia Local lliura les seves felicitacions 
i condecoracions a agents i entitats

Un cubellenc ha estat escollit Hereu de 
Catalunya en el concurs celebrat a principis 
d’octubre a Gandesa. Robert Monzonis, 
Hereu de Cubelles de la darrera Festa de 
la Verema, estarà acompanyat de la nova 
Pubilla de Catalunya, Marina Carreras, del 
Pont de Vilomara i Rocafort en les tasques 
de representació tradicional de Catalunya. A 
l’acte han participat 42 pubilles i 29 hereus de 
19 comarques catalanes.

La Policia Local de Cubelles va celebrar el 
seu patró i, com ja va iniciar-se l’any passat 
la plantilla del cos municipal ha rebut les 
felicitacions i les medalles a la constància, en 
un acte que per segona vegada ha aplegat al 
col·lectiu amb els seus familiars i les autoritats 
polítiques municipals i policials de la comarca.

L’acte s’emmarca dins del reglament 
d’atorgament d’honors, guardons i distincions 
de la Policia Local de Cubelles. Basant-se en el 
mateix, la Policia ha lliurat diverses felicitacions 
públiques col·lectives a caporals i agents 
per mèrits que denoten la professionalitat 
dels membres del cos. També s’han atorgat 
felicitacions públiques individuals, inclosa una 
a un membre del cos dels Mossos d’Esquadra i 
una placa al Grup Riscos Cubelles per l’estreta 
i professional col·laboració amb la Policia 
Local. Finalment s’han entregat les medalles a 
la constància a dos agents per 20 i 30 anys de 
servei a la Policia Local, respectivament.

L’inspector de la Policia Local de cubelles, 
Daniel Guillem, va destacar la “important tasca 
diària en servei de la comunitat que realitza el 
cos”. Per la seva banda, Miquel Lara, regidor 
de Seguretat Ciutadana, recordava “la gran 
qualitat professional i personal que tenen 
els membres del cos” i ha agraït a les famílies 
“l’esforç i el sacrifici realitzat a nivell personal 
per complir amb aquest servei públic”. Maria 
Lluïsa Romero, Alcaldessa accidental en 
absència de Mònica Miquel, va destacar la 
gran labor de la Policia Local a la vila i la gran 
dedicació dels membres del cos.

A l’acte van assistir, a banda de les autoritats 
locals encapçalades per l’Alcaldessa accidental, 
Maria Lluïsa Romero i el regidor de Seguretat 
Ciutadana, la jutgessa de Pau, l’Alcaldessa 
de Canyelles, i representants dels Mossos 
d’Esquadra, del Cos Nacional de la Policia, de 
la Guàrdia Civil i de policies locals del Garraf i 
l’Alt Penedès.Hereu de Catalunya

Acte de celebració del Patró de la Policia
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El pla intern d’igualtat també rep el vist-i-plau del plenari

El Ple aprova les ordenances fiscals per l’any 2015

El Ple municipal ordinari corresponent al 
mes d’octubre va aprovar tots els punts 
que figuraven a l’ordre del dia, excepte 
la modificació puntual 03/2013 del Pla 
General d’Ordenació Urbanística (POUM). 
Aquest punt, que requeria majoria 
absoluta, va rebre un empat a 6 vots a favor 
i en contra corresponents al Govern i a la 
oposició, respectivament. Hi va haver però 
4 regidors que es van abstenir per possibles 
incompatibilitats. Aquests van ser Narcís 
Pineda i Pere Lleó (ICV-EUiA), José M. Écija 
(PSC) i Josep M. Hugué (UC-RCat). 

Les ordenances fiscals per a l’exercici 2015 
també han rebut el suport majoritari dels 
regidors i regidores del Consistori. El Govern 
i UC-RCat hi ha votat a favor, mentre que 
el PP s’ha abstingut i EC-FIC hi ha votat en 
contra. Les noves ordenances contemplen 

millores en les bonificacions com, per 
exemple, en l’ús de vehicles respectuosos 
amb el medi ambient i la supressió del 
pagament de les plusvàlues en els casos 
de dació en pagament dels habitatges de 
primera residència, entre d’altres.

La sessió plenària també va resoldre 
l’aprovació de les ordenances municipals 
de tinença d’animals i d’accés i usos de 
la desembocadura del riu Foix amb la 
unanimitat de vots favorables dels membres 
de la Corporació. El nou redactat dels 
textos contempla la incorporació d’algunes 
esmenes i/o al·legacions que persones i 
col·lectius havien presentat al respecte.

Abans però, el plenari havia aprovat 
la modificació de quatre canvis de 
designacions de representació municipal 

en els respectius estaments amb els vots 
favorables de l’equip de Govern i els vots 
en contra dels grups a la oposició.

Per acabar, la unanimitat de membres de la 
Corporació va donar suport al Pla d’Igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes 2014-
2018 de l’Ajuntament de Cubelles.

Ple municipal ordinari d’octubre

QR: Més 
informació
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Enric Pino i Josefa Puig, nomenats padríns 
de la Setmana de la Gent Gran

El dinar de la Gent Gran aplega 
prop de 600 persones

El pavelló poliesportiu va acollir una nova edició del dinar de la 
Gent Gran, l’acte que clou els actes de la setmana de la Gent Gran a 
Cubelles. Uns 578 avis i àvies de la vila van aplegar-se per compartir 
l’àpat i passar una tarda de ball.

Padrins de Cubelles 2014 

L’import correspon a l’estalvi dels sous 
dels treballadors municipals en la vaga del 
2010

Acord de subvenció de 7.000 
euros amb Càrites Parroquial 

L’Ajuntament de Cubelles ha signat amb l’entitat Càrites Parroquial 
de la vila un conveni pel qual es cedeix a l’entitat local la quantitat 
de 7.006,05 euros per destinar-los a finalitats socials. Aquesta 
quantitat es desprèn de les retribucions generades pels treballadors 
municipals que van seguir la vaga general de l’any 2010.

Segons estableix el conveni signat, el Consistori es compromet 
a fraccionar el pagament en diverses anualitats fins el 2016, de 
manera que Càritas percebrà 4.113,52 euros (2014), 1.500 euros 
(2015) i 1.392,53 euros (2016).

L’acord signat també contempla que l’Ajuntament doni suport 
i assessorament tècnic i el servei per a les periòdiques recollides 
d’aliments. Per la seva banda, Càrites es compromet a canalitzar 
els ajuts amb aliments i ampliar el Banc dels Aliments així com 
coordinar-se amb els Serveis Socials municipals per donar un millor 
servei a la ciutadania i evitar la duplicitat d’atencions.

A l’acte de signatura van ser-hi presents l’Alcaldessa de Cubelles, 
Mònica Miquel, la regidora de Benestar Social, M. Lluïsa Romero, i 
el mossèn de la parròquia de Santa Maria, Joaquim Lluís.

Conveni amb Càrites      

QR: Galeria de fotos 
Dinar de la Gent Gran

La trobada també va servir nomenar 
a Enric Pino (93 anys) i Josefa Puig 
(92 anys) Padrí i Padrina 2014, 
respectivament. L’Alcaldessa accidental 
i regidora de Benestar Social, M. Lluïsa 
Romero, els va fer el lliurament de 
les plaques commemoratives i els va 
imposar la banda que els acreditava 
com els padrins de la celebració.

Prèviament també s’havien entregat 
els trofeus als tres primers classificats 
dels tornejos de dòmino i billar i els 
dos guanyadors del joc de els galetes, 
activitats que s’han dut a terme al llarg 
de la setmana de la Gent Gran.

7



Al nou equipament esportiu s’hi han instal·lat calderes de biomassa i plaques solars

Recta final a les obres del nou pavelló 

Representants municipals amb la caldera de biomassa

Les obres de construcció del nou pavelló 
que s’està edificant al Poliesportiu 
municipal encara la recta final dels treballs 
que permetran obrir el nou equipament 
esportiu municipal a principis de desembre. 
Tot i que inicialment s’havia previst que 
el pavelló estaria disponible a finals 
d’octubre, la instal·lació d’unes millores 
ha provocat que el termini s’allargui unes 
setmanes més. 

Entre aquestes millores hi ha el reforç 
del sostre, doncs finalment les cistelles de 
bàsquet es despenjaran del sostre enlloc 
d’anar fixades a les parets, la col·locació 
al terra d’una doble capa de formigó amb 

el centre impermeabilitzat  per evitar 
filtracions i la interconnexió elèctrica 
entre els dos pavellons. D’aquesta manera, 
es centralitzarà en el nou pavelló el 
control dels quadres elèctrics d’ambdues 
instal·lacions. Aquestes millores han estat 
considerades justificades per l’Ajuntament, 
de manera que s’ha concedit aquesta 
pròrroga en l’entrega de l’obra.

El nou pavelló està equipat amb plaques 
solars i calderes de biomassa, una font 
d’energia neta i respectuosa amb el medi 
ambient ja que el procés de combustió 
no allibera més CO2 a l’atmosfera del 
que el combustible ha absorbit durant 

la seva vida, el que deixa un balanç 
final d’emissions neutre. La del nou 
pavelló és la primera caldera d’aquestes 
característiques que s’instal·la en un 
equipament públic a la comarca del Garraf, 
fet que ha estat destacat per l’agència de 
desenvolupament econòmic Node Garraf.

El nou pavelló ocupa una superfície de 
1.400 m2 i el seu cost ha estat finançat 
per l’Ajuntament de Cubelles amb els 1,2 
milions d’euros rescatats judicialment per 
la fallida de Belsar Sport i el seu projecte de 
complex mixt esportiu i hoteler que s’havia 
de construir als terrenys on hi ha la sala 
multiusos de La Mota.
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Fins a finals d’any es manté per sensibilitzar als visitants del respecte de la fauna i la flora 

Ampliat el servei d’agents cívics a la desembocadura del riu Foix

El servei d’agents cívics a la 
desembocadura del Foix s’ampliarà a 
tots els caps de setmana fins a finals 
d’any. D’aquesta manera es reforçarà la 
feina d’informació i sensibilització que fa 
l’associació ecologista Fauna de Cubelles 
a la desembocadura del riu Foix. Es manté 
així l’aposta de la regidoria de Medi 
Ambient per lluitar contra l’incivisme 
i que tan bons resultats ha donat en la 
primera fase d’aplicació. 

La normativa de l’espai natural fixa quatre 
punts principals a respectar:

Respectar a la tanca
No respectar la tanca i llançar objectes a l’aigua 
espanta els ocells i fa que abandonin els nius.

No donar de menjar als animals
Els ocells que actualment resideixen al 
delta s’alimenten d’algues, insectes, peixos, 
etc., menjar que hi poden trobar de forma 
natural i en quantitat suficient per cobrir 
les seves necessitats. 

No llençar res a l’aigua
El pa i d’altres tipus de menjar que donem 
als ocells provoca:

-Un augment de la presència de rates, que 
durant la nit es mengen les cries i els ous.

-Una sobrealimentació, un desequilibri 
nutricional i una afectació de la seva salut, 
ja que aquests aliments no formen part de 
la seva dieta natural i estan pensats pel 
consum humà.

-Una deposició en el fons de les restes de 
menjar que no es consumeixen, la qual cosa 
afavoreix el creixement desmesurat d’algues 
que consumeixen l’oxigen de l’aigua amb la 
conseqüent mort de peixos, insectes, algues 
i d’altres formes de vida que són la base per 
a l’alimentació d’aquests ocells.

Portar els gossos lligats

Els gossos deslligats representen un perill 
ja que envaeixen les zones abalisades i 
espanten i en ocasions ataquen els ocells i 
les seves cries.

L’ordenança reguladora contempla 
l’aplicació de sancions:

-Les infraccions lleus se sancionaran amb 
multes de fins a un import màxim de 750€.

-Les infraccions greus se sancionaran amb 
multes de 751€ fins a 1.500€

-Les infraccions molt greus se sancionaran 
amb multes de 1.501€ fins a 3.000€.

La recuperació de l’espai natural de la 
desembocadura del riu Foix va començar 
el passat mes d’octubre, amb la retirada 
de les aus no autòctones i la instal·lació 
d’elements de protecció de les zones 
d’anidament. Unes accions que van 
començar a tenir fruits el passat mes de 
gener, amb l’arribada d’aus autòctones, 
però que amb l’arribada del bon temps i 
l’increment de visitants ha suposat un pas 
enrere preocupant.

Desembocadura del riu Foix
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El Ple del consell municipal sectorial de les 
dones de Cubelles va decidir que la futura 
casa de les dones porti el nom Violeta. 
Centre d’Informació i Recursos per a 
Dones de Cubelles. Així ho ha anunciat la 
presidenta del Consell, l’Alcaldessa Mònica 
Miquel.

Violeta va ser l’escollit entre una tria final 
de dos noms, El guanyador i Espai dona, 
que van quedar després de fer una tria 
prèvia sobre una vintena de propostes. 
“A banda de ser el nom que defineix 
el feminisme, és el que s’utilitza com a 
referència als centres d’informació de 
dones d’arreu”, explica Mònica Miquel. 
A banda d’aquesta elecció, també es va 
fer una valoració de la visita a les obres 
de rehabilitació de l’equipament i es va 
parlar de la voluntat de poder “inaugurar-
lo dins dels actes commemoratius del 
25N, tot i que encara no tenim una data 
tancada”.

Programa d’actes per al 25 de novembre
El plenari, en el que van participar una 
vintena de persones, també va acordar 
realitzar un programa conjunt entre totes 
les entitats representades al Consell que 
volguessin participar en la commemoració 
del 25 de novembre, dia internacional 
contra la violència de gènere. L’objectiu és 
concentrar els actes entre el 21 i el 28 de 
novembre, deixant el dia 25 per a la lectura 
del manifest institucional.

El Ple també va donar suport a la manifestació 
del 28 de setembre amb la lectura del 
manifest consensuat per la Despenalització 
de l’avortament. Una petita representació de 
les dones de Cubelles es van concentrar a la 
porta de l’Ajuntament en defensa dels drets 
sexuals i reproductius i per la despenalització 
de l’avortament. Miquel va fer-ne una 
valoració “molt positiva, perquè no és tant 
important el número d’assistents com marcar 
la data a l’agenda social del nostre municipi

El Consell de les Dones va escollir el nom oficial de la 
casa de les Dones, l’antiga casa Zafra

‘Violeta. Centre d’Informació i Recursos per 
a Dones de Cubelles’

Xavier Baraza deixa 
l’acta de regidor
Al ple de setembre va 
presentar la renúncia 

La sessió plenària ordinària corresponent 
al mes de setembre va finalitzar amb la 
intervenció de Xavier Baraza (UC-RCat), 
que va anunciar la seva renúncia a l’acta 
de regidor per “motius professionals”. 
Baraza va ser durant el primer tram de la 
legislatura responsable de les regidories 
d’Ensenyament i Emprenedoria, càrrecs 
que va abandonar quan la seva formació 
va passar a la oposició.

En propers plens es procedirà a substituir-lo per 
la persona que designi el grup municipal d’UC-
RCat. Degut a que encara no s’ha incorporat 
a la Corporació la persona escollida, en els 
plens extraordinaris de setembre i ordinari 
d’octubre, el grup d’Unitat Cubellenca tan sols 
va comptar amb tres vots.

Escolti l’entrevista 
a Xavier Baraza de 

Ràdio Cubelles

Ple del consell sectorial de les dones

Xavier Baraza
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Dóna orientació i respostes a les demandes que facin els joves del municipi

Inaugurat el nou servei d’Assessoria de Salut per a Joves

L’Assessoria de Salut per a  Joves de Cube-
lles  (ASJ) neix com un recurs de la regido-
ria de Joventut, dirigit específicament a 
la població jove del municipi (de 1r d’ESO 
fins als 30 anys) i destinat a orientar i re-
soldre els dubtes relacionats amb temes 
de salut: sexualitat, consum de drogues, 
trastorns de l’alimentació, afectivitat, 
etc., amb la finalitat de promoure hàbits 
de vida saludable. 

Amb la posada en funcionament d’aquest 
servei es pretén posar a l’abast dels i les 
joves, i les seves famílies, un recurs que 
els permeti aclarir dubtes, proporcionar 
noves eines per enfrontar-se als conflic-
tes, reduir els riscos associats a la salut i 
detectar i intervenir en els casos que sigui 
necessari.

S’ofereix un servei d’assessorament perso-
nalitzat, confidencial i gratuït, que també 
es podrà utilitzar de forma anònima a tra-
vés de la xarxa. No es tracta tant d’oferir 
tractament, o teràpia, sinó de proporcio-
nar informació i orientació sobre els dife-
rents assumptes que puguin tenir a veure 
amb la salut dels i les joves, derivant, en 
els casos que sigui necessari  als centres 
assistencials específics que corresponguin.  

L’ASJ està integrada amb als serveis que 
ofereixi la regidoria de Joventut des de 
l’Espai Jove de Cubelles, coordinada per 

professionals tècnics d’aquesta àrea del 
servei municipal i dirigida per altres pro-
fessionals formats en els àmbits de l’edu-
cació social i la psicologia, especialistes  
en gestionar els problemes de salut dels 
més joves, així com en el treball preven-
tiu. 

Aquests especialistes faran servir les eines 
més adients perquè els i les joves puguin 
resoldre les seves dificultats de forma sa-
ludable amb les màximes garanties per a 
un procés de desenvolupament integral 
òptim, de qualitat i satisfactori.

Amb aquesta finalitat, l’ASJ ofereix: 
-Orientació sobre els recursos que el sis-
tema sanitari pot oferir, i el que poden 
aportar a la seva situació els diferents 
professionals de la salut. 

-Informació sobre “com són i com actuen” 
els i les joves. Les distintes estratègies que 
utilitzen per a cobrir les seves necessitats 
bàsiques, tant físiques com emocionals. 

-Estratègies per canviar els comporta-
ments i hàbits malsans de la seva vida per 
altres comportaments més funcionals i 
hàbits saludables. 

-Assessorament sobre les conductes i l’es-
til de vida més adequats per a resoldre les 
seves dificultats de la forma més eficaç.  

12



1Augmentar l’adquisició 
de coneixements, hàbits 
i conductes que contri-

bueixin a la promoció de la 
salut en les persones joves 
del nostre municipi i de les 
seves famílies, oferint-los 
eines i recursos per superar 
les possibles dificultats en 
l’àmbit de la salut sorgides 
en aquest cicle vital.

2Disminuir les conduc-
tes de risc associades 
a la salut en tots els 

àm¬bits que afecten a les 
persones joves: salut física 
i mental, afectiva i sexual, 
laboral, social, alimentària, 
etc.

3 Potenciar el coneixe-
ment, la valoració i el 
bon ús dels programes 

i serveis de salut entre les 
persones joves.

Objectius 
principals

Amplia la informació 
escanejant aquest 

codi QR
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1. Assessorament personalitzat confidencial i gratuït 

Es tracta d’un servei públic, confidencial i gratuït per  a tots els 
joves i les joves, o les seves famílies, de Cubelles que el sol·licitin.  
Aquesta assessoria està dirigida a joves d’entre 12 i 30 anys, que 
poden sol·licitar ajut, orientació, i assessorament en qualsevol 
tema de salut que els preocupi: sexualitat, alimentació, trastorns 
de l’alimentació, afectivitat, consum de drogues, relacions de 
parella, autoestima, relacions socials inadaptades, etc.

2. Xerrades als instituts 

Es proposaran als instituts tallers basats en els principis peda-
gògics de l’aprenentatge significatiu, per treballar des d’una 
vessant dinàmica fomentada en la participació activa dels/les 
alumnes temes de l’àmbit de la salut, com les habilitats socials i 
pressió de grup, o l’educació afectiva i sexual. 
Els tallers disponibles per a totes les franges d’edats, es coordi-
naran amb els equips directius dels centres educatius, segons la 
prèvia detecció de necessitats. 

3. Xerrades, o petits tallers de salut organitzats a l’Espai 
Jove de Cubelles 

S’organitzaran xerrades informals, amb petits grups de joves a 
l’Espai Jove de Cubelles per tractar, debatre, plantejar dubtes, 
preocupacions i/o expressar les seves opinions sobre diferents te-
mes que els afecten relacionats amb la seva salut i el seu benes-
tar. També s’organitzaran “tallers de salut” per treballar temes 
com l’alimentació saludable, l’autoestima, o altres qüestions 
que afecten al seu desenvolupament integral de forma pràctica 
i interactiva. 

4. Programa de ràdio “SALUT JOVE” 

El quart dimecres de cada mes tindrà lloc a les 11:30 a Radio Cu-
belles (107.5 FM) un espai destinat a la SALUT JOVE. L’objectiu és 
oferir un espai de consultes en directe sobre els dubtes que puguin 
sorgir en l’àmbit de la SALUT JOVE, que contribueixi a millorar els 
hàbits de conducta saludable dels més joves i orienti a les seves 
famílies. Promovent d’aquesta forma la medicina preventiva.

5. SALUT JOVE al blog de l’Espai Jove de Cubelles  

A l’espai “Assessoria de Salut” inaugurat al blog de de l’Espai Jove 
es recollirà de forma periòdica informació actualitzada i notícies 
rellevants sobre aspectes relacionats amb la salut dels més joves: 
benestar físic i emocional, alimentació, desenvolupament integral 
o altres aspectes de caire pedagògic i preventiu. 
www.espaijovecubelles.blogspot.com 

6. Xarxes Socials 

Establir i mantenir un diàleg continuat amb els i les joves a tra-
vés de les xarxes socials (facebook, twitter, i altres) aprofitant 
els recursos físics i virtuals de l’Espai Jove de Cubelles, per tal de 
donar a conèixer, promoure i sensibilitzar a les persones joves 
en relació als hàbits i conductes saludables (salut física i mental, 
mobilitat segura i sosteni¬ble, afectiva i sexual, laboral, social, 
alimentària, etc.), amb llenguatges i canals efectius que els hi 
siguin propers. 
(Inserir logos de facebook, twitter, wshp, instragram o altres que 
es considerin) 

7. Elaboració de material informatiu i pedagògic destinat 
a famílies i educadors 

Tant important com treballar amb els i les joves com orientar a 
les famílies i referents adults sobre com millorar la promoció de 
la salut i hàbits saludables en els més joves. S’elaborarà i difon-
drà periòdicament informació d’utilitat en l’àmbit de la salut 
per tal d’implicar a les famílies i als agents socials amb l’educació 
per a la salut de les persones joves. 
Incloent, si la demanda així ho requereixi, col·loquis, conferen-
cies o tallers, adreçades a aquests col·lectius sobre temes que 
puguin resultar d’interès per al treball en prevenció de conduc-
tes de risc i millora dels hàbits saludables. Corresponsabilitzant 
d’aquesta forma a tots els agents que intervenen en la genera-
ció d’estils de vida (l’entorn, la família, el lleure educatiu, etc.) 
en la promoció dels hàbits i conductes saludables entre les per-
sones joves.

Catàleg de Serveis 

Per sol·licitar qualsevol d’aquests serveis heu de contactar amb l’Espai Jove Cubelles al correu electrònic: espaijovesalut@cubelles.org, 
per telèfon al 93 895 0361 o bé dirigir-vos directament  l’Espai Jove al c/ Joan Roig i Riera, 3-5.
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QR: Accedeix 
al llistat de 

paraules clau
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El nou canal d’atenció ciutadana es consolida com alternativa a la trucada telefònica 

Més de 800 consultes al Whatsapp municipal 

El projecte Citymes d’atenció ciutadana a 
través de Whatsapp ha complert els 2 me-
sos amb 842 peticions d’informació que han 
estat resoltes per l’Ajuntament de Cubelles. 
D’aquestes, i malgrat no haver-se desplegat 
al 100% l’atenció ciutadana amb teleope-
radora, hi ha hagut 358 peticions d’infor-
mació o comunicació d’incidències per ser 
traslladades als serveis pertinents que han 
rebut la seva corresponent resposta.
 
Les 484 restants corresponen a les peticions 
a través de paraules clau, és a dir, aquella 
informació introduïda prèviament al siste-

ma i que a través de la corresponent parau-
la clau l’usuari n’obté la resposta de mane-
ra immediata i automàtica les 24 hores del 
dia i els 7 dies de la setmana. Entre aques-
tes, la paraula clau més sol·licitada ha estat 
FESTA MAJOR, seguida de VEREMA i BUS. 
D’aquesta manera es confirma la utilitat 
d’una eina que permet a l’usuari conèixer 
en temps real aquella informació de servei 
que sol·liciti, especialment en aquest inici 
els programes d’actes de les celebracions 
de caire municipal com la Festa Major i la 
Festa de la Verema. Les més de 200 parau-
les clau introduïdes poden consultar-se fent 

clic aquí o bé enviant PARAULA CLAU al 
Whatsapp municipal (618 59 29 12).
 
Així mateix, l’Oficina d’Informació i Aten-
ció Ciutadana (OPIC), s’ha sumat a aquest 
projecte iniciat per la regidoria de Comuni-
cació, però que actua transversalment amb 
la col·laboració de totes les regidories de 
l’Ajuntament de Cubelles, de manera que 
s’està desplegant el servei d’atenció ciutada-
na a través de teleoperadora. Es tracta d’un 
servei que, si bé ja s’ha anat oferint des de 
la posada en marxa del projecte Citymes, ara 
mantindrà l’horari d’atenció  ciutadana que 
té l’OPIC. D’aquesta manera, la ciutadania 
podrà realitzar les seves consultes no única-
ment a través de paraules clau, sinó que en 
horari d’atenció al públic, des de l’OPIC tam-
bé es respondran les preguntes i atendran 
i/o derivaran les incidències que es comuni-
quin a través d’aquesta nova eina. 
 
Segons la regidora de Comunicació, Noemí 
Cuadra, “es tracta d’anar fent el desple-
gament natural d’una eina molt potent a 
nivell comunicatiu i d’atenció i servei a la 
ciutadania per tal que els nostres veïns i 
visitants puguin rebre de la manera més 
còmoda, ràpida i econòmica tota aquella 
informació que requereixin”.

Whatsapp municipal 



El grau de compliment de transparència i qualitat comunicativa puja al 95,12%

El web municipal reedita el segell Infoparticip@

Entrega del segell Infoparticip@ 2013

El web de l’Ajuntament de Cubelles, 
vigent des de l’agost de 2013, ha reeditat 
el segell Infoparticip@ de qualitat i 
la transparència de la comunicació 
pública dels consistoris a través dels 
seus webs municipals. Si l’any passat es 
va obtenir un 90,24% de compliment 
dels paràmetres d’anàlisi requerits pels 
investigadors del Mapa Infoparticip@, 
enguany aquesta xifra ha augmentat 
fins al 95,12%.  
 
Aquest guardó s’entregarà als municipis 
que hagin assolit el percentatge de 
compliment establert, segons el nombre 
d’habitants. En aquest cas, Cubelles 
s’emmarca en la categoria de municipis 

de 10.001 a 50.000 habitants, als que es 
requeria un compliment mínim d’un 90%.

Gràcies a aquest bon resultat, el proper 
16 de desembre una representació de 
l’Ajuntament de Cubelles acudirà a 
l’entrega del Segell Infoparticip@, un acte 
que en l’edició del 2013 va estar presidit 
per la Vicepresidenta del Govern de la 
Generalitat de Catalunya, Joana Ortega, 
i que va ser recollit per la regidora de 
Comunicació, Noemí Cuadra.

El Mapa Infoparticip@ és un producte del 
Laboratori de Periodisme i Comunicació per a 
la Ciutadania Plural (LPCCP) de la Universitat 
Autònoma de Barcelona, resultat d’haver 

desenvolupat i validat en 2012 el Mapa 
de les Bones Pràctiques de la Comunicació 
Pública Local a Catalunya. A partir de 2013, 
s’ha ampliat l’equip del LPCCP de la UAB 
amb equips d’investigació i col·laboradors 
de 8 universitats més: Universitat de Girona, 
Universitat Politècnica de Catalunya, 
Universitat de Vic, Universidad de Málaga, 
Universidad San Jorge (Aragó), Universidad 
de La Laguna (Canàries), Universidad 
de Santiago de Compostela (Galícia) i la 
Universidad rey Juan Carlos (Madrid). Això 
permet avaluar els municipis d’altres 5 
comunitats autònomes  a més de Catalunya 
com són Andalusia, Aragó, Canàries, Galícia 
i Madrid, a més de les ciutats autònomes de 
Ceuta i Melilla.

QR: Mapa 
Infoparticip@
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Al Penedès Marítim ja són 
gairebé un centenar

Registrats 60 
habitatges turístics 

Cubelles ha inscrit 60 pisos de particulars 
al registre d’habitatges d’ús turístic, una 
iniciativa que va aprovar-se el Ple del passat 
mes de març a través de l’Ordenança Fiscal 
número 9 que grava amb una taxa de 30 euros 
l’obtenció de la llicència per poder donar-li ús 
turístic a un habitatge del municipi.

Aquest projecte és compartit amb Cunit a 
través del Penedès Marítim que, juntament 
amb la Subdirecció General d’Ordenació 
Turística de la Generalitat de Catalunya, 
van posar sobre la taula tota la normativa 
amb l’objectiu de regular la situació en tots 
dos municipis. Cunit compta a dia d’avui 
amb 35 registres.

Narcís Pineda, regidor de Turisme, apunta 
a la necessitat d’aquest tipus de normativa 
en “municipis turístics per naturalesa 
com Cubelles i Cunit per saber quina és 
la oferta que s’ofereix a les persones que 
ens visiten”. Així mateix, Pineda assegura 
que es continuarà promovent la inscripció 
d’aquests tipus d’habitatges al Registre de 
Catalunya “perquè entre tots refermem els 
potencials turístics del nostre territori”. 

Per la seva banda, Jaume Casañas, regidor 
de Turisme de Cunit, valora positivament 
l’entrada en vigor de la normativa 
municipal que ha permès “crear un escenari 
que no existia fins al moment al municipi 
amb l’objectiu de regular tot aquest mercat 
per tal de potenciar els actius que té el 
Penedès Marítim”.

Èxit de participació al curs de defensa 
personal

Les alumnes van rebre els consells pràctics bàsics per poder 
respondre en cas de situacions violentes per a dones

Les 50 participants del curs de defensa 
personal per a dones que va organitzar 
la Policia Local van rebre diumenge un 
diploma d’aprofitament de la jornada 
de formació en la qual hi van participar 
el passat cap de setmana. La seguretat 
en la via pública i en llocs tancats 
va centrar la temàtica de les classes. 
Els agents formadors van ensenyar 
pràctiques sobre on i com colpejar, 
quina ha de ser la distància de seguretat 
amb un possible agressor, l’esquivada i 
l’escapada i les agafades bàsiques així 
com les diferents formes de fugida 
davant d’atacs directes.

Miquel Lara, regidor de Governació ha 
volgut agrair la tasca dels dos agents que 
porten dos anys impartint aquesta formació. 
Lara s’ha mostrat content de l’interès que 
ha despertat el curs, qui ha assegurat que 
s’estudiaran les peticions de les participants 
de cara a futures formacions. Per la seva 
banda, l’inspector en cap de la policia local, 
Daniel Guillem, ha garantit que la vila té 
uns índex de seguretat molt alts.

La Policia Local a banda d’aquest curs de 
formació adreçat al col·lectiu femení també 
ofereix durant el curs lectiu a les escoles 
diversos tallers teòrics i pràctics sobre 
educació vial a les escoles.

Curs de defensa personal per a dones
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Les noves línies milloren la connexió interurbana reclamada per la ciutadania

Entra en servei el nou bus que uneix Cubelles amb Sant Camil i Tarragona

El Departament de Territori i Sostenibilitat 
va posar en marxa el passat 15 de setembre 
dos nous serveis d’autobús que milloren les 
comunicacions amb Tarragona i l’Hospital 
de Sant Camil. D’una banda, el nou servei 
que uneix Vilanova i la Geltrú amb Tarra-
gona, passant per Cubelles, a més de Cunit 
i Calafell. Igualment, el tant reclamat bus 
directe a l’Hospital de Sant Camil de Sant 
Pere de Ribes, sense haver de fer transbor-
dament a Vilanova i la Geltrú és possible 
gràcies a la modificació de la  línia Cube-
lles-Prat de Vilanova-Vilanova. Segons la 
Generalitat de Catalunya, aquestes dues 
millores suposen una aportació anual d’uns 
376.000€.
 

La nova línia que connecta Vilanova i la 
Geltrú amb Tarragona té un recorregut 
d’aproximadament 75 minuts i un total de 
14 expedicions, 7 d’anada i 7 de tornada de 
dilluns a divendres feiners de tot l’any. 

Cubelles-Tarragona, 
parada Av. Catalunya-Pg. Narcís Bardají 
(06:45, 08:45, 10:45, 12:45, 14:45, 16:45 
i 18:45) 

Parada Les Salines - Parc Cubelles Cubelles. 
(06:50, 08:50, 10:50, 12:50, 14:50, 16:50 
i 18:50) 

Tarragona-Cubelles
parada Carrefour 
(08:40, 10:55, 12:55, 14:55, 16:55, 18:55 
i 20:55) 

Parada Av. Catalunya - Pg. Narcís Bardají 
(08:45, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 
i 21:00)

Nou bus a l’Hospital Sant Camil

També el 15 de setembre es va inaugurar 
el nou servei de bus que comunica Cubelles 
amb l’Hospital de Sant Camil de Sant Pere de 
Ribes. Aquesta havia estat una reclamació 
històrica de col·lectius locals com AMICU, 
que finalment la regidoria de Dinamització 
Econòmica va traslladar a la Generalitat 
dins de les negociacions de millora del 
transport de la zona del Penedès Marítim, 
juntament amb Cunit. 

El total d’expedicions de dilluns a 
divendres feiners, excepte agost, serà de 
10: 5 d’anada i 5 de tornada. I la durada del 
trajecte, d’uns 45 minuts. 

Cubelles-Hospital Sant Camil 

Parada Carrefour 
(8:23, 9:53, 11:53, 15:38 i 17:08)

Parada Av. Catalunya - pg. Narcís Bardají 
(8:28, 9:58, 11:58, 15:43 i 17:13)

 Parada C. Mn. Joan Avinyó 
(8:30, 10:00, 12:00, 15:45 i 17:15). 

Hospital Sant Camil-Cubelles
parada Mn. Joan Avinyó 
(9:30, 11:30, 13:00, 16:45 i 18:15)

Parada Av. Catalunya - pg. Narcís Bardají 
(9:32, 11:32, 13:02, 16:47 i 18:17) 

Parada Les Salines - Parc Cubelles 
(9:37, 11:37, 13:07, 16:52 i 18:22).

Roda de premsa de presentació del servei
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Una primera trobada va constituir la Comissió de Participació

Iniciat el procés participatiu per definir els usos del passeig Marítim

La regidoria de Participació Ciutadana en 
col·laboració amb regidoria d’Urbanisme 
han engegat un procés de participació 
ciutadana per definir els usos del passeig 
Marítim, el primer pas per establir com ha 
de ser el projecte de rehabilitació i millora 
d’aquest espai.

Una cinquantena de persones, entre repre-
sentants multisectorials de les entitats mu-
nicipals i ciutadania a títol individual van 
constituir la creació de la Comissió de Par-
ticipació amb l’objectiu  de definir el usos 
del futur passeig Marítim de Cubelles.L’ac-
tuació de reforma integral del passeig Ma-
rítim inclourà tant els canvis d’elements 
d’urbanització com el paviment, mobiliari 
urbà, enllumenat o clavegueram. 

Paral·lelament, per dur a terme el projecte 
la regidoria de Participació Ciutadana s’ha 
iniciat un procés de diagnosi prèvia de la 
zona afectada tant a nivell tècnic com so-
cial que es fonamentarà en trobades i en-
trevistes als representants polítics, tècnics 
però també a la ciutadania i al teixit asso-
ciatiu del municipi. 

La Comissió de Participació va acordar ce-
lebrar una nova reunió a finals del mes 
d’octubre, on s’acabarà de definir el for-
mat de la sessió informativa oberta pre-
vista per mitjans de novembre. En aquesta 
trobada es farà la recollida de propostes 
que es posaran a disposició dels redactors 
del procés participatiu per donar forma i 
contingut a les propostes ciutadanes dels 
usos del nou passeig Marítim.

Aquelles persones i/o entitats que vul-
guin també poden enviar les seves pro-

postes telemàticament. L’Ajuntament 
de Cubelles ha habilitat un espai al web 
municipal on, a banda d’explicar-se el 
contingut del projecte, hi ha un formula-
ri que es pot completar i enviar automà-
ticament a la regidoria de Participació 
Ciutadana per ser incloses en la sessió del 
mes de novembre.

QR: Formulari 
de participació 

online
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ICV - EUiA Unitat Cubellenca - RCat PSC

QUI DIU QUE NO VOLEM CONSULTA?

Catalunya viu temps políticament molt complicats, 
però malauradament les prioritats d’uns pocs són 
no trobar solucions als problemes actuals i la priori-
tat avui en dia es dividir i enfrontar a la societat ca-
talana i espanyola. Per altra banda, una altra mino-
ria que ha fet de la política el seu “modus vivendi” 
afavoreix cada dia més el descrèdit de la política i 
d’aquells que es dediquen. Si es continua així només 
s’allargarà l’agonia d’un sistema polític caduc, ma-
nipulat i corrupte tant a Madrid com casa nostra.
Fins no fa gaire temps, militar en un partit o altre 
t’identificava com persona implicada d’esquerres, 
centre o dreta però avui dia ja no es així, o ets lla-
dre, nacionalista, secessionista i el que es pitjor t’in-
sulten cridant-te “lladre” o “xoriço”, o senzillament 
per manifestar mitjançant el vot les teves idees tam-
bé t’insulten, i aixó no pot continuar per més temps.
Amb la consulta, la ciutadania catalana optarà per 
una opció o altra, però indiscutiblement nomes si 
s’utilitza la LEGALITAT tindrà futur o transcendència 
el resultat de la mateixa. Al PSC estem totalment 
d’acord amb consultar a la ciutadania, faltaria més, 
però només si es respecta la legalitat i a totes les 
opcions, agradarà o no, però fins i tot els últims 
dies, davant la negativa del govern de Rajoy, estem 
sentint cada cop més veus que busquen la legalitat, 
serà doncs que es la solució?
La nostra postura respecte a la consulta, tal i com 
està plantejada per part del govern de CIU, no vol 
dir que el PSC sigui anti-independentista ni an-
ti-consulta, sinó que el que volem és que el procés 
sigui legal, que tinguin cabuda totes les opcions. 
Malauradament  per aquesta defensa de la consulta 
legal rebem un important càstig mediàtic, polític i 
fins i tot personal, i aixó a casa nostra.
Esperem que el govern de la Generalitat tingui la 
capacitat de treure a Catalunya de la situació ac-
tual. S’ha de tenir seny i paciència, potser algun dia 
Catalunya serà independent, però en qualsevol cas 
el procés serà molt llarg, i si ha de començar ara, 
només demanem que  sigui LEGALMENT.
Mentrestant ens trobem amb un govern que no 
governa, que legisla poc i per als seus amics i que 
actua indiscriminadament amb les retallades, però 
clar d’això ningú parla, no interessa o no toca. No-
saltres sí volem parlar, tenim la nostre prioritat, la 
ciutadania, vosaltres.

OBRINT PAS!

La història d’Unitat Cubellenca és la història d’un 
èxit. El seu origen es troba en la voluntat d’un grup 
de persones integrades a CiU que, atès la seva vo-
cació de servei cap als interessos generals del nos-
tre poble, no va voler acceptar certes imposicions 
indegudes i va decidir trencar amb la direcció local 
de la federació. Engrescats per l’empenta i el su-
port de bona part de la ciutadania, i malgrat restar 
només dos mesos per a les eleccions del 2011, no 
vam dubtar a confegir una candidatura renovadora 
i allunyada d’hipoteques personals que va esdevenir 
l’autèntica triomfadora dels comicis electorals. Sota 
el paraigües de la marca Reagrupament, Unitat Cu-
bellenca va obtenir quatre regidors i va esdevenir 
el soci més cobejat per la resta de partits. Després 
de ràpides però profundes reflexions, vam acordar 
entrar al govern amb el desig de traslladar el nostre 
model de renovació política a l’Ajuntament i acabar 
amb certes fórmules de gestió que tant han alentit 
el desenvolupament del nostre municipi.
Després de quinze mesos de feina, ens va tocar saltar 
del govern per la porta gran arran de l’expulsió de-
cretada per l’alcaldia. Els motius són sobradament 
coneguts: bàsicament la nostra negativa a aprovar 
els pressupostos 2012 a causa de la catalogació dels 
llocs de treball presentada per l’alcaldessa i respon-
sable de Recursos Humans i que contenia unes arbi-
tràries pujades de sou per a un grup selecte de fun-
cionaris mentre la resta de treballadors municipals 
patia una pèrdua constant de poder adquisitiu i una 
degradació de les seves condicions laborals. 
El nostre pas per l’oposició, però, ha estat mogut 
per la pràctica d’una política constructiva i per la 
defensa del nostre tarannà més dialogant. Durant 
aquest temps, també hem aprofitar per consti-
tuir-nos formalment com a partit polític i escollir 
una nova junta i presidència. 
Paral·lelament, ara fa un mes Xavier Baraza va re-
nunciar a la seva acta com a regidor per motius per-
sonals i ha deixat pas a la Núria González, número 
5 a la llista del 2011. Per tot plegat, volem agrair i 
felicitar en Xavier per la seva tasca durant aquests 
tres anys llargs de legislatura. 
Aquesta petita història d’èxit ens encoratja, doncs, 
a seguir treballant per confegir la Cubelles que tots 
els veïns i veïnes de la vila es mereixen i és en vir-
tut d’aquest desig que hem decidit presentar-nos a 
les eleccions municipals de l’any vinent. Gràcies pel 
vostre suport!

GOSSOS A LA PLATJA DE CUBELLES

Permetre l’accés al gossos a la platja era un dels nos-
tres objectius que aviat es farà realitat. Davant de 
les nombroses demandes veïnals s’ha modificat l’or-
denança de tinença d’animals per tal que l’Ajunta-
ment permeti l’obertura de la platja de Les Salines 
als gossos. De moment, això  permetrà  que des dels 
mesos de novembre i fins a Setmana Santa els gossos 
puguin gaudir d’aquest espai.
La platja estarà degudament senyalitzada amb les 
normes d’ús de la mateixa,  amb papereres i tots els 
serveis necessaris per tal de mantenir l’espai en con-
dicions.

Són moltes les platges del nostre país que ja tenen 
aquest servei regulat, no inventem res de nou, la 
convivència entre els gossos i les persones és possible 
si tots posem una mica de la nostra part.

Intentem oferir als propietaris de gossos gaudir  de 
portar-los a la platja sense problemes. Per això, es 
demana  mantenir mínimament controlada la mas-
cota, per a què no molesti altres usuaris, recollir els 
excrements de la mascota, posar boç als gossos con-
siderats perillosos i deixar neta la platja utilitzant les 
papereres.

Ara depèn de tots nosaltres, els propietaris, hem de 
demostrar que  gossos i persones poden  compartir 
un espai sense cap mena de problema.
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INICIEM UN NOU CURS

Després dels mesos d’estiu plens d’activitat i de gent 
al municipi, amb unes festes majors lluïdes i plenes de 
gent  participant dels seus actes, dels més tradicionals 
i dels renovats amb el treball conjunt de la Comissió 
de Festes i l’Agrupació de Balls Populars, que han es-
trenat local; i amb unes platges plenes de gom a gom 
... Arrenca un nou curs escolar amb normalitat.
 
Les obres del poliesportiu continuen el seu procés, 
les obres del castell es reinicien, la casa de les dones 
a punt d’acabar i inaugurar, aprovat el Pla d’Igualtat,  
el nou contracte del transport urbà caducat de feia 
sis anys surt a concurs públic, instal·lades ja les fo-
tocopiadores que també feia anys que estaven fora 
de contracte i per tant, estalviarem força diners, en 
procés altres contractes i adjudicacions per estalviar 
diners com la telefonia...Iniciem els cursos de català i 
d’accés al grau superior, les activitats al Centre Social, 
el procés participatiu pel passeig Marítim...

A nivell municipal, estem a la recta final d’acabar una 
legislatura i des de Convergència i Unió ens mostrem 
satisfets d’haver aconseguit la majoria dels objectius 
que ens marcàvem amb el Pla d’Actuació Municipal 
consensuat amb els altres grups  que conformen el 
govern, i d’altres objectius que no hi eren com la 
compra de Can Travé. A banda de treballar per acon-
seguir recursos en altres ens supramunicipals. I com 
no, poder continuar treballant per ampliar-los.

I a nivell nacional, hem de dir que estem vivint un 
moment únic amb la unitat d’una majoria política i 
social envejable, amb una gran serenor i amb una 
manera de fer democràtica i responsable.
El passat 4 d’octubre vam viure un moment únic a la 
història del nostre país, més de 900 municipis cata-
lans vam fer entrega del nostre compromís amb la 
consulta, i per tant amb el país, i amb el dret a de-
cidir democràticament el futur  de tots els catalans i 
catalanes en unes urnes.

Nosaltres estem compromesos amb el país des del 
municipi, amb el nostre treball municipal diari, però 
sense oblidar que formem part d’un país amb una 
història, llengua i cultura pròpies i hem de lluitar per 
millorar les seves condicions de vida i futur, perquè 
aquesta millora repercutirà en els nostres veïns i veï-
nes i en el futur dels nostres fills.
I és per això que el proper 9 de novembre VOLEM 
VOTAR!!!

MOTIUS I MOTIVACIONS

La proximidad al territorio es esencial para el Parti-
do Popular en la provincia de Barcelona, prueba de 
ello en Cubelles han sido las diferentes ocasiones 
durante esta legislatura en las que hemos visitado 
a través de la Diputació de Barcelona su patrimo-
nio histórico como l´Aliança o Casa Travé.  Con el 
mismo propósito de fomentar dicha proximidad y la 
escucha activa a los ciudadanos, el Partido Popular 
inicia con ilusión una nueva etapa en Cubelles que 
deseamos compartir con todos los vecinos del muni-
cipio. Bajo el liderazgo del nuevo presidente local 
del partido, Luis Rosciano, elegido el pasado mes de 
julio con el apoyo unánime del comité provincial, 
se inicia una etapa con novedades, entre las que 
destaca entre otras, la apertura periódica y semanal 
de la sede de nuestro partido ubicada en C/ Major 
17. Todos los lunes y jueves por la tarde de 17.30h 
a 19.30h, el Partido Popular estará a disposición de 
los vecinos que tengan inquietudes, proyectos o 
cualquier aportación que nos ayude a realizar una 
mejor acción en la oposición y por tanto que contri-
buya a la reflexión, a introducir mejoras  y a corregir 
los errores del gobierno municipal. El Partido Popu-
lar en Cubelles crece sumando personas y con una 
gestión más activa, más abierta, más transparente y 
lo hace en positivo y pensando en un futuro mejor 
para los municipios catalanes y en este caso, en un  
futuro mejor para Cubelles. 

Alberto Villagrasa
Presidente Partido Popular Barcelona 

DEL PAM AL PIM

Que les promeses i compromisos electorals d’alguns 
representants de partits són només paraules que 
s’enduu el vent, és per molts de nosaltres un fet as-
sumit, però no acceptat ni acceptable. Paper mullat, 
i com diu un bon amic, fan palèsa la frase “Si quieres 
conocer a Manolillo dale un carguillo” doncs bé, ja 
coneixem als nostres “Manolillos”que d’aquí a pocs 
mesos tindran la barra de continuar amb les seves 
falses promeses i discursos propis de “manual teòric” 
que no pràctic, intentant “vendre a qui els escolti” 
que faran tot el possible per fer tot allò que prome-
ten. La veritat és però que tan sols pretenen mante-
nir “el carguillo”
Als fets ens remetem. Recordeu el PAM?(Pla d’Ac-
tuació Municipal). Era un compromís públic de fei-
nes a fer i de prioritats, signat per tots els partits del 
govern. A l’Entesa per Cubelles ens el vam prendre 
seriosament i amb responsabilitat al capdavant de la 
Regidoria de Dinamització Econòmica i Turisme, però 
ara la resta de partits, tot i haver-s’hi compromès, ja 
no consideren prioritari el que van signar.
Ens alegrem d’haver aconseguit fites importants 
des de la Regidoria, com el bus a l’Hospital Sant 
Camil. No va ser fàcil, però la insistència i la gestió 
feta han donat els seus fruits. Lamentem i ens dol 
de veure que totes les accions que amb molt d’es-
forç vam aconseguir dur a terme, ara les llencin a la 
brossa, sense tenir en compte l’impacte negatiu que 
aquestes irresponsables decisions tenen per Cubelles 
i l’economia local. 
Ens referim per exemple al Trenet, que sense cap mo-
tiu aquest estiu han suprimit tot i l’impacte positiu 
que va tenir; a les Fires de Comerç, que ajudaven a 
incentivar el nostre comerç i no es faran; al paquet 
Turístic Pirata, que tot i ser únic, també ha quedat 
suspès. Per acabar d’adobar aquestes lamentables 
decisions, ens assabentem que el CEEM(Centre d’Em-
preses i Emprenedoria Municipal) ja no forma part 
de les seves prioritats i tampoc es durà a terme!
On queden els compromisos signats als punts 1 i 2 
del PAM: “FOMENTAR L’ACTIVITAT COMERCIAL i 
TURÍSTICA AL POBLE” (sense Fires de Comerç, sense 
Trenet ni Paquet Turístic Pirata?) “IMPULSAR POLÍTI-
QUES D’OCUPACIÓ”(anulant el Centre d’Empreses i 
Emprenedoria Municipal que teníem a punt?)
Els hi demanem que posin seny d’una vegada en les 
seves decisions(Si és que en tenen…!)
Vostès, han passat del PAM al PIM (PLA D’IN-
COHERÈNCIA MUNICIPAL).

PPC CIU Entesa per Cubelles-FIC
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Te
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n

s Municipals

Ajuntament de Cubelles / OPIC  93 895 03 00
Serveis Tècnics i Hisenda Local 93 895 78 50
Serveis Socials    93 895 24 57
Salut    93 895 78 50
Medi Ambient   93 985 78 50
Cultura    93 895 01 47
Poliesportiu Municipal  93 895 04 25
Esports    93 895 06 08
Joventut/ Espai Jove  93 895 03 61
OMIC     93 895 11 25
SOLC    93 895 11 82
Comerç     93 895 63 16
Biblioteca i Casal de Cultura 93 895 23 87
Jutjat de Pau i Registre Civil 93 895 75 10
Oficina de Turisme (poble)  93 895 25 00
Oficina de Turisme (platja)  93 895 65 31
Ràdio Cubelles   93 895 03 26
Comunicació i Premsa  93 895 63 21
Ensenyament   93 895 16 02
Serveis d’entitats/ Centre Social 93 895 75 51
Museu Charlie Rivel   93 895 32 50

Centres Educatius

IES Cubelles   93 895 50 24
IES Les Vinyes    93 895 08 59
CEIP Charlie Rivel   93 895 09 56
CEIP Vora del Mar   93 895 75 15
CEIP Mar i Cel   93 743 27 90
Llar d’Infants “La Draga”  93 895 21 61
Llar d’Infants “L’Estel”  93 895 09 69

Urgències

Emergències    112
Policia Local de Cubeles  93 895 01 32
Guàrdia Civil   93 814 70 50
Policia Nacional   93 893 25 08
Mossos d’Esquadra  93 657 11 50
Bombers    93 815 00 80
Centre d’Atenció Primària  93 895 79 06
Hospital Sant Antoni  93 893 16 16
Hospital Sant Camil  93 896 00 25
Creu Roja   93 814 30 30

Serveis

Deixalleria Municipal  663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE    902 24 02 02
Taxi Monste   609 36 51 53
Taxi Albert   627 73 20 86
Taxi Daniel Flores   653 79 98 57
Taxi Agustín   653 79 98 57
Farmàcia Muntaner (poble) 93 895 07 03
Farmàcia López (platja)  93 895 28 04
Correus    93 895 67 08
Parròquia Santa Maria  93 895 00 30
Org. Gestió Tributària   98 895 76 84

Directori Web
Web municipal: www.cubelles.cat
OPIC: http://opic.cubelles.cat
Perfil del contractant: https://contractacio.cubelles.cat
Ràdio Cubelles: www.radiocubelles.cat
Oficina de Recaptació: http://orgat.diba.cat






