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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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Tot i que encara és d’hora per 
fer balanç, la legislatura va 
tocant a fi. Ara és l’hora doncs, 
de prémer l’accelerador i 
deixar enllestits els projectes 

en què actualment el Consistori està 
treballant. Ente aquests trobem algunes de 
les actuacions més destacades dels darrers 
quatre anys i que esperem ben aviat obrin 
portes a la ciutadania, propietaris reals dels 
equipaments de la vila. 

És el cas del nou pavelló poliesportiu, un 
espai perfectament equipat i que permetrà 
que els i les nostres esportistes i tothom que 
ens visiti tingui una bona experiència en 
l’ús de les nostres instal·lacions. També el 
centre d’informació i assessorament per a 
dones Violeta comptarà amb tot el mobiliari 
i equipament per començar a donar servei 
a les dones del municipi i les seves entitats.

Si parlem de patrimoni, ja hem formalitzat 
davant notari la compra de Can Travé amb 
la intenció que, el més aviat possible, aquest 
espai sigui un nou nucli de relació entre els 
nostres veïns i veïnes, a més de ser un pol 
d’atracció per a visitants. I ja a partir de 
principis del nou any 2015 finalitzaran els 
treballs que la Diputació de Barcelona esta 
duent a terme al Castell, i que ben aviat 
també podrà ser objecte de visita pública.

Amb tota aquests projectes damunt la taula, 
i la feina silenciosa del dia a dia, el Consistori 
no s’atura, al contrari, es prem l’accelerador 
per finalitzar-los dins els terminis establerts. 

Aprofito per felicitar-vos a totes i a tots les 
festes i que tingueu una molt bona entrada 
al nou any 2015!

Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles

La recta final



L’actuació d’Endesa millora la seguretat i capacitat d’una línia que abasteix a 7.800 usuaris 

Ampliada la xarxa elèctrica subterrània de mitja tensió

Endesa ha finalitzat els treballs d’am-
pliació i reforma tecnològica de xarxa 
elèctrica de mitja tensió de Cubelles amb 
l’objectiu de millorar la qualitat i la con-
tinuïtat del subministrament a més de 
7.800 clients del municipi.

Les obres han consistit en substituir el 
cablejat de mitja tensió a 25 kV per una 
nova línia subterrània de 225 metres 
d’alumini, un material que per les seves 
característiques és més fiable i presenta 
millors prestacions mecàniques i elèctri-
ques, fet que millora les condicions de 
seguretat de la infraestructura. A més, 
aquest nou cablejat és de major secció, 
cosa que permet augmentar fins a un 
200% la capacitat de transport de la línia 
al seu pas per l’avinguda de la Riera, el 

carrer del Foix, l’avinguda Molí de Baix i 
el carrer de Doctor Fleming. 

D’aquesta manera es dóna més manio-
brabilitat a la xarxa, amb la conseqüent 
reducció del temps d’actuació en cas d’in-
cidències, i es deixa la infraestructura 
a punt per a suportar eventuals puntes 

de consum i capacitada per atendre el 
creixement vegetatiu del municipi i donar 
resposta a possibles subministraments de 
futur. 

Aquests treballs han comptat amb una 
inversió de 38.400 euros aportats íntegra-
ment per Endesa.

El reportatge es va emetre al programa ‘La 7mana Penedès-Garraf’

La vinculació entre Charlie Rivel i Cubelles, a Canal Blau

El programa La 7mana Penedès-Garraf 
de Canal Blau TV ha emès un repor-
tatge sobre Charlie Rivel, el pallasso 
català més popular i universal. La tele-
visió pública del Garraf ha elaborat un 
reportatge audiovisual amb el testimoni 
de diferents veus de Cubelles que expli-
quen la vinculació del municipi amb 
Charlie Rivel.
 
La filla del pallasso, Paulina Schumann 
i la coordinadora de l’exposició per-
manent Charlie Rivel, Mònica Fuster, 
són dues de les persones entrevistades 

en aquest reportatge. Antoni Pineda 
i Maria Neus Capdet també aporten 
el seu testimoni per explicar aquest 
lligam entre Josep Andreu Lasserre 
Charlie Rivel i Cubelles. El reportatge 
recorda com el pallasso va néixer a la 
vila de manera casual l’any 1896 i també 
repassa les diferents visites al municipi 
a partir de 1954, amb algunes fotogra-
fies. L’espai també destaca alguns dels 
objectes i vestits que es poden visitar a 
l’exposició permanent que la vila dedica 
a Charlie Rivel.

Programa ‘la 7mana 
Penedès-Garraf’

Rasa dels treballs d’Endesa
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La jornada de participació va transcórrer amb total normalitat

3.350 cubellencs voten el 9-N

El procés participatiu per opinar sobre el futur de Catalunya es va desenvolupar amb total normalitat a Cubelles. Un total de 3.350 
persones, majors de 16 anys, es van apropar a les 12 meses ubicades a l’institut Cubelles i Les Vinyes per expressar la seva opinió.

Els resultats finals del recompte, que encara són oficiosos, van donar:

SI + SI SI + NO SI + BLANC NO BLANC ALTRES

TOTAL 2622 383 29 182 10 124

% 78,27% 11,43% 0,87% 5,43% 0,30% 3,70%

Per pregunta, els resultats van ser:
- Vol que Catalunya esdevingui un estat?

SI + SI NO BLANC ALTRES

TOTAL 3.034 182 10 124

% 90,57% 5,43% 0,30% 3,70%
 
-  En cas afirmatiu, vol que aquest estat sigui independent?

SI + SI SI + NO SI + BLANC

TOTAL 2622 383 29

% 86,42% 12,62% 0,96%

A nivell del Garraf, han participat 40.850 persones, 

amb una majoria de l’opció del SÍ SÍ que supera el 

80%. Pel que fa a Catalunya, amb el 96% escrutat, 

la participació ha estat de 2.236.806 persones, amb 

un 80,76% (1.806.336) a favor de l’opció del SÍ SÍ; un 

10,09% (225.659) al SÍ NO; un 0,97% (21.787) al SÍ i la 

segona pregunta en blanc; i un 4,53% al NO (101.601). 

En blanc hi ha hagut un 0,56% (12.538) i en el capítol 

d’altres hi ha un 3,08% (68.885).
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L’exregidora Prudència Carrasco la substituirà en les carteres que deixa vacants

Maria Lluïsa 
Romero a Ràdio 
Cubelles

Dimiteix la primera tinent d’Alcaldia, Maria Lluïsa Romero

Maria Lluïsa Romero, regidora del grup 
municipal del PSC, va presentar formal-
ment la seva dimissió de tots els seus 
càrrecs a l’Ajuntament de Cubelles el 
passat 17 de novembre. Actualment era 
la primera tinent d’Alcaldia i regidora de 
Benestar Social, Ensenyament, Habitatge 
i Planejament. El grup municipal del PSC 
substituirà la seva baixa amb Prudència 
Carrasco, que ja va ser regidora de 
Benestar Social i Promoció Cultural la 
legislatura passada.

Amb la seva dimissió, Romero tanca una 
etapa de més de 12 anys des que a finals 
de la legislatura 1999-2003 va substituir 
Jordi Coch durant uns mesos com a repre-
sentant del PSC. Durant la seva estada al 
Consistori cubellenc ha estat regidora 
d’urbanisme i medi ambient (2003-2006), 
Alcaldessa (2007-2011), i regidora d’en-
senyament, benestar social i habitatge 
(2013-2014).

L’Alcaldessa Mònica Miquel ha encaixat 
la dimissió de Romero amb el “màxim 
respecte cap a la seva decisió” i assegura 
que “personalment em sap greu, perquè 
tant a govern com a oposició hem tre-
ballat moltes coses plegades, amb bons 
i mals moments”. Miquel reconeix que 

“ha estat un contratemps per la planifi-
cació” i fins que no entri la Sra. Carrasco, 
les regidories que deixa vacants les ges-
tionarà l’Alcaldia. 

Ple extraordinari 
El 10 de desembre es va celebrar el Ple 
extraordinari demanat pels grups de 
l’oposició en el qual es va debatre l’ú-
nic punt que figurava a l’ordre del dia 
“Expedient d’infracció urbanística i pos-
teriors actuacions en relació a les obres 
executades al domicili particular” de l’ex 
1a Tinent d’Alcalde, Ma. Lluïsa Romero. 
En la sessió tots els grups i la RNA van 
exposar les particulars opinions de l’a-
fer, i els grups de l’oposició van mostrar 
una ortofoto certificada per l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, que no coin-
cideix, segons van afirmar, amb la que 
consta a l’expedient. L’Alcaldessa va aga-
far el compromís de revisar la documen-
tació aportada i contrastar-la amb la de 
l’expedient a través de l’arquitecte muni-
cipal, qui també va ser convidat al Ple.

Nova organització municipal
La dimissió de Maria Lluïsa Romero supo-
sarà l’entrada de la regidora Prudència 
Carrasco, qui ja va representar al PSC la 
legislatura 2007-2011 com a regidora de 
Benestar Social i Promoció Cultural, i la 
reestructuració del Govern municipal.

Carrasco assumirà les regidories d’ensen-
yament i serveis socials, mentre que habi-
tatge i planejament passaran a dependre 
directament de la regidoria d’urbanisme, 
actualment encapçalada per Lídia 
Pàmies. Mentre no es produeix l’entrada 
de la nova regidora del PSC, l’Alcaldessa 

assumirà les responsabilitats en matèria 
d’ensenyament i benestar social.

També es produiran canvis en la com-
posició de la Junta de Govern Local i les 
tinences d’Alcaldia. D’acord amb el pacte 
de Govern signat el gener de 2013, la 1a 
tinència d’Alcaldia és pel PSC, que l’ocu-
parà amb Xavier Grau, que actualment 
era el tercer; com a 2n tinent d’Alcaldia 
segueix Narcís Pineda (ICV), mentre que 
Noemí Cuadra (CiU) recupera el seu lloc a 
la junta de govern com a 3a tinenta d’Al-
caldia, mantenint-se la 4a i 5a en mans 
de Lídia Pàmies (ICV) i José Manuel Ecija 
(PSC). Aquests canvis es faran efectius 
aquesta mateixa setmana
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A Twitter ja s’han superat els 1.300 i a Youtube hi ha més de 10.500 visualitzacions

El compte de Facebook municipal arriba als 500 seguidors

En aquesta legislatura l’aposta per la infor-
mació i la comunicació 2.0 s’ha traduït en 
l’obertura de nous perfils en les xarxes 
socials més populars i de major ús per 
tal d’apropar l’actualitat municipal a la 
ciutadania. L’Ajuntament de Cubelles 
compta amb perfils corporatius a 
Facebook, Twitter i Youtube. També 
es disposa de comptes a Flickr (gale-
ries de fotografies d’actes munici-
pals), Slideshare (presentacions de 
projectes) i Instagram (fotografies 
del municipi).

En el cas del Facebook, 
inaugurat durant el primer trimes-
tre de l’any, ja s’han assolit els 500 
seguidors que diàriament poden 
seguir l’actualitat municipal amb els 
enllaços als articles que es publiquen 
al web corporatiu i a altres informacions 
d’interès que publiquen els mitjans de 
comunicació locals i comarcals. També es 
convoquen els esdeveniments per assis-
tir als actes, fires i festes d’organització 
municipal.

Twitter
La xarxa de missatgeria instantània Twitter, 
que ha superat les 3.500 piulades o tweets, 
té més de 1.300 seguidors que segueixen 
al minut l’actualitat municipal. Aquí s’hi 
enllacen les notícies un cop es publiquen, 
actes d’agenda municipal o, per exemple, 
permet seguir els Plens municipals a través 
del hashtag #PleCubelles.

Youtube
El canal de Youtube, malgrat comptar tan 
sols amb 54 subscriptors, acumula més de 

10.500 visualitzacions en la vuitantena 
de vídeos que hi ha penjats. D’aquests, 
el vídeo més consultat és el documental 
Veus de Cubelles, que té més de 1.300 
visualitzacions.

Altres perfils
A banda dels perfils corporatius, també 
hi ha altres perfils de caire municipal a 
les xarxes socials. És el cas, per exemple, 
del compte de Twitter de l’Espai Jove (300 
seguidors), Ràdio Cubelles (700 segui-
dors) o el Penedès Marítim -compartit 
amb l’ajuntament de Cunit- (1.100 segui-
dors). En el cas dels perfils a Facebook, 

l’Espai Jove ja ha superat els 2.800 segui-
dors, Ràdio Cubelles els 890 i el Penedès 
Marítim els 4.600.

Whatsapp
Pel que fa al servei de missatgeria ins-

tantània a través de Whatsapp que 
l’Ajuntament de Cubelles havia 
estrenat enguany, actualment es 
troba fora de servei a causa d’un 
canvi unilateral de les condicions 
acordades entre l’aplicació de 
missatgeria i Tecnocampus, centre 
d’innovació tecnològica que ha 
dissenyat el programa de gestió 
municipal que es va oferir a tots els 

ajuntaments de Catalunya. Des de 
l’Ajuntament de Cubelles s’està treba-

llant amb Tecnocampus perquè el ser-
vei es pugui seguir usant de la mateixa 

manera i amb el mateix número de telèfon 
(618 59 29 12) a través de la plataforma de 
missatgeria instantània gratuïta Telegram.

Xarxes socials 
municipals

7



Desbrossat a Mas Trader II per evitar incendis forestals

L’Ajuntament de Cubelles ha completat el 
projecte de desbrossat de 18 parcel·les de 
titularitat municipal situades al segon sector 
de la urbanització Mas Trader amb una 
extensió total d’1,7 hectàrees. L’objectiu 
dels treballs, realitzats per una empresa 
especialitzada, respon a la reducció de la 
densitat d’arbrat i sotabosc en parcel·les no 
edificades i zones verdes tal i com marca el 
Pla de Prevenció d’Incendis Forestals a les 
Urbanitzacions elaborat per la Diputació de 
Barcelona. 

Els treballs forestals realitzats han consistit 
en l’estesada del 65% de la superfície 
segons les prescripcions tècniques i legals 
vigents, així com l’extracció d’arbres que 

Les 1,7 hectàrees de les parcel·les  municipals estan considerades d’alt risc 

marca la legislació en matèria de prevenció 
d’incendis.

La zona sobre la que s’ha actuat, 
considerada d’alt risc d’incendi forestal, ha 
permès recuperar 59 tones de fusta, que 
és reaprofitada per l’empresa que realitza 
els treballs i reemborsada al Consistori 
per 14 euros/tona. D’aquesta manera, la 
reducció del total de la factura és de 826 
euros, de manera que l’import definitiu és 
d’11.942,83 euros .

Paral·lelament a aquestes tasques, s’ha 
requerit als propietaris de parcel·les 
confrontants a les municipals netejades 
al compliment de la normativa municipal 

vigent en relació al manteniment, neteja 
i salubritat de les parcel·les privades 
per tal d’assegurar l’eficàcia que han de 
tenir aquestes actuacions en la prevenció 
d’incendis forestals.

Mas Trader II

Can Travé ja és un equipament municipal

El 16 de desembre serà un dia que que-
darà per a la història recent de Cubelles 
com el dia en què Can Travé va pas-
sar a formar part del patrimoni local 
amb la formalització davant notari de 
l’acte administratiu de compravenda de 
l’immoble.

Per part de la família Travé van assistir-hi 
Manuel Travé i el seu fill, Federico Travé, 
hereus de la finca. La compravenda es va 
tancar per l’import acordat inicialment, 
1,5 milions i ara començaran els treballs 
administratius municipals per definir 
els usos de l’equipament així com tots 
els aspectes a tenir en compte fins al 
moment d’obrir portes a la ciutadania i 
al públic en general. 

La família Travé i l’Alcaldessa, Mònica Miquel, formalitzen la compravenda davant de notari

L’Alcaldessa, Mònica Miquel, es mos-
trava “molt satisfeta d’haver comple-
tat l’adquisició del darrer gran element 
arquitectònic local per a la seva con-
servació i exhibició”. Miquel també va 

destacar “el valor del compromís de la 
família Travé, per mantenir l’acord ver-
bal al que s’havia arribat mesos enrere 
fins al moment de la formalització de la 
compravenda”.

Signatura de la compravenda de Can Travé
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Protecció per a les dunes de les platges de la Mota, les Salines i les Gavines 

El ministeri de Medi Ambient hi ha aixecat una delimitació amb cordes

Les dunes de les platges de la Mota, les 
Salines i les Gavines han quedat protegides 
abans d’acabar l’any. El ministeri de Medi 
Ambient hi ha aixecat una delimitació amb 
estaques de fusta i cordes i instal·larà cartells 
informatius i passarel·les perquè ningú 
trepitgi les dunes directament.  D’aquesta 

manera s’espera que l’espai permetrà la 
supervivència dels ocells que hi ponen els 
ous, com els corriols.

La intervenció a les dunes, procediment 
habitual al litoral català, es farà properament 
i quedarà enllestida abans d’acabar l’any. 

L’accés a les platges passarà a fer-se per 
unes passarel·les que evitaran que la gent 
trepitgi directament les zones protegides. La 
regidoria de Medi Ambient està estudiant 
l’adquisició d’unes extensions que de cara a 
l’estiu es puguin adaptar a aquestes noves 
passarel·les per facilitar l’accés a la sorra.

Abalisament de la platja de les Gavines
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La sessió va donar com a resultat un centenar de propostes aglutinades en 40 temes

50 persones participen per definir els usos del passeig Marítim

Una cinquantena de persones, provinents 
d’entitats, comerciants i ciutadania en 
general, van participar de la primera sessió 
ciutadana per definir els usos d’una futura 
remodelació del passeig Marítim. La sessió, 
dirigida pels tècnics de l’empresa CIVIS, 
que està encarregada de tutelar el procés 
participatiu, va tenir lloc a les instal·lacions 
del Club Marítim Cubelles.

La jornada es va dividir en tres grans blocs. 
La primera va servir de presentació del 
procés, amb la intervenció del regidor 
de Participació Ciutadana, Xavier Grau; 
la regidora d’Urbanisme, Lídia Pàmies; i 
l’Alcaldessa de Cubelles, Mònica Miquel. 
Grau va destacar que per “primera vegada, 
un procés urbanístic el fem de baix cap a 
dalt, al revés de com es venia fent fins ara”. 
Precisament, Pàmies va referir-se al timing 
del projecte, que s’inicia amb aquest procés 
participatiu per definir els usos, tant a nivell 
ciutadà, com tècnic i polític. Un cop completat 
aquest procés, caldrà redactar el projecte, 
fer tots els tràmits legals d’informació i 
participació, abans de procedir a la fase final 
d’adjudicació i execució. Aquesta darrera 
fase estarà supeditada a les disponibilitats 
econòmiques. 

Finalment, Mònica Miquel va agrair la 
participació de la cinquantena de persones 
assistents, entre els que es trobaven persones 
vinculades als moviments veïnals del barri 
Marítim o d’altres barris, veïns i veïnes 
anònims, comerciants, tècnics municipals...

Propostes d’usos
En el segon i tercer bloc, ja tutelades pels 
tècnics de CIVIS, es va entrar en la fase de 
propostes i conclusions. Dividits en grups 
de treball (5 en total) es van anar avaluant 

propostes per a cada un dels trams en els 
quals es va dividir el passeig Marítim: el 
tram 1, corresponent a l’entorn entre el 
passeig Fluvial i l’Av. Mediterrani; el tram 2, 
entre  l’Av. Mediterrani i Av. Països Catalans; 
el tram 3, entre aquesta i el carrer Narcís 
Monturiol i el tram 4, entre carrer Narcís 
Monturiol i el carrer Roses. Finalment, es van 
recollir les propostes que afecten en general 
a tot el passeig Marítim.

En total es van rebre un centenar de 
propostes a l’entorn d’una quarantena de 
temes, tant les que afecten a cadascun dels 
trams com les d’àmbit general. Algunes de 
les propostes estan relacionades amb:
-  estudiar la convivència de bicicletes i 

persones.
-  estudiar la convivència de comerços i 

restaurants amb les persones.

- millora d’espais d’ús lúdic i infantil.
-  valorar ubicació del punt d’informació 

turística.
- el mur de separació amb la platja.
- dinamitzar els espais i locals comercials.
- la redacció d’ordenances de civisme.
- millorar la mobilitat.
-  connectar els passejos de Cubelles i 

Vilanova (Ibersol).
- millores en la il·luminació.
-  incrementar el manteniment dels espais i 

l’enllumenat.

Els tècnics de CIVIS, empresa que tutela el 
procés participatiu, van recollir la totalitat 
de les propostes presentades en un 
document que ha estat presentat a l’equip 
tècnic municipal i polític per valorar la seva 
viabilitat. 

Grup de treball del procés participatiu
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La cavalcada de Reis manté l’itinerari i el seu horari i retira els caramels durant la rua

El Parc de Nadal torna al Pavelló del 27 al 29 de desembre

L’Ajuntament de Cubelles i diverses enti-
tats han programat activitats per aquest 
nadal, especialment dirigides als infants 
i als joves. La principal serà la celebració 
del Parc de Nadal, que coordina la regido-
ria de Joventut i que porta a terme l’em-
presa Triajock, adjudicatària del servei des 
d’aquest any.

Però aquesta no serà la única activi-
tat nadalenca de la que els cubellencs 
i cubellenques podran gaudir: visites 
dels patges reials, cavalcada de Reis, 
campanyes comercials... 

Parc de Nadal
Les activitats nadalenques per als infants 

tornaran a tenir en el Parc Nadalenc el 
seu epicentre. Entre el 27 i el 29 de de-
sembre el Pavelló acollirà les activitats 
adreçades als infants d’entre 2 i 12 anys. 
Enguany el servei s’ha adjudicat a l’em-
presa Triajock, qui a banda del preu del 
tiquet per nen (3€) proposa un abona-
ment per als 3 dies al preu de 7€.

Parc Nadalenc
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El patge reial s’avança a la cavalcada 
A banda del patge Reial que l’Associació 
d’Hostaleria i Comerç portarà al Parc de 
Nadal, l’Associació de Veïns Pau Casals re-
collirà les cartes dels infants als reis Mags 
el 3 de gener de 18 a 20.30h. L’associació 
veïnal torna a organitzar una activitat 
adreçada als infants per celebrar l’arriba-
da de Melcior, Gaspar i Baltasar.

Puntuals a la seva cita, el proper 5 de 
gener arriben Ses Majestats els Reis Mags 
d’Orient. Melcior, Gaspar i Baltasar faran 
la seva arribada a les 18.30h. en carrosses 
des de la plaça de la Creu. Es manté el 
canvi d’horari i recorregut que tant bona 
acollida ha tingut en els darrers anys i que 
permet, entre d’altres, poder disposar de 
més temps a l’església perquè els infants 
lliurin directament a Ses Majestats les 
seves peticions per a la màgica nit.

El Parc de Nadal estarà obert els tres dies de 16,30 a 20,30h. i presenta el següent programa d’activitats:

HORARI 27 DE DESEMBRE 28 DE DESEMBRE 29 DE DESEMBRE

16.30 a 20.30h

Ludoteca

Inflables

Llits elàstics

Minigolf gegant (9 forats)

Patge reial

Videoconsola
Maquillatge

Taller de cartes als Reis Mags d’Orient

Flocs de neu Taller de música nadalenca Titelles dit dels Reis Mags

Decoració de sobres Fer punts de llibre de nadal Taller de globoflèxia

Mikado
3 en ratlla

Escacs
Oca

Parxís

19.00h 19h. Clown Only Brother 19h. Minidisco 19h. Jocs dirigits

Parc Nadalenc

12



Dintre de les mesures per incrementar la 
seguretat, enguany els patges reials no 
llençaran caramels. Una de les principals 
preocupacions de tots els agents impli-
cats en la cavalcada és incrementar la 
seguretat i amb aquesta mesura, aplicada 
amb èxit a d’altres municipis, es pretén 
evitar que els infants s’aboquin al terra 
per agafar els dolços i que puguin ser 
atropellats. Tot i això, la regidoria de Cul-
tura, en col·laboració amb l’Associació 

d’Hostaleria i Comerç, repartirà els ma-
teixos caramels que en anteriors edicions 
juntament amb els tradicionals fanalets 
que reparteixen els comerciants.  

Els punts de repartiment seran la mateixa 
plaça de la Creu, la plaça Jaume Marsé i el 
passeig de Vilanova. Finalment, a la plaça 
de la Vila els patges llençaran caramels 
des del balcó i Ses Majestats també en do-
naran dins de l’església. 

La cavalcada sortirà de la plaça de la Creu 
passant pel c. Sant Antoni, pg. Vilanova, c. 
Gallifa, c. Nou, c. Mossèn Cinto Verdaguer, 
pl. de la Font, c. Àngel Guimerà, c. Joan 
Roig i Piera, c. Víctor Balaguer i c. Major 
fins l’Ajuntament. Després de rebre la 
clau de mans de l’Alcaldessa del municipi 
i que en Melcior es dirigeixi als assistents, 
Ses Majestats es dirigiran a l’església de 
Santa Maria on els infants podran lliurar 
les seves cartes i fer-se fotografies.

Els Reis Mags d’Orient
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El Vicepresident de la Diputació de Barcelona va visitar l’espai, que ara s’haurà d’equipar 

Finalitzen les obres al centre de dones Violeta

El centre d’informació i assessorament per 
a dones Violeta ja té enllestides les obres 
que han transformat la planta baixa de 
la coneguda com casa Zafra en un nou 
equipament municipal dedicat a les dones 
i entitats feministes del municipi des d’on 
es podran atendre les necessitats d’aquest 
col·lectiu a més d’organitzar nombroses 
activitats. El nom del nou espai de relació 
entre les dones i entitats del municipi va ser 
escollit en el darrer Consell de les Dones, 
celebrat a finals de setembre.

L’actuació, valorada en uns 125.000 euros 
i que ha estat finançada íntegrament per 
la Diputació de Barcelona, ha consistit en 
habilitar els 190 m2 de magatzem i pati 
exterior de la planta inferior de l’immoble en 
un equipament públic que s’ha dividit en vuit 
espais. En primer lloc un hall de benvinguda 
a peu de carrer i que dóna pas al despatx 
destinat a les entitats municipals de dones i 
a un passadís distribuïdor a la resta d’espais. 
Una sala d’atenció a la dona, l’arxiu i una sala 
polivalent per fer-hi tallers però que també 
estarà equipada per poder fer funcions de 
menjador es completa amb l’espai més gran 
de l’equipament, una sala de formació que 
serà equipada amb ordinadors, projector 
i cadires amb un aforament superior a les 
70 persones. El mobiliari que s’adquirirà és 
plegable i permetrà que s’apili per deixar la 
sala buida per a la realització d’altres tipus 
d’activitats que requereixin espai lliure de 
taules i cadires. Finalment, la part posterior 
de la planta acollirà un espai exterior amb 
zona enjardinada i un llarg banc per seure.

Visita Diputació Barcelona
Un cop finalitzada l’actuació i entregada 
l’obra a l’Ajuntament de Cubelles, tan sols 

queda completar l’espai amb l’adquisició del 
mobiliari i la resta d’equipament com ara 
ordinadors, projector... i altre material que 
ha de servir per desenvolupar les activitats 
que aculli el centre Violeta. La Diputació 
de Barcelona també ha subvencionat el 
100% de l’import corresponent al mobiliari 
i equipament del centre, motiu pel qual 
a principis de setmana el Vicepresident 
de la Diputació de Barcelona, Ferran Civil, 
va interessar-se per l’estat de l’actuació 
i va visitar l’espai Violeta acompanyat 
per l’Alcaldessa i regidoria de Polítiques 
d’Igualtat, Mònica Miquel, i la 3a Tinent 
d’Alcaldia, Noemí Cuadra.

Ferran Civil s’ha mostrat molt satisfet de 
l’aspecte i funcionalitat d’un equipament 
del qual n’hi ha pocs exemplars similars a 
Catalunya destacant “la gran empenta de 
les dones de Cubelles i les seves entitats de 
dones”. Mònica Miquel i Noemí Cuadra van 

agrair l’aportació econòmica de la Diputació 
der Barcelona “sense la qual no s’hagués 
pogut tirar endavant un projecte d’aquestes 
característiques”.

Mobiliari
Actualment l’adquisició del mobiliari i resta 
de l’equipament del centre es troba en 
fase de licitació per un valor aproximat de 
48.000 euros i es preveu que abans d’acabar 
l’any comencin els treballs de muntatge i 
col·locació de manera que s’obrin les portes 
a la ciutadania en el transcurs del primer 
trimestre de l’any 2015. 

Pla d’usos
En el Ple municipal celebrat el passat 18 de 
novembre es va aprovar el pla d’usos que 
ha de regir el centre Violeta, mentre que 
paral·lelament el Consell de les Dones treballa 
en la redacció del reglament d’ús intern, que 
es preveu aprovar en la propera junta.

Centre de dones Violeta
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Representants veïnals van conèixer els detalls de l’actuació

Presentat el projecte d’accessibilitat a l’A.VV. del barri Marítim

El regidor i l’equip tècnic de la regidoria 
d’Obres i Serveis van reunir-se amb els 
representants veïnals del barri Marítim 
per presentar-los el projecte de remode-
lació de l’avinguda dels Països Catalans, 
dins del marc del Pla d’Accessibilitat de 
Cubelles que es va aprovar l’any 2013. 
La intenció es millorar l’accessibilitat a 
la zona per a les persones amb mobi-
litat reduïda aprofitant la intervenció 
de retirada de certs arbres del sector 
realitzada des de la regidoria Medi 
Ambient.

En línies generals, el projecte consisteix 
en l’ampliació de la vorera oest en tota la 
longitud de l’avinguda Països Catalans, 
condicionant d’aquesta manera una de 
les línies d’aparcament per tal de facili-
tar la mobilitat del trànsit dens de via-
nants des de la sortida sud de l’estació 
del ferrocarril fins el passeig Marítim. 
L’amplada d’aquesta vorera passarà 
a tenir un promig d’amplada de 3,50 
metres.

Els materials utilitzats en l’actuació 
preveu  la reutilització dels bordons de 

pedra natural, i la combinació de for-
migó escombrat i juntes ceràmica trans-
versals cada 7 metres aproximadament 
amb la funció de junta de dilatació.

A partir d’aquí, es proposen quatre 
itineraris adaptats en direcció Nord-
Sud (carrer de les Roses, avinguda 
Països Catalans, avinguda Mediterrani 
i passeig Fluvial). En direcció Oest-Est 
es mantindria la connexió adaptada 
mitjançant el passeig Marítim (aquí 
faria menció al procés participatiu que 
s’ha engegat), podent-se crear alguna 
futura mitjançant l’avinguda Onze de 
Setembre, amb la finalitat de crear un 
anell accessible en el propi sector. 

S’opta per realitzar la millora de l’avin-
guda Països Catalans perquè és l’única 
dels quatre itineraris Nord-Sud que no 
té amplada suficient per encabir un 
itinerari adaptat a data d’avui, a més 
de l’alt trànsit de vianants per aquest 
carrer. La resta d’itineraris mantenen 
una secció de vorera amb amplada sufi-
cient per encabir un itinerari adaptat, a 
desenvolupar en actuacions futures.

El projecte de millora de l’accessibilitat 
de l’avinguda Països Catalans s’estruc-
tura en tres fases:

Fase 1. Tram entre passeig Marítim i 
carrer Mallorca.
Fase 2. Tram entre carrer Mallorca i 
carrer Lleida.
Fase 3. Tram entre carrer Lleida i avin-
guda Onze de Setembre.

La previsió municipal és que, si es 
compleixen els terminis dels tràmits 

administratius i burocràtics, els treballs 
s’iniciïn al llarg del primer trimestre del 
2015, aproximadament.

El pressupost és de 225.557,82 euros, el 
qual és divideix per fases de la següent 
manera: 

•  Fase 1. 94.714,59 euros
•  Fase 2. 86.346,62 euros 
•  Fase 3. 44.496,61 euros

La Diputació de Barcelona, a través del 
“Programa complementari de suport 
de les inversions financerament sos-
tenibles i a la prestació adequada de 
serveis públics locals” ha concedit una 
subvenció de 189.035,04 euros amb els 
que es cobrirà la fase 1 del “projecte de 
millora de l’accessibilitat de l’avinguda 
Països Catalans” i la totalitat del “pro-
jecte de millora de l’accessibilitat del 
carrer Assutzena” a Mas Trader I, on es 
preveu una actuació de millora de les 
voreres entre l’entrada a la urbanitza-
ció i el carrer Gessamí. De la mateixa 
manera que amb els representants del 
barri Marítim, la regidoria d’Obres i 
Serveis té previst presentar aquests tre-
balls de remodelació a l’associació de 
veïns del primer sector de Mas Trader. 
L’import de les fases 2 i 3 del “projecte 
de millora de l’accessibilitat de l’avin-
guda Països Catalans” podrà ser assumit 
per la pròpia Corporació en anualitats 
futures, malgrat que s’està treballant en 
trobar noves vies de finançament extern 
que redueixi la quantitat destinada des 
del pressupost municipal.

Presentació 
del projecte
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La furgoneta d’atestats ha entrat en funcionament i s’han substituït cotxes patrulla

La Policia Local renova el parc mòbil

La Policia Local finalitza l’any amb la 
renovació del parc mòbil de vehicles per 
finalització del contracte del rènting dels 
dos cotxes patrulla Seat Altea que han 
estat substituïts per dos vehicles nous de 
la mateixa marca i model. Un d’ells s’ha 
equipat amb una mampara entre els seients 
anteriors i posteriors per poder fer el 
trasllat de detinguts. També s’ha substituït 
un Nissan Xtrail  4x4, per venciment del 
contracte de rènting, per un Nissan Qahsqai 
4x4.
 
El sistema de contractació ha variat respecte 
les anteriors ocasions, doncs en aquest cas 
l’Ajuntament de Cubelles s’ha adherit a 
un contracte marc subscrit per l’Associació 
Catalana de Municipis (ACM) i que havia 
guanyat l’entitat bancària BBVA. Aquest 
nou marc de contractació ha permés al 
Consistori estalviar tràmits administratius i 
costos econòmics, ja que l’entitat a la que 
s’ha adjudicat el contracte ha ofertat preus 
més baixos dels que s’haurien aconseguit 
realitzant el tràmit de manera particular.
 
A banda, s’ha transformat com a vehicle 
policial que exercirà d’oficina mòbil 
d’atestats, una furgoneta Mercedes Benz 
Viano, que provenia d’un expedient 
d’abandonament i que l’Ajuntament ha 
adscrit a la Policia Local, en base a l’article 86  
de la Llei 18/2009 en relació al tractament 
residual dels vehicles. Mitjançant aquest 
procediment, tan sols ha calgut fer front a 
la despesa econòmica de la transformació 
en vehicle policial, sent l’adquisició a cost 
zero.
 
Amb aquest nou vehicle es té a partir d’ara 
la capacitat de muntar controls policials de 

tot tipus sense la necessitat de traslladar 
a cap persona a les dependències policials 
per a redactar documents, ja que l’oficina 
mòbil d’atestats permetrà fer-ho a l’interior 
del mateix vehicle, així com la possibilitat 
de recollir denúncies i d’altres diligències o 
actes policials de veïns i veïnes que no puguin 
desplaçar-se fins a la comissaria, de manera 
que es millora considerablement el servei que 
la Policia Local presta a la ciutadania.

El parc mòbil complet de la Policia Local 
actualment és:
- 2 Seat Altea (1 mampara)
- 1 Nissan Qashqai 4x4
- 1 furgoneta MB Viano
- 1 turisme no logotipat
- 1 grua Nissan Pick Up
- 1 motocicleta Yamaha XT 400cc
- 1 Scooter Yamaha 125 cc
- 1 Scooter Piaggio X-Evo 125 cc.

Nova unitat mòbil d’atestats
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Els responsables del Penedès Marítim es reuneixen amb el responsable del SITC

Les platges, un producte turístic

Els ajuntaments de Cubelles i Cunit, que 
conformen l’àmbit turístic del Penedès 
Marítim han mantingut contactes amb el 
màxim responsable del Saló Internacional 
de Turisme a Catalunya (SITC), Ramón 
Martinez Fraile, per tal de fer un intercanvi 
d’impressions sobre el projecte turístic del 
Penedès Marítim. Aquest està impulsat per 
Cunit conjuntament amb Cubelles per a 
fomentar els actius de tots dos municipis 
com a complement, entre d’altres, de 
l’oferta enoturística de l’interior.

La trobada es va produir el passat 18 de 
novembre al matí, entre l’alcaldessa de 
Cunit, Montserrat Carreras, el regidor de 
Turisme, Jaume Casañas, i el president del 
SITC. Malgrat no poder assistir a la trobada 
per motius professionals, Narcís Pineda ha 
estat en contacte amb el seu homòleg a 
Cunit, Jaume Casañas, per seguir treballant 
de forma conjunta en l’àmbit del Penedès 
Marítim.

Durant la reunió es van exposar els 
objectius del projecte Penedès Marítim i 
com s’està desenvolupant des de la seva 
creació ara fa més de 2 anys. Un dels punts 
claus en aquest projecte són les platges 
dels dos municipis i les iniciatives que 
s’estan portant a terme per tal que sigui 
l’atractiu per excel·lència del conjunt de 
l’àmbit turístic.
 
De la trobada es va desprendre el suport 
del SITC al projecte del Penedès Marítim 
i la necessitat de portar a terme un pla 
d’acció concret precisament en la zona 
marítima, per tal de convertir les platges 
en un producte turístic a comercialitzar. 
Cal tenir en compte que de per sí, aquestes 
ja són el principal atractiu a la temporada 

estival, però tal i com afirma Jaume 
Casañas “les nostres platges necessiten 
un impuls, cal donar un nou gir i treballar 
en l’alt potencial que tenen”. A més, el 
regidor cunitenc recorda que “volem 
que les nostres platges siguin les platges 
de referència del turisme enològic de 
l’interior i volem que siguin el veritable 
factor de decisió i d’atracció turística”.

Per la seva banda, el regidor de Turisme 
de Cubelles, Narcís Pineda, ha vist amb 

bons ulls la proposta de fer un estudi de 
les potencialitats de les platges de tots 
dos municipis, assegurant que “és més 
que evident que les nostres platges són 
un veritable punt de trobada del turisme, 
especialment d’aquell que prové de la 
zona de l’interior del Penedès. Tot el que 
puguem tirar endavant per a millorar-
les és una bona notícia”. “Treballar de 
forma conjunta sempre és beneficiós 
i, a més, en aquest cas, suposa sumar 
esforços i recursos en un projecte que 
busca potenciar els atractius turístics dels 
nostres municipis”, ha afegit el regidor.

En la reunió es van recollir els suggeriments 
experts de Ramon Martinez Fraile per 
portar a terme una anàlisi detallada de 
les característiques de les platges, de la 
zona litoral i de tots els serveis que es 
presten. L’objectiu serà conèixer a fons les 
potencialitats i portar a terme accions que 
permetin rendibilitzar al màxim els seus 
potencials.

“Està clar que el Penedès Marítim ha 
calat positivament en el marc turístic de 
Catalunya i això ens anima a no aturar-nos i 
a continuar buscant suports que ens ajudin 
a promoure les nostres potencialitats”, 
opina Casañas qui insisteix en què “som 
privilegiats, el Penedès Marítim compta 
amb unes platges singulars i excel·lents, 
són una de les nostres joies i per això les 
hem de saber com oferir els millors serveis 
i activitats. Són l’escenari perfecte per 
a moltes i diferents situacions, per això 
pretenem estudiar a fons el nostre litoral 
primer i més endavant dibuixarem les 
millores que estiguin al nostre abast”.Platja de Cubelles
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VOLEM UN CANVI

Els últims dies hem viscut com la nostre companya 
Mª Lluïsa Romero, actuant amb una gran coherèn-
cia i dignitat, abandona totalment la política, tot el 
desgast i assetjament personal que ha patit l’han fet 
perdre l’il·lusió i l’empenta que la caracteritzava. Tot 
plegat, aquesta situació no deixava que treballés amb 
els ànims suficients i, fent servir les seves paraules: 
“ Cubelles i els Cubellencs estan per davant de tot, 
deixo la política, per cedir el pas a altres amb mes ga-
nes, capacitat i joventut”.

Doncs sí, deixa totalment la política, però  no pels mo-
tius que alguns comenten, tampoc és conseqüència 
del seu, i sempre reconegut error personal. Existeixen 
altres motius estrictament personals que ningú pot 
qüestionar, però que de fet s’estan qüestionant.

Malgrat el que pensen alguns dels seus detractors, 
deixar la política no té res a veure amb les acusacions 
dels grups municipals a l’oposició. Malauradament el 
que volem ressaltar, sobretot, és el fet de la pèrdua 
d’una persona treballadora, honesta i molt implicada 
amb la ciutadania.  I és això el que s’ha de lamentar.

L’Agrupació Local del PSC posem de manifest la vàlua 
i reconeixement a Maria Lluïsa Romero per la feina 
feta, gairebé durant quasi 20 anys: agraïm el seu gest 
que permet donar pas una renovació del PSC a Cu-
belles.

Nosaltres volem entendre la política com un medi per 
obtenir fites que beneficien a tota la ciutadania, sem-
pre per millorar, però no com un fi interessat en objec-
tius estrictament personals o partidistes. Les persones 
són el nostre objectiu. Tenim vocació de servei tal i 
com hem demostrat infinitat de vegades i així conti-
nuarem, doncs és el que ens mou i ens motiva.

El Ple municipal ha d’ésser constructiu, didàctic, un 
eina on la ciutadania participa i viu de les decisions 
municipals. Mai s’ha de convertir en un aparador 
personal, o fer-ne un ús  mediàtic. Per això, seguim 
treballant per fer del Ple un espai on connectar l´Ad-
ministració política i tècnica del nostre Ajuntament 
amb la ciutadania. 

La ciutadania es mereix un discurs amb contingut 
sense paraules grandiloqüents i mediàtiques. La bona 
pràctica política, la col·laboració i l’entesa, els projec-
tes comuns de futur i tot allò que signifiqui progrés i 
convivència pacifica és on estem, en un altre escenari 
ningú ens trobarà. 

COM T’AGRADARIA QUE FOS CUBELLES?

Doncs m’agradaria que fos òptima i impecable. 

Ara bé, vegem què entenem per òptima i impecable. 
Per a mi, el municipi perfecte és, en primer terme, 
aquell que demana la seva ciutadania per sentir-se bé, 
com a casa seva, que, en definitiva, és el que és. 

Per això, vull un poble al servei de les persones que hi 
viuen, amb participació ciutadana activa, econòmica-
ment pròsper, fonamentat en la superació en tots els 
nivells, sostenible amb el medi ambient com a font de 
salut dels seus ciutadans i ciutadanes. 

M’agradaria que els cubellencs i cubellenques ens sen-
tíssim orgullosos del nostre poble pel que és i que en 
relacionéssim sempre amb el respecte mutu que tots 
ens mereixem i sempre dins del civisme.

Seria important minimitzar la burocràcia i treure en-
trebancs de paperassa per tal d’alleugerir les relacions 
de la ciutadania amb l’administració.

Voldria que tot el que s’esdevingui dins del consistori 
sigui totalment transparent i tenir la màxima informa-
ció per a tots els vilatans i vilatanes, donant-nos així el 
que és considerat actualment la major font de riquesa.

I, SOBRETOT, VOLDRIA UN POBLE QUE ASSOLEIXI 
PERFECCIÓ I LA MANTINGUI.

Curiosament, jugant a un videojoc infantil on l’objec-
tiu és aconseguir el poble perfecte, es pot comprovar 
que allò que més compta és l’assoliment d’una gran 
abundància de la natura, que es comptabilitza en 
nombre d’arbres i flors. El primer dia que s’aconse-
gueix la perfecció del municipi, s’obtenen uns premis 
que serveixen pel propi manteniment del poble i, en 
fer durar la perfecció durant cert temps, s’obtenen 
més recompenses que serveixen per anar fent millores.

D’aquesta idea tan senzilla se’n pot extreure una de 
molt important per aplicar a la vida real: el manteni-
ment. Això vol dir que no n’hi ha prou en aconseguir 
allò que es vol, sinó que s’ha de fer perdurar en el 
temps, s’ha de vigilar, mantenir, arreglar i tot el que 
calgui; en definitiva, se n’ha de tenir cura sempre. 
Moltes vegades es comencen bons projectes que ben 
aviat queden en l’oblit. En aquests casos, els benefi-
cis per al municipi s’esvaeixen i desapareixen tan de 
pressa que deixen de ser bons per passar a ser falses 
expectatives.

Resposta d’un ciutadà cubellenc.
UNITAT CUBELLENCA US DESITJA BONES FESTES 
I MILLOR 2015 !!

NARCÍS PINEDA NOU CAP DE LLISTA PER ICV

El passat dia 9 de desembre, des d’Iniciativa per Cata-
lunya Verds, vam anunciar el que serà el nostre cap de 
llista per a les eleccions municipals de 2015, Narcís Pine-
da. El relleu de la nostra actual alcaldessa, es presenta 
amb ganes de transformació.

Som conscients de la desafecció política de la ciutada-
nia i per això hem de treballar amb les garanties socials 
que ens ofereix la participació ciutadana en un mo-
ment en el que s’ha de transformar i donar una nova 
definició a la paraula “polític”.

Iniciativa per Catalunya Verds i la gent que conforma 
aquest grup comencem aquesta transformació, garan-
tint l’aplicació d’un codi ètic que permeti el respecte i la 
comunicació real amb la ciutadania i amb altres forma-
cions polítiques, i proposem conductes exemplificado-
res que garanteixin la transparència pública i coherent. 
Maneres de fer política que també exigirem als nostres 
socis si arribem al govern.

Les properes eleccions preveuen un panorama difícil 
per la quantitat de partits que previsiblement es pre-
sentaran en el nostre municipi, per això és important 
seguir de prop i  des del principi les directrius que pro-
posen cadascun d’ells. Des d’ICV volem captar de nou 
als cubellencs i cubellenques en els processos participa-
tius i dissenyar un poble de consens.

No podem avançar quin serà el nostre programa elec-
toral,  però sí tenim un punt de partida molt clar que 
el nostre candidat ja va anunciar en premsa, i és que 
no tornarem a pactar sota cap condició amb el Partit 
Popular, que ha estat el causant, al nostre entendre, de 
tot aquest desgavell de retallades socials que ha deixat 
tanta gent en condicions precàries.

No podem acceptar de cap manera que hi hagi menors 
sense poder menjar, o gent desnonada de llurs cases, o 
un exagerat percentatge de gent a l’atur o una refor-
ma laboral que permet EREs sense condicions. 

Aprofitem aquesta ocasió per fer menció d’una etapa 
que es tanca amb la renuncia al món polític de la nos-
tra, fins avui, cap de llista, Mònica Miquel. La política 
perd a una dona carismàtica, que ens ha ensenyat molt 
del nostre poble, del que és la dedicació i l’esforç. Des 
d’aquestes línies li volem donar les gràcies per haver 
estat ella qui va començar a construir aquest projecte 
donant-nos les eines per saber continuar-lo!  Gràcies 
Mònica!

Aprofitem per desitjar-vos unes bones festes de Nadal 
i un feliç any 2015.
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PERQUÈ NO TOT S’HI VAL!

Som  dels que pensem que la política és un servei 
públic per millorar la qualitat de vida dels nostres 
ciutadans, i des de Convergència i Unió  treballem 
pel país i per Cubelles, el nostre municipi i el dels 
seus ciutadans. No som partidaris de posar-nos a 
casa de ningú, perquè creiem que no ens corres-
pon.

En els moments que estem vivint,  els polítics  hau-
ríem de demostrar més que mai, que som al costat 
dels nostres veïns i ciutadans, i no perdent el temps 
fent judicis que no toquen i que no són compe-
tència del plenari municipal, però que sí generen 
un elevat cost a la ciutadania, i un desgast tècnic i 
polític sense cap finalitat.

Des de Convergència i Unió  defensem que en po-
lítica no tot s’hi val, i que les males praxis de ve-
gades ens generen el descontentament social i la 
desconfiança envers els polítics que no hauríem de 
generar, sinó que  hauríem d’evitar. Ara més que 
mai, els polítics hauríem de treballar per tornar a 
recuperar la  confiança perduda, i això només po-
dem fer-ho posant-nos al costat dels ciutadans.

Des de la regidoria de Comunicació de l’Ajunta-
ment de Cubelles hem apostat per la implantació i 
l’augment de la presència a les xarxes socials, apos-
tant per la millora de la informació i comunicació 
als ciutadans. El seguiment dels actes municipals i 
la presentació de projectes, programes, processos 
participatius i l’actualització diària de continguts 
al web municipal i a les xarxes socials; sense deixar 
de banda els canals ja existents com l’emissora mu-
nicipal, el butlletí municipal Cubelles Comunica, i 
el canal de televisió comarcal, pel qual hem seguit 
apostant.

La comunicació entesa no només com un canal per 
informar, sinó també com un canal pel qual rebem 
queixes, suggeriments i comentaris dels ciutadans 
que ens ajuden a millorar la nostra feina. És un ca-
nal més ràpid i àgil per fer arribar els suggeriments 
dels nostres veïns al departament corresponent, i 
solucionar-ho , sempre que és possible, o si més no 
donar una resposta ràpida al ciutadà.

Hem d’entendre que els ciutadans són usuaris dels 
serveis municipals, i per tant qui millor que ell per 
donar-nos la informació de com funcionen, i aju-
dar-nos a millorar-los.

Cal estar al costat del ciutadà.

CUBELLES I L´EFECTE HIBERNACIÓ 

L´hivern, amb el seu corresponent fred i les pluges 
han arribat finalment a Cubelles i ho han fet coin-
cidint gairebé amb l´acabament d´una legislatura 
que tot i que es va anunciar en algun moment 
amb el terme de “Normalitat política”, ja podem 
afirmar que ha estat de tot, menys normal. I pos-
siblement per aquest motiu, amb la darrera crisi 
de govern per la dimissió de la primera tinent al-
calde,  l´equip de govern ha aprofitat l´entrada 
de l´hivern per apuntar-se a “l´efecte hibernació”.

La hibernació es defineix com “un estadi d’inac-
tivitat i depressió caracteritzat per la baixa tem-
peratura corporal, i la respiració alentida amb 
l´objectiu de conservar la energia; alguns animals 
hibernen entrant en un son profund”  Aquesta és 
la sensació que tenim des de el Partit Popular de 
Cubelles i podem afirmar que també d´una gran 
majoria social: els que governen el nostre munici-
pi sembla que es troben en un son profund, que 
es posa encara més de manifest durant l´hivern 
amb  la incapacitat de donar una resposta eficaç 
als efectes naturals com les pluges que conver-
teixen el poble en un despropòsit de gestió en 
forma de bassal d´aigua. Està clar que els partits 
que composen el govern de Cubelles, com indi-
ca la definició d´ hibernació, estan ja en un es-
tadi d´inactivitat, agafant energies i ocupant-se 
dels seus assumptes propis de partit com és el cas 
d´anunciar els alcaldables de les seves formacions, 
qüestions que seran matèria de la propera estació 
de l´any, la primavera 2015, ara hauríem de poder 
gaudir d´un hivern sense polítics que hibernen, 
sinó amb regidors obsessionats amb solucionar els 
veritables problemes del nostres ciutadans. 

Si alguna cosa d´aquestes dates mereix no hiber-
nar, és precisament gaudir del Nadal en família, 
el Partit Popular de Cubelles els hi desitja a tots 
els cubellencs i cubellenques un Bon Nadal, gau-
deixin de la companyia dels seus i brindin per un 
millor futur, un futur sense divisions, un futur 
JUNTS!

Partit Popular Cubelles

cubelles@ppgarraf.com

LLUM A L’ESPERANÇA

Podríem parlar de moltes coses, i de fet a les xarxes 
socials, hi ha imatges que valen més que les “400 pa-
raules”, aquí permeses. 

De la brutícia que ja sembla que s’ha instaurat al 
nostre municipi com si fos un element urbà més, de 
la manca d’enllumenat, on fins i tot hi ha veïns que 
han optat per instal·lar espelmes a sobre d’aquells 
fanals tallats, a manca de ser reparats, dels molts i 
molts arbres que han estat segats sense cap argument 
vàlid i creïble, i sense replantar per reposar aquestes 
pèrdues, del lamentable estat dels nostres carrers i 
voreres, on aquelles famoses “fases” que s’havien de 
fer en diferents carrers del poble, s’han “fos” en el 
decurs d’aquests anys, al mateix ritme que s’ha anat 
“fonent” aquesta legislatura. 

De les trencadisses de governs, i fins i tot de dimis-
sions forçoses, per fer obres il·legals…, i així podríem 
continuar aquest escrit. No esmentarem la nadala 
que a tots ens ve al cap, després de tantes mentides i 
promeses incomplertes, però la veritat és que aquest 
govern amb els seus silencis i aquest immobilisme da-
vant de tants despropòsits, ens recorda la cançó d’en 
Jaume Sisa “Qualsevol nit pot sortir el sol”, per allò 
de: “Ho benvinguts passeu, passeu…de les tristors en 
farem fum”

Des d’Entesa per Cubelles ens entristeix, i ens dol, de 
veure el nostre poble en aquestes condicions, i també 
com legislatura rere legislatura, en lloc del canvi tan 
promès que havia d’arribar amb la renovació dels par-
tits governants, anem enrere com els crancs, i el que 
havia de convertir-se en una millora, ha acabat sent 
una gran decepció i un caos esperpèntic, com mai vist.

Som conscients dels moments difícils que està patint 
el nostre comerç local, i també moltes famílies cube-
llenques, i de què no es destinen tots els esforços ni els 
mitjans, que s’haurien de fer efectius des del nostre 
Ajuntament, això també cal corregir-ho.

A manca de llum al municipi, des d’Entesa per Cube-
lles, volem aportar una llum d’esperança, i ara que 
s’apropen aquestes festes de Nadal, que també ens 
conviden a un temps per la reflexió, sabem que un 
futur millor és possible per tots els cubellencs/ques i 
de fet ens ho mereixem, i volem ser partícips d’aques-
ta renovació, per això ús encoratgem a no perdre la 
il·lusió.

Volem desitjar a tothom unes Bones Festes, i un re-
novat 2015.

PPC CIU Entesa per Cubelles-FIC
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GRACIAS!!!!!

Quiero utilizar el espacio del que disponemos los 
diferentes grupos, para mostrar mi agradecimien-
to a todas las personas que en estos momentos 
en los que he tomado la decisión de darme de 
baja del partido en el que he militado durante 
muchos años, me están haciendo llegar su apoyo 
incondicional.

Los que me conocen, saben de mi vocación polí-
tica, de la misma forma que saben de mi transpa-
rencia, no me gusta, ni utilizaré nunca, el “jue-
go sucio”, para desgastar a nadie, no me gustan 
determinadas formas de entender la política de 
algun@s

El RESPETO  hacia todos los ciudadanos y el muni-
cipio al que represento, ha de estar por encima de 
cualquier sigla política y no podemos permitir que 
se gobiernen los municipios desde los despachos 
de las direcciones de los partidos

Por todo ello, estoy y estaré siempre a disposición 
de cualquier ciudadano que se quiera poner en 
contacto conmigo para exponerme el tema que 
le preocupe 

Aprovecho para desearles a todos un MUY FELIZ 
2015!!!!

Juani Navarrete

687 563 097

Regidora No Adscrita

RNA
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Te
lè

fo
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






