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COMUNICA
L’Ajuntament aprova una modificació del
conveni col·lectiu sobre afeccions mèdiques
El ple rebutja una moció de Cs sobre patinets
elèctrics a l'espera de la nova legislació estatal

A la sessió hi van faltar per causes majors els regidors J. M. Hugué i Manuel Martínez.

L

’Ajuntament de Cubelles ha
aprovat modificar el punt del
seu conveni col·lectiu relatiu
a les indisposicions mèdiques per
tal d’evitar confusions en la seva
aplicació. Segons que va explicar el
responsable de l’àrea de Recursos
humans, Jacob Capardon, durant la
sessió plenària del mes de gener, el
redactat existent fins ara en un dels
seus apartats podia donar peu a
interpretacions diverses, de manera que, amb l’acord dels mateixos
representats dels treballadors municipals, es va optar per una nova
fórmula on s’estableix, literalment, el
següent: “En cas d’indisposició d’un
dia s’haurà de portar el justificant
de la visita al metge; a partir del segon dia el justificant de visita ha de
prescriure el temps de repòs de 48
o 72 hores, i al quart dia es portarà
la baixa que s’haurà de presentar al
Registre de la Corporació”. Tot i que
el punt es va aprovar per unanimitat,
des del PSC, la seva regidora Nuria
Planas, va recriminar al govern que
encara no s’hagués convocat la
mesa negociadora amb els nous representants sindicals i va lamentar
que darrerament “hagin marxat fins
a onze treballadors els darrers mesos” i que “no se substitueixin baixes

de llarga temporalitat”, entre d’altres
qüestions. El regidor de l’àrea, Jacob
Capardon, va reconèixer que existien diverses “problemàtiques” que
s’han començat a solucionat amb
convocatòries “que permetran crear
noves borses laborals i acabar amb
els interinatges”.
Al punt de les mocions, el ple de
l’Ajuntament va rebutjar una proposta de Cs sobre la inclusió de Cubelles
a l’Associació de Municipis per la
Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)
atès que, segons va explicar la regidora de Benestar social, Alexandra
Corvillo, actualment el govern ja ha
iniciat els tràmits per formar-ne part
malgrat que encara s’està a l’espera
de conèixer el cost de la quota i els
serveis que s’hi ofereixen. La seva
companya, Trini Vicente, responsable d’Empresa i emprenedoria, va
recordar, al seu torn, que l’Ajuntament ja estava fent un esforç pressupostari important de 140.00 euros
anuals per tal de disposar del servei
municipal d’autobús els set dies de
la setmana. Prèviament, la portaveu
de Cs, Ana Torralbo, va explicar que
el seu grup havia rebut queixes pels
horaris del bus municipal i que l’adhesió a l’AMTU permetria millorar
les seves prestacions. Hi van votar

a favor PSC, Cs i JuntsXCubelles; la
CUP es va abstenir, i el govern es va
manifestar en contra.
Així mateix, el ple també va desestimar una moció de Cs proposant
una modificació de l’ordenança municipal de mobilitat per tal de regular
els vehicles elèctrics de mobilitat
personal, com patinets, bicicletes i
monocicles, atès que el criteri dels
professionals de la regidoria de Seguretat ciutadana recomana esperar a l’entrada en vigor de la nova
legislació estatal, que actualment
es troba en tràmit, per tal de poder,
aleshores, adaptar la nova ordenança a la normativa superior. La responsable de l’àrea, l’alcaldessa Rosa
Fonoll, va recordar que, igualment,
l’actual text de mobilitat no permet
la circulació d’aquests vehicles per
la vorera. El punt es va rebutjar amb
una votació calcada a l'anterior.
Finalment, JuntsXCubelles va sol·
licitar, per via d’urgència, que s’entressin a l’ordre del dia dues mocions més, una sobre la viabilitat
d’instal·lar a les platges boies xucladores de microplàstics, i una altra
oposant-se a la decisió de la Junta
Electoral Central d’inhabilitar el president Torra i d’impedir que Oriol
Junqueras pugui ser nomenat eurodiputat. Justament, el vot en contra d’ERC a la urgència va originar
un intens debat amb el portaveu de
JuntsXCubelles, que els hi va retreure que no acceptessin el seu debat i
posterior votació malgrat referir-se,
també, al president del seu partit.
La regidora republicana, Ester Soler, va replicar que la seva oposició
era amb les formes, ja que no es va
informar de la intenció de presentar
la moció a la comissió informativa,
i no pas pel seu contingut. Un cop
desestimada la urgència, les dues
propostes passen a incorporar-se
immediatament a l’ordre del dia de
la sessió del mes de març.
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L'ENTREVISTA:

JOSEP MARIA HUGUÉ
Volem ser pioners en els serveis de
recollida d'escombraries i neteja

S

ense cap mena de dubte, es
tracta d'un dels homes forts
del govern. Mà dreta de l'alcaldessa, Rosa Fonoll, Josep Maria
Hugué lidera des del mandat anterior una de les regidories de més pes
dins de l'organigrama municipal, la
de Medi ambient. Amb el nou executiu estrenat l'estiu passat, hi ha afegit, a més, la cartera d'Espai públic,
una de les àrees que major pressupost de l'Ajuntament gestiona i que,
per contra, més maldecaps acostuma a provocar. Optimista de mena,
apunta diverses iniciatives pensades per a la millora dels serveis municipals sota la seva direcció.
Gairebé un mes després, ja s’ha pogut elaborar una avaluació detallada dels efectes del temporal Gloria?
El temporal Gloria ha estat un episodi del tot extraordinari. Afortunadament a Cubelles no hem hagut
de lamentar cap víctima humana.
Crec que s'ha actuat amb celeritat
i hem tornat a la normalitat en molt
poc temps. La primera estimació de
danys s'eleva a uns 200.000 euros
que esperem cobrir amb ajudes de
diferents administracions.
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Tot plegat correspon a tasques de
neteja i mobiliari urbà malmès, oi?
Sí, bàsicament als treballs extres
que hem hagut de fer per tornar a la
normalitat. Hem de pensar que una
part del passeig Marítim de la platja Llarga va quedar colgat sota un
metre i mig de sorra, a banda dels
problemes de llum, arbres caiguts,
papereres i bancs trencats...
I les platges estaran a punt per a
Setmana Santa?
La problemàtica s'ha produït, essencialment, a la platja Llarga, on hi
ha hagut una regressió notable durant els darrers 25 anys. A la Mota i
Les Salines la reculada de sorra ha
estat molt menor. Però per Setmana
Santa confiem que estigui tot a punt.
Quines mesures es prendran per
intentar pal·liar al màxim un altre
episodi com el viscut fa un mes?
Ara hem de pensar en el futur i ser
conscients que difícilment podem
revertir els efectes del canvi climàtic
i que ens hem de centrar en adaptarnos-hi i mitigar els seus efectes. De
cara al 2021, la intenció del govern
és tirar endavant la remodelació del

passeig Marítim i, per tant, estem
treballant amb la demarcació de
Costes de Catalunya de l'Estat, que
és qui té les competències de la façana marítima, perquè ens permetin
alçar un mur de contenció més alt
del que existeix actualment, per tal
que exerceixi de barrera de contenció en cas de llevantades. El muret
actual és d'uns 30 centímetres i voldríem aixecar-lo al metre i deu, tal
com hi ha a Ibersol, per exemple.
Allà on la gent s'asseu a l'estiu a
menjar-se un gelat.
Exacte, i que compleixi una funció
de primera contenció. També estem
parlant de fa temps amb Costes
perquè s'augmentin les superfícies
de dunes, que s'ha demostrat com
la millor fórmula per lluitar contra
l'erosió de les platges. Tanmateix,
aquí difícilment podrà funcionar ja
que pràcticament no queda sorra,
de manera que haurem de lluitar per
una prolongació dels espigons que
protegeixi l'entrada del carrer Girona, que ara és molt vulnerable.
Ara fa un any es va presentar el PAESC, un pla de 40 mesures per pal·

liar i adaptar el municipi als efectes
del canvi climàtic. Quines accions
han començat a implementar-se?
El PAESC es un compromís de tot
el municipi per reduir l'emissió de
gasos hivernacles d'ara al 2030.
En aquest primer any, els vehicles
de la Policia local han passat a ser
híbrids, els de la Brigada Municipal
també seran endollables o elèctrics, s'ha apostat pels envasos reciclables a les festes i els diferents
departaments de l'Ajuntament tenen l'obligació d'aplicar principis de
respecte mediambiental a totes les
seves accions quotidianes.
Fa un parell d’anys es va anunciar
un nou sistema de recollida d’escombraries que, a hores d’ara, encara resta pendent. Per què s’està
demorant tant?
Certament, ho vam anunciar a finals
de la legislatura passada però encara no ha pogut ser per diferents
motius. A finals del 2018 va canviar
la llei de contractació i la Mancomunitat, que és qui té traspassades per
l'Ajuntament aquestes competències, va haver d'impulsar una nova licitació que ara no permetia la nostra
petició que l'empresa adjudicatària
assumís inicialment la inversió de
la compra de contenidors i de camions. Realment, si tots haguéssim
estat més àgils, tenint en compte
que ja feia temps que en parlàvem,
poder s'hagués pogut solucionar
abans de la nova llei. Ara, estem treballant amb la Mancomunitat aprofitant que han sortit nous sistemes
més eficients i personalitzats. I nosaltres, aquí, volem ser pioners.
Tot plegat podria servir per augmentar la recollida selectiva al municipi? Cubelles és un dels pobles
amb una de les taxes de reciclatge
més baixa de Catalunya...
Exacte, s'ha de reconèixer. I la factura econòmica és alta si no redueixes la quantitat de residus sense
separar. Esperem que l'any vinent ja
puguem implantar el nou sistema i
corregim aquest dèficit.
De cara als propers pressupostos,
quines seran les principals inversions previstes a Espai públic?

"Ser 1r Tinent d'alcalde és una carrega política que assumeixo gustosament"
A banda de responsable de Medi ambient i Espai públic, des d'aquest mandat,
Josep Maria Hugué és també el 1r Tinent d'alcalde de l'Ajuntament. Una càrrega
política afegida que Hugué assumeix amb orgull i il·lusió. "Després dels bons
resultats electorals, la nostra alcaldessa ha apostat per la persona que fa més
anys que és al seu costat i que l'ha ajudat a liderar el projecte d'Unitat Cubellenca per assumir aquesta responsabilitat", assevera Hugué. Per al número 2 del
govern, la possibilitat, a més, d'assumir l'alcaldia accidental quan Rosa Fonoll
li delega les competències per absència "és tot un privilegi i honor. És el poble
on visc i que m'ha vist néixer i ho faig molt gustosament, encara que només ho
sigui en dies puntuals", conclou Hugué.

El govern vol que es prolonguin els espigons per combatre temporals com el Gloria.

Aquest 2020 som dins d'any d'estabilitat pressupostària i les inversions són les que ja vénen del 2019:
biblioteca, estació de bombament...
Enguany ens presentarem al PUOSC
per arranjar la illeta que uneix el passeig Vilanova amb la rambla de Pau
Casals i seguir amb l'adequació de
parcs infantils i el pla d'asfaltat. La
inversió en via pública és un eix fonamental dins d'aquesta legislatura.
I es pot incrementar la freqüència
de neteja als carrers? Acostuma a

ser una de les principals reivindicacions de les associacions veïnals...
En uns dies es farà la presentació
del nou contracte amb l'empresa
adjudicatària que inclou uns nous
vehicles molt més eficients i ecològicament més sostenibles. I, a més,
posarà en marxa un nou model de
neteja que ens ajudarà a ser més
efectius. Som conscients que en
els darrers anys hi han hagut certs
dèficits que cal corregir. Estic convençut que farem un salt qualitatiu
i que la població així ho percebrà.
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COMUNICA
Tot un febrer de xató al Penedès Marítim
21 establiments col·laboren en la 5a edició de la campanya

E

l febrer és sinònim de xató al
conjunt del Penedès Marítim.
Cubelles i Cunit impulsen per
cinquè any la campanya El Mes del
Xató al Penedès Marítim, una campanya que posa en valor la recepta
més genuïna del Penedès incorporant-la als menús dels establiments
col·laboradors. Enguany s’ha assolit l’objectiu inicial de superar la
vintena, i en aquesta edició seran
un total de 21, repartits entre 15 de
Cubelles i 6 de Cunit.
El Mes del Xató al Penedès Marítim es durà a terme de l'1 al 29 de febrer, avalada per la bona acceptació
de les quatre edicions anteriors. Es
tracta d'una aposta de promoció de
la gastronomia i l’hostaleria locals
que, segons els regidors de Turisme
de Cubelles i Cunit –Trini Vicente i
Jaume Casañas, respectivamentels restauradors participants l’esperen amb delit cada any. Per mirar
d’ampliar públics en l’edició 2020 el
llibret que conté la informació dels
locals i els menús que serveixen els
establiments col·laboradors s’ha
editat en tres llengües: català, castellà i anglès.
Tots els qui degustin un menú de
xató en algun dels 21 establiments
col·laboradors s’enduran una entrada gratuïta vàlida per al mes de
febrer a l’Exposició permanent del
pallasso Charlie Rivel. També se
sortejaran 21 àpats gratuïts per a
dues persones entre els qui sege-

Portada del llibret del Mes del Xató al Penedès Marítim 2020, el dia de la presentació.

llin la degustació de menús de xató
en, almenys, dos establiments de la
campanya.
Prova de la bona acceptació i
l’aposta del territori pel xató és que
enguany Cunit organitzarà la seva
primera Xatonada popular. Mantenint l’esperit de col·laboració i
creació de sinèrgies entre ambdós
municipis en el marc del Penedès
Marítim, la Xatonada de Cunit tindrà
lloc el dissabte 29 de febrer, mentre que la de Cubelles s'organitzarà l’endemà, diumenge 1 de març,
el que serà la clausura oficial del

Mostra de plats participants al concurs de mestres xatonaires de l'edició 2019.
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Mes del Xató al Penedès Marítim.
Com és habitual, la cita a Cubelles
comptarà amb els concursos de
mestres xatonaires infantil i adult i
la possibilitat de degustar diverses
versions de xató dels establiments
participants.
Aprofitant la presentació pública
de cinquena edició, els titulars de
Turisme han donat a conèixer els
guanyadors dels de l’edició 2019.
Per votació popular dels participants l’any anterior es va determinar que el millor xató de Cubelles va
ser el del Racó d’en Pinilla, mentre
que el de Cunit se’l va endur l’hotel
Adia. En categoria de millor menú
de xató de Cubelles el guardó va
recaure en el restaurant La Salseta,
que també va rebre el premi a millor
xató del Penedès Marítim.
El Mes del Xató compta novament
amb la col·laboració de l'agència de
desenvolupament econòmic NODE
Garraf i del projecte Xarxa Productes de la Terra, una proposta que
dóna suport a persones que es dediquen professionalment a produir
i transformar productes alimentaris lligats al territori amb criteris de
qualitat i proximitat.

COMUNICA
Els pressupostos participatius del 2020 i 2021 es
concentraran puntualment en una única edició

L

'Ajuntament de Cubelles ja
té a punt els pressupostos
participatius per a l'exercici
2020. La gran novetat és que serà
una edició bianual, en la que es podran presentar propostes i votar-les
per decidir com es distribueixen els
150.000€ d'inversió dels pressupostos de 2020, i el mateix import pel
2021.
Jacob Capardón, regidor de Participació Ciutadana, ha explicat que
el que ha motivat aquest canvi de
periodicitat ha estat que "el 2019 va
ser un any electoral i el projecte de
pressupostos participatius va quedar relegat al segon semestre i per
no perjudicar el 2020 s'ha decidit
fer-lo aquest cop bianualment".
Els pressupostos participatius
s’organitzen a través d’una comissió en la que participen polítics,
tècnics i l’empresa adjudicatària,
Mirada local, i una mesa tècnica que
valoraran les propostes. La principal
novetat d’enguany és la creació de
la taula ciutadana, que farà un seguiment del procés al llarg de tota la
seva durada, i que formaran un màxim de nou membres entre polítics,
tècnics, entitats i ciutadania.
Pel que fa a la presentació de
propostes, poden participar els cubellencs i cubellenques majors de
16 anys o qualsevol que tingui un
interès directe amb el municipi de
Cubelles. Les propostes es poden
presentar durant la sessió inaugural del 5 de març, i entre el 3 i 18 de
març, a través d’un formulari en paper que es pot trobar a les oficines
municipals (a la pàgina 10 d'aquesta
publicació) o del formulari electrònic
al web municipal.
Cada persona podrà proposar un
màxim de tres inversions, que han
de complir amb les bases, redactada de forma clara i concreta perquè
sigui possible la valoració posterior.
Un cop finalitzat el període de presentació, la comissió organitzadora
farà una depuració per identificar les
repetides i les que requereixen aclariments i elevarà a la comissió tèc-

Els majors de 16 anys triaran amb el seu
vot les inversions dels dos pròxims anys

La nova pista de tennis es va construir arran de la primera edició dels pressupostos.

nica les propostes finals perquè es
valori la seva viabilitat des del punt
de vist tècnic, jurídic i econòmic. De
les propostes resultants, s’obrirà
una votació mitjançant butlleta presentada a l’OPIC o vot electrònic entre les persones majors de 16 anys
empadronades a Cubelles.
Les propostes guanyadores se

seleccionaran d'acord amb els vots
obtinguts i els límits establerts, fent
les combinacions necessàries per
arribar a la partida de 150.000€. Primer es determinaran les inversions
per al 2020 i, entre les descartades,
les del 2021. Els resultats finals es
presentaran en una sessió que tindrà lloc el mes de juny.

Calendari del procés participatiu
Fase 1. Presentació pública i taller d’elaboració de propostes
5 de març de 2020, a les 18.00 h. Centre Social Joan Roig i
Piera.
Fase 2. Presentació de propostes
Del 3 de març al 18 de març de 2020, ambdós inclosos.
Fase 3. Valoració de les propostes
març-abril 2020.
Fase 4. Votació popular
maig 2020.
Fase 5. Sessió de retorn
juny 2020.
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COMUNICA
Un georadar determinarà la magnitud del poblat
ibèric excavat al jaciment de la Mota de Sant Pere

E

ls arqueòlegs de la cooperativa Arqueovitis que treballen
al jaciment ibèric ubicat a La
Mota de Sant Pere es troben a l'espera de rebre els resultats de l'anàlisi de les imatges realitzades amb un
georadar a finals de gener. Aquests
treballs permetran declarar tot el
conjunt com a EPA (Espai de Protecció Arqueològica). Ara per ara, el catàleg reflecteix un espai arqueològic
únicament al terreny corresponent
al fortí de la Mota i al solar adjacent,
els dos emplaçament excavats fins
a la data i de propietat municipal.
L’Ajuntament de Cubelles va sol·
licitar el mes d’agost aquest grau de
protecció que atorga la Generalitat
de Catalunya i el mes d’octubre es va
considerar que la sol·licitud era adequada i que es procedia a realitzar
els tràmits administratius. Amb tot,
la declaració no es podrà fer efectiva
fins a obtenir els resultats del georadar, per tal de protegir tot l’àmbit
arqueològic globalment.
La recollida de material i els treballs d’excavació realitzats fins el
moment indiquen que la Mota de
Sant Pere conserva sota terra una
gran ciutat portuària ibèrica que tin-

Les imatges podrien confirmar, també,
l'existència d’un port púnic al Foix

Darrers treballs d'excavació al jaciment de la Mota.

dria més d'una hectària i mitja que,
amb els resultats del georadar es
podria confirmar la presumible existència d’un port púnic al municipi.
Paral·lelament a les tasques de
recerca, el jaciment de la Mota va
obrir-se al públic amb l'activitat
'Vols ser arqueòleg per un dia?', on

una trentena de persones van realitzar excavacions guiades pels arqueòlegs d'Arqueovitis. Els assistents
van arribar a trobar un fragment de
bronze i una àmfora sencera. Degut
a l'èxit de la sessió, els organitzadors es plantegen repetir-la en properes dates.

Projectada la remodelació de la plaça del Castell

L

'Alcaldessa, Rosa Fonoll, va
rebre a finals de gener el projecte tècnic perquè la plaça
del Castell recuperi la imatge que
tenia abans que un fort aiguat la
deixés en l’estat en el que es troba
actualment. Fa 15 anys, un aiguat el
va ensorrar pràcticament en la seva
totalitat i posteriorment només es va
recuperar amb un talús enjardinat,
prenent espai a la plaça. El govern
municipal de l'anterior legislatura va
traslladar al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació de Barcelona l'interés per disposar d’un projecte de reforma, que
ara ha estat entregat al Consistori.

La proposta passa sobretot per reconstruir l’antic mur que separava
la plaça del carrer Joan Roig i Piera i
recuperar aquest espai com un punt
emblemàtic per a l’activitat social
del municipi, com ho era anteriorment. Rosa Fonoll, en declaracions
a la televisió comarcal, Canal Blau,
assegura que aquest "és un projecte que cal que s'executi", ja que es
tracta d'un espai que "forma part
del patrimoni local". La proposta
presentada preveu que la mida de
la nova plaça sigui més del doble
de l'actual i, segons l'executiu, ara
caldrà trobar el finançament per poder-lo executar.

L'espai doblaria les seves dimensions.
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L'ENTREVISTA:

ANTONIO
LOZANO
A curt i llarg termini, la Mota serà
el barri que més creixerà de la vila

E

l barri de la Mota de Sant Pere
s'ha convertit en un dels més
característics i emblemàtics
de Cubelles. I reivindicatius. Durant
més de quinze anys, l'associació de
veïns de la zona ha estat presidida
per Martín Casas, conegut pel seu
estil directe i activisme infatigable.
Després de la seva llarga trajectòria,
un bon amic seu, Antonio Lozano,
ha agafat el relleu de l'entitat. Entre
les primeres mesures, s'ha rebatejat
amb el nom de Cubelles Nou Marítim.
Diuen que el nom fa la cosa. Per
què aquest rebateig? D’associació
de veïns de la Mota i Clot del Bassó
a Cubelles Nou Marítim...
Sí, és cert. El motiu és que volem
abastar tot el barri, de la Mota fins
a Les Salines. Es tracta d'un canvi
d'imatge corporativa que també es
trasllada al seu funcionament intern. Ara tenim una nova estructura molt professional amb persones
que provenen, totes, de professions
liberals.
És un repte agafar el relleu d’en
Martín Casas? Han estat 15 anys al
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capdavant de l’entitat...
És un repte molt difícil, és clar. Per
començar, som íntims amics des de
fa més trenta anys. Ell estava cansat i un dia, esmorzant, em va demanar que agafés el relleu. I, clar,
no em podia negar. Però assumim
la responsabilitat amb molta il·lusió
i conscients de les dificultats que
representa. Al barri hi havia censats

"Cal reforçar la
seguretat, la neteja
i unificar les necessitats de la Mota, el
Clot i Les Salines"
uns 700 habitants, i ara, en canvi, hi
ha 3.200. Per tant, cal treballar moltíssim i en equip, ja que una persona sola no pot assumir tot aquest
volum de feina. I comptem amb en
Martín Casas, òbviament, amb tota
la seva experiència i coneixement.
De fet, en senyal de reconeixement
a tota la seva tasca, hem modificat
els estatuts per poder-lo nomenar

soci d'honor de l'associació. Sincerament, és una persona que s'ho
mereix.
Quins són els principals reptes que
afronta la nova junta?
El primer repte és consolidar l'associació veïnal. Creiem que el nostre barri serà el que més creixerà a
curt i llarg termini i, per tant, hem de
cimentar bé l'entitat perquè, d'aquí
a deu anys, esdevingui un pilar fonamental de Cubelles al servei de
l'Ajuntament.
Recentment s’han reunit amb
l’Ajuntament. Quines són les urgències més immediates del barri?
Les principals són la seguretat,
la neteja i la unificació de serveis
a tot el barri. Això vol dir analitzar
detalladament les necessitats de la
Mota, el Clot i Les Salines i, aleshores, construir aquest projecte conjuntament amb l'Ajuntament.
Les necessitats són les mateixes
per a cadascun d’aquests sectors?
No, són diferents. Les Salines, per
exemple, és un sector que s'ha de
desenvolupar més que la resta, in-

discutiblement.
En quin sentit?
Per exemple, a l'estiu hi ha massa
descontrol, sincerament. Cal ordenar millor la platja de gossos, necessitem una zona blava que pacifiqui
l'estacionament, voldríem fer festes
als diferents sectors del barri...
L'estacionament és difícil en segons quina època de l'any...
Sí, i cal afegir-hi el problema de les
caravanes. N'hi ha a l'hivern que es
poden passar dies i setmanes estacionades al barri. I això no és bo, ni
per a nosaltres ni per al conjunt del
poble. Ho estem treballant conjuntament amb el govern, amb qui, de
moment, tenim molt bona relació, i
esperem solucionar-ho en breu.
I la platja de gossos és un problema
per a vostès?
L'espai actual és molt petit i cal més
control. Els usuaris han de ser conscients que han de tractar els animals correctament i respectar les
normes d'us. I per això necessitem
també la col·laboració de la Policia.
Tenint en compte aquest creixement que ha experimentat el barri
darrerament, multiplicant-se per
quatre, com creu que s’hauria de
desenvolupar urbanísticament la
zona de la Tèrmica?
És molt complex, la veritat. Existeixen moltes variables a estudiar
i, ara mateix, tampoc no hi ha cap
proposta formal presentada. Això
sí, hi estem molt a sobre i, quan toqui, ens posicionarem públicament.
Com veu ara mateix el moviment
veïnal de Cubelles? Va ser molt potent però darrerament sembla que
ha perdut presència...
És normal. Les associacions funcionaven de manera una mica informal, amb molt bona voluntat,
però les noves generacions no se
senten atretes per aquests moviments. Nosaltres estem intentant
capgirar aquesta situació i, de fet,
hem constituït una junta amb onze
persones i diferents comissions de
treball. Li estem donant un enfocament molt empresarial.

I veuria bé que es reactivés la Federació d’Associacions de Veïns de
Cubelles?
No, nosaltres no estem en aquesta
línia. Nosaltres apostem per treballar des de la nostra associació i
implicar-nos en reclamacions més
transversals mitjançant la Confederació d'Associacions Veïnals de
Catalunya.
Una confederació que traspassa
municipis.
Aquí és on anem nosaltres. La federació no és suficientment potent

"Necessitem una
zona blava a Les
Salines que pacifiqui
l'estacionament,
sobretot a l'estiu"

com per poder executar tot allò que
tenim en ment.
Si ara s’urbanitzés el barri de la
Mota, creu que es faria de la mateixa manera? Hi ha qui opina que,
d’origen, li manquen locals i punts
de trobada, per exemple.
No, ara no crec que es fes igual. Però
és normal, els temps han canviat i
aleshores hi havia altres prioritats.
La confluència d’un espai natural
com la desembocadura del Foix
amb la platja el fan un indret del tot
privilegiat. En són realment conscients els veïns de la vila?
No, encara no. I aquest és un dels
temes que tenim pendents de solucionar. Volem fer un informe global
dels atractius de la desembocadura
i fer-lo arribar al conjunt de la població, juntament amb altres temes
que cal potenciar i que afecten al
conjunt de la vila.
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CONEIX

CARRER
C

ubelles disposa, des d'aquest mes de febrer, d'un
nou servei de neteja viària, més ecològic, sostenible i respectuós amb l'entorn urbà i natural.
L'empresa adjudicatària serà CESPA, que s'encarregrà
del servei durant els propers vuit anys per un cost anual de 710.600 euros, dels quals, un 1,85% es dedicarà a
portar a terme campanyes de sensibilització.
Aquest darrer punt, juntament amb la necessitat de
renovar tota la gestió de les deixalles municipals, va
propiciar que la regidoria de Medi ambient encarregués
al departament de Comunicació el disseny d'un lema
paraigua que aglutini tota l'acció política que s'està
portant a terme a la via pública, en especial pel que fa a
l'accessibilitat, el manteniment i la neteja. De la mà de
l'empresa especialitzada Sinergia Value, amb una àmplia experiència en campanyes similars, s'ha escollit
el lema Ens movem per tot un món. El lema parteix de
la reconeguda marca turística Cubelles tot un món, tot
estimulant al canvi apel·lant a un objectiu més ampli.
El lema juga amb el doble sentit, per una banda de vinculació al municipi, i per l'altra de cura i responsabilitat
amb el planeta en clau de repte comunitari.
El missatge, a més, conviurà amb la campanya El carrer també és casa teva, que si bé s'havia valorat de forma molt positiva, tanmateix es quedava curt en alguns
dels reptes, sobretot els de millora de la via pública i
l'increment del reciclatge. Amb l'aprovació de l'ordenança de civisme, que ha proporcionat la base reguladoraper definir i castigar les accions incíviques que
generen molt de malestar entre la majoria de la ciuta-
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dania, es donen les condicions per poder afrontar reptes majors de conscienciació ciutadana.
El logotip de la campanya combina la lletra C, de Cubelles, amb el símbol de la fletxa circular amb la que
s'identifiquen les accions de reciclatge. A partir d'aquí,
la lletra/símbol és envoltada per unes formes geomè-

L'1,85% del nou contracte del servei de la neteja es dedicarà a campanyes

RS NETS, SOSTENIBLES
I AMB CONSCIÈNCIA
triques de tipus triangular que volen representar l'energia solar, el moviment del vent i de l'aigua. Tots ells,
elements del Planeta amb clares connotacions mediambientals i d'energies netes.
A més, la campanya disposarà d'un lema secundari
que s'adaptarà en funció de l'àrea temàtica a la qual

de sensibilització mediambientals i de promoció de l'ús d'energies netes.

s'apliqui. Així, la neteja viària es complementarà amb
la llegenda Neteja i residus; les accions d'energies renovables, Canvi energètic; les de civisme, Convivència
activa; els parcs i jardins, Espais verds...
Els reptes municipals
Sota aquest lema, i amb el logotip que el completa, el
municipi es planteja afrontar els reptes de neteja de la
via pública, l'increment del reciclatge i la millora de la
via pública. Tres aspectes en el qual les accions incíviques d'uns pocs provoquen un evident rebuig entre la
majoria. Així mateix, i dintre del compromís del Pacte
dels Alcaldes pel Clima i l'Energia (PAESC), una de les
prioritats és incrementar el percentatge de reciclatge,
que actualment és només del 23%, i reduir els mal reciclats, que és del 10%.
Nou servei de neteja viària
El primer contacte de la ciutadania amb el lema Ens
movem per tot un món serà a través de la nova maquinària del servei de neteja viària. Els nous vehicles, que
portaran retolat el distintiu de la campanya, destaquen
per generar uns nivells sonors més baixos i per una major eficàcia i eficiència. Pel que fa a les novetats del nou
servei de neteja viària, s'incorpora la neteja amb aigua
i s'inclou la neteja especial, prèvia i posterior, en festes
populars; la recollida d'animals morts a la via pública;
la intervenció immediata en casos urgents i emergències meteorològiques; la neteja i desinfecció dels correcans; la cura preventiva d'embornals i reixes...
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COMUNICA
Mitja dotzena d'establiments públics i privats
reben el guardó de Punt d'Informació Turística

S

is establiments de Cubelles
han rebut el guardó de Punt
d’Informació Turística (PIT),
que emeten l'agència Node Garraf i la Diputació de Barcelona, una
acreditació que té validesa fins al
desembre de 2020. Els punts d’informació turística integrats en el
projecte són empreses que tenen un
contacte directe amb els visitants
i turistes i que actuen com a punts
d’informació complementaris al servei que desenvolupen les Oficines de
Turisme. Els guardonats són l’Oficina Municipal de Turisme, l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie
Rivel, la Masia Figueras, el càmping
La Rueda, la biblioteca Mossèn Joan
Avinyó i Finques Ferrer.
L’objectiu general del projecte és
dotar a les comarques d’un major
nombre de punts d’informació turística (siguin entitats públiques o
equipaments/serveis turístics privats) que ajudin a complementar el
servei d’atenció al turista i disposin
de les eines per informar, orientar
i acompanyar al visitant en la seva
estada. Amb aquesta iniciativa es
busca millorar la qualitat de la informació turística que s’ofereix en el
territori, crear una xarxa d’informació turística públic-privada i proporcionar el reconeixement formal de

Els reconeixements els emeten el Node
Garraf i la Diputació de Barcelona
la tasca d’informar i assessorar que
molts dels establiments i serveis turístics ja estan duent a terme.
A la trobada també hi han estat
empreses acreditades anteriorment
com a punts d’informació turística
com el restaurant Cal Tala i la guingueta Che Charlie, que està previst
que renovin en la propera edició.
Des de la regidoria de Turisme, co-

merç i fires, a partir d’ aquesta jornada continua el projecte d’establir
un contacte directe amb les empreses locals per apropar i donar a
conèixer el patrimoni local de la vila,
que es preveu se segueixi executant
amb més accions i iniciatives en els
propers mesos. Entre aquestes activitats s'aposta per difondre el patrimoni arquitectònic i natural.

El castell allotja l'Oficina de Turisme i l'exposició del pallasso Charlie Rivel.

El segell de qualitat Biosphere
entrega cinc distintius a Cubelles

C

ubelles ha rebut cinc guardons del segell de qualitat Biosphere, un projecte
gestionat per l'Institut de Turisme
Responsable i que, a la comarca del
Garraf, té la participació de l'agència de desenvolupament Node Garraf, la Diputació de Barcelona i la
Cambra de Comerç de Barcelona.
Les empreses i entitats adherides
al programa treballen aspectes mediambientals i culturals de compro-
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mís per la sostenibilitat Biosphere.
L’acte d'entrega dels distintius,
que va tenir lloc el 13 de febrer, va
guardonar dos equipaments municipals com són l'oficina municipal
de Turisme i l'exposició permanent
del pallasso Charlie Rivel, ambdós
ubicades al castell. També van rebre el distintiu la platja Llarga i la
platja de la Mota de Sant Pere, a
banda del càmping La Rueda en categoria d'empreses locals.

Platja Llarga i passeig Marítim.

COMUNICA
La carpa de la plaça del Mercat acollirà, novament,
la majoria dels actes festius i lúdics del carnaval

S

a Majestat Carnestoltes arriba
a Cubelles el 22 de febrer, en
la tradicional rua de carrosses, grups i disfresses. La regidoria
de Cultura i la Comissió de Carnaval
mantenen l'aposta per una carpa
que aglutini tots els actes, renunciant a les subvencions que s'atorgaven per participar.
El dia central tornarà a ser dissabte. A les 19.00 h. les 35 carrosses i grups de disfresses desfilaran
des de la rambla Pau Casals fins a
la pl. del Mercat. Finalitzada la rua,
a la carpa, tindrà lloc el ball amenitzat pel grup de versions Bocamolls i
que es completarà amb una sessió
de DJs. Com en els darrers anys, hi
haurà servei de bar i entrepans.
El programa s'enceta el 21 de febrer a la carpa del Mercat (17.30 h.),
amb la festa infantil De cap per avall,
a càrrec de la companyia Ambauka.
Aquesta és la primera de les activitats dirigides al públic familiar.
Diumenge 23 se celebren les
comparses infantils, que comencen
a la plaça de la Fita (11h.) i acaben
a la plaça de la Vila (13 h.), amb
l'amenització de les xarangues Llenya al bombo i La Rapitenca.

El programa, amb un marcat accent
familiar, comença el 21 de febrer

Els més joves seran els protagonistes de bona part de la programació.

El dilluns 24 té lloc la Rua infantil
des de La Creu (16,30 h.) que finalitzarà amb una festa de disfresses
i xocolatada a la carpa. I el dimarts
25 a les 11 h., aprofitant la festivitat
a les escoles del municipi, se celebra
un taller de maquillatge, disfresses i
cursa d'obstacles a la carpa.

L'enterrament d'en Carnestoltes
tindrà lloc dimecres de cendra. La
comitiva sortirà de la pl. de la Vila
(19 h.) encapçalat pels Diables de
Cubelles que s'adreçaran a la plaça
del Mercat, on tindrà lloc la crema
del Rei del Carnaval i la tradicional
sardinada popular.

El Cor l'Espiga prepara la celebració dels
actes de commemoració del seu 120è aniversari

E

l Cor l'Espiga Cubelles commemora aquest 2020 els
seus 120 anys de vida. L'entitat cantàire, la més antiga de la vila,
ha creat una comissió que organitzarà l'efemèride.
En motiu d'aquest aniversari,
Cubelles serà la seu, el proper 19
d'abril, de la 41a trobada de caramelles del Garraf, Alt i Baix Penedès. L'acte, que se celebrarà al Pavelló Poliesportiu de Cubelles (10
h., preveu aplegar més d'un miler de
persones. Com a acte propi de celebració, el Cor l'Espiga té programat

un concert coincidint amb la festa
petita, el 30 de juliol.
Però aquyests no seran els únics
actes que celebrarà la coral. El 8 de
març, a l'església (12 h.), tindrà lloc
l'assaig-concert amb un coro japonès, de gira pel nostre país. El 12
d'abril se celebren les tradicionals
caramelles i 26 el festival de Cant
coral Vila de Cubelles, entre d'altres.
El 12 de juliol es farà una sortida a
Montserrat, on el Cor espera poder
cantar a l'interior de la basílica. I al
desembre encara està per determinar la data del concert de Nadal.

L'estendard del Cor l'Espiga
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COMUNICA
Ariadna Fortes presideix la nova junta de l'Agrupa,
que estudia crear una cercavila de colles infantils

L

'Agrupació de Balls Populars
de Cubelles té nova junta directiva, que encapçala la jove
Ariadna Fortes. Membre de la colla de les bastoneres, presideix una
junta que completa Cristina Gualda
(vicepresidenta), Irene Izquierdo (secretària) i Anna Albet i Anna Morcillo
(tresoreres).
La junta es completarà amb representants de cada colla que formaran part de les comissions de balls
blancs, la del foc i la deontològica,
entre d'altres, en les que es vol organitzar l'entitat. La redacció d'un
codi ètic i dels reglaments interns de
cada colla, va ser un altre dels punts
aprovats per l'assemblea d'associats. En les properes setmanes, la comissió que ha redactat el document
inicial, l'enviarà als socis i obrirà un
període perquè els socis i sòcies de
l'entitat facin propostes que enriqueixin el document.
Una de les propostes sorgides de
l'assemblea, celebrada el passat 24
de gener, és la creació d'una cercavila infantil. La proposta de la junta
es fonamenta en la necessitat de
moltes famílies de combinar l'acompanyament a menors i, alhora, pren-

L'entitat cultural redactarà un codi ètic
pels balladors i balladores de les colles
dre part dels seus respectius balls.
Per tal de determinar la viabilitat,
edats i dies d'aquestes cercaviles
infantils, entre d'altres, l'Agrupa ha

realitzat una enquesta entre els associats. Els resultats seran objecte
de valoració de la primera reunió de
la nova junta directiva.

Ariadna Fortes (dreta), de la colla de bastoneres, és la nova presidenta de l'ABPC

El GEC 'Amics del Castell' presenta l'Anuari 2019

F

idels a la seva cita anual, el
Grup d'Estudis Cubellencs
Amics del Castell ha presentat
una nova edició del seu Anuari, concretament la corresponent al 2019.
Es tracta, a més, d'un publicació especial atès que aquest 2020, l'entitat
de recerca històrica commemora
el seu vintè aniversari. L'acta fundacional dels Amics del Castell va
tenir lloc a finals del 1999, tot i que
l'acceptació i inscripció formal com
a associació al registre oficial de la
Generalitat no va tenir lloc fins al
mes de març del 2000. A banda de
l'habitual repàs a les activitats celebrades al llarg del passat any i de
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les efemèrides coincidents amb el
2019, l'Anuari presenta diversos treballs inèdits d'investigació local. Enguany, com a treball principal, destaca l'article de l'arxivera municipal,
Núria Jané, corroborant per primera
vegada la veracitat del capítol de la
revolta i empresonament de les dones de Cubelles el 1767. Així mateix,
també s'inclou un treball sobre els
40 anys de les primeres eleccions
municipals després de la dictadura,
un sobre la cova del Trader, un altre
sobre corsaris a la costa i un treball
sobre el desè aniversari de l'Institut
Les Vinyes. Per als no socis, el preu
és de 10€ a l'Oficina de Turisme.

Portada de l'edició del 2019.

ESPORTS
El CF Cubelles agafa aire amb dues victòries
seguides i s'allunya de la zona de descens
El sènior femení del CB Cubelles trenca una
mala dinàmica i es consolida a la zona alta

E

l El Club Futbol Cubelles reviscola. Després d'una mala
ratxa de resultats que l'havien
apropat perillosament al precipici,
dues victòries seguides dels blaus
el consoliden, en el moment de tancar aquesta edició (7 de febrer), a la
zona tranquil·la de la classificació i,
fins i tot, el feia somiar amb un final
de temporada assossegat i sense
ensurts.
Els de Xavi Vilagut, que havien
sumat només quatre punts de dotze possibles, veien com la bona dinàmica de l'inici del campionat es
capgirava i començaven a patir davant la pressió dels equips situats a
la part baixa de la lliga. Amb tot, la
victòria al camp del Molins de Rei
per un inapel·lable 1-4 i la següent
a casa enfront del Fontsanta Fatjó
han permès que l'equip se situï desè
amb 27 punts, vuit per sobre de la
zona perillosa.
Davant dels de Cornellà, el CF Cubelles va dominar el matx des de
bon començament en una primera
part on els blaus van dominar i desaprofitar nombroses ocasions de
gol. Amb l'empat a zero va iniciar
la segona part on l'equip visitant va

fer una passa endavant. Tot i això el
Cubelles seguia arribant a la porteria rival. Quan faltaven 15 minuts pel
final Jan Casas obria la llauna i donava l'avantatge en el marcador. El

(quart i primer classificat, respectivament). Malgrat el potencial dels rivals, els blaus lluitaran per retornar a
les bones sensacions del començament de lliga i sumar els sis punts

Jan Casas (segon per l'esquerre de baix) és el màxim golejador de la lliga. (Facebook)

jove davanter cubellenc sentenciaria
el partit ja a les acaballes del matx.
Amb aquests dos gols, el davanter
cubellenc es manté com a màxim
golejador de
la competició
amb 15 gols
en 16 partits
disputats.
El CF Cubelles confia ara
a mantenir la
bona
ratxa
en els seus
següents enfrontaments,
al camp de
l'Atlètic Prat i,
posteriorment,
a casa davant
del Sant Cugat
Laura Mateos, un dels puntals del CB Cubelles (Facebook).

en joc.
Un CB Cubelles llançat
Un altre equip que s'ha refet després d'una mala dinàmica de resultats ha estat el femení del Club
Bàsquet Cubelles. Les jugadores
de Vicky Marcos es refeien de dues
derrotes consecutives i superaven
el Bàsquet Molins per un còmode
62-51, en un partit que van dominar
durant la major part del matx i que
van arribar a controlar per més de
vint punts de diferència.
Amb aquesta victòria l'equip
suma deu victòries, a cinc del seu
objectiu, i es consoliden en la lluita per la tercera posició, a una sola
victòria de les segones i en plena
lluita amb l'Olesa i el Sant Just.
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ESPORTS
Els Coyotes Bike arriben al seu cinquè any
de vida carregats d'energia i nous projectes
L'entitat ciclista amplia horitzons amb les
disciplines de bicicleta en ruta i running

E

ls Coyotes Bike de Cubelles
compleixen cinc anys de vida.
L'entitat esportiva commemora el seu cinquè aniversari amb
més força i energia que mai. En el
seu origen, un grup d'amics, que no
arribava a la dotzena d'integrants,
van decidir unir-se sota el paraigües
d'una entitat amb l'única pretensió
de gaudir de la pràctica de la bicicleta de muntanya, també coneguda
com a BTT. Cinc anys més tard, l'entitat suma uns quaranta socis i ha
ampliat les seves disciplines, amb la
bicicleta de carretera i el running.
Els seus membres, a més, també
han participat com a voluntaris en
diferents activitats esportives com
la cursa de Puig de Tiula i la Diada
de la bicicleta, entre d'altres.
Els Coyotes també organitzen una
lliga interna on s'incentiva la combinació de rutes tant en BTT com en
bicicleta de carretera. En aquestes
curses, per tal de puntuar, s'ha de
competir en grup. Depenent de les
distàncies, la dificultat o el nombre
de participants, els membres de
l'entitat guanyen un seguit de punts.
I, amb això, es confegeix una classificació anual.
Els responsables de l'entitat asseguren que estant molt contents amb
aquests primers anys i consideren
que, per mantenir aquest bon funci-
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El club ja suma una quarantena de socis i aposta per estabilitzar-se. (Facebook)

onament, cal blindar la composició
actual del grup i limitar al màxim el
seu creixement. "Estem encantats
amb aquests cinc anys de trajectòria i, la veritat, és que s'ha creat un
clima de germanor molt sa i bonic",
assegurava tot just fa uns dies el
president de l'entitat a Ràdio Cubelles, Óscar Moreno. Malgrat la il·lusió
que genera entre els socis l'efemèride, de moment els responsables de
l'entitat no estan preparant cap acte
especial, més enllà del sopar organitzat el darrer nadal.
A banda de les competicions i
curses ja programades, de tant en
tant organitzen sortides puntuals a

grans escenaris del ciclisme mundial, com la de l'any passat, on hi van
coronar el mític Tourmalet, un dels
cims més emblemàtics del Tour de
França.

Grups municipals
Transformant
Cubelles,
amb passió i esforç

Intervencions del PSC al
darrer ple municipal

Unitat Cubellenca va encapçalar un govern durant
quatre anys centrat en el
benestar de les persones
que conformen la nostra vila. Aquesta voluntat i filosofia de partit es va veure reflectida en les àrees gestionades, especialment
en via pública i turisme.
Durant la passada campanya electoral, vam
presentar un programa continuista en projectes i en el compromís de prosseguir amb
una política basada i centrada en el benestar
de les persones. Gràcies a l’inesperat, alhora que il·lusionant i agraït, resultat electoral
amb 6 regidors vam poder gestionar noves
carteres, entre elles la de Benestar Social,
àrea que no gestionàvem des del 2013.
Històricament i arreu de Catalunya, sovint
aquesta regidoria ha estat basada en un
model fonamentalment assistencialista,
molt centrat en serveis socials. Des d’Unitat Cubellenca estem treballant des del
primer dia amb passió i esforç per trencar
amb aquest model, ampliant la capacitat
d’aquesta àrea, no només treballant en una
nova organització transversal dels Serveis
Socials que doni la possibilitat d’assumir
projectes més ambiciosos basats en la prevenció i el desenvolupament personal dels
individus, sinó també en activar subàrees
dintre de Benestar Social que havien estat
inactives fins ara com és l’Habitatge.
Valorant el factor d’envelliment de la població cubellenca i l’augment dels usuaris en
Serveis Socials amb edat avançada, l’àrea
de la Gent Gran és i serà una de les àrees
prioritàries en les polítiques socials que estem desenvolupant en aquesta legislatura.
En aquesta línia i durant els primers mesos
del nou mandat, s’han implementat mesures contra la solitud i l’envelliment actiu
com el servei de Whatsapp per Majors de 60
anys, plataforma de llançament de notícies
d’interès per aquest col·lectiu (com les mesures de prevenció durant el temporal Gloria; les activitats que es van donar a terme
durant el Nadal i aquelles relacionades amb
el Casal). Aquest servei va començar amb
70 usuaris i avui supera els 120 registrats;
al Nadal vam implementar els “àpats en
companyia” per tal que qualsevol persona
de Cubelles, independentment del seu nivell
socioeconòmic, pogués celebrar les festivitats en companyia. A més, es va celebrar un
dinar nadalenc amb les famílies en situació
de vulnerabilitat i risc d’exclusió social amb
l’objectiu de poder compartir taula durant
aquesta època tan especial.
Avançar que continuem treballant en noves mesures que seran implementades en
aquest 2020 en matèria d’accessibilitat i inclusió social; envelliment actiu i altres projectes on estarem més a prop que mai de la
Gent Gran.
Seguim!

En l’únic punt del darrer ple
presentat pel govern, modificació conveni col·lectiu
dels treballadors municipals, el PSC va manifestar la seva clara
aposta per uns serveis públics de qualitat
i es per aquest motiu que esdevé essencial
tenir uns treballadors municipals amb les
millors condicions laborals possibles. La
seva situació laboral repercuteix directament amb el servei al ciutadà.
No sabem perquè, però la gestió de personal
a l’Ajuntament no compleix amb els mínims
desitjables: no es cobren les nòmines puntualment, així com les pagues extres, fons
social o hores extres, ... no treballen en bones condicions ni motivats (fins a 11 treballadors han marxat voluntàriament a treballar a altres Ajuntaments...), no es cobreixen
les baixes llargues i, quan hi ha una carència
en un lloc de treball concret, es substitueix
traient-lo del seu servei habitual… males
praxis d’un govern que ve de la darrera legislatura amb la mateixa Alcaldessa.
Respecte a la moció per adherir-se a
l’AMTU, el govern la rebutja i reconeix que el
preu del bus urbà és costós i que el servei és
millorable. El PSC va votar a favor l’adhesió,
encara que la proposta no fos nostra, ja que
fent una xarxa de serveis integrada a la resta de municipis de les rodalies només pot
beneficiar als usuaris de Cubelles, millorant
les condicions de vida dels seus ciutadans.
El PSC va tornar a preguntar de nou sobre
les autocaravanes, el nou institut, el finançament de la biblioteca, la reforma del Passeig Marítim i la revisió dels parcs infantils
temes importants amb gran incògnites a dia
d´avui. Però vàrem afegir de nous com, per
què no s’ha tancat la protectora d’animals?,
quan es prendran mesures per evitar les
llevantades a les platges?, per que s’ha de
pagar una multa de 6.000€ per la passarel·la
del Foix?, però segur quer sortiran més.
Respecte als precs tornem a demanar senyalitzacions als passos de vianants de
la carretera, actuacions als punts negres
d’accidents, que es responguin a les instàncies, més contingut al ple i que es respecti
l’agenda dels regidors. Però vàrem afegir
també de nous, càmeres als punts de més
vandalisme, presentació o prorroga pressupost 2020, eliminació de juntes de Govern
que ni son extraordinàries ni urgents, algunes de durada 14 minuts, però els Tinents
d’Alcalde cobren independentment de la
durada.

UnitatCubellenca11
@CUBELLES_UC
@unitatcubellenca

Seguim treballant!
Corren temps complicats
per l’independentisme. De
vegades s’han de prendre decisions difícils i
contraposades als propis
interessos i principis que no tothom comparteix, però que són necessàries per evitar mals majors. Però el més important és
que aquestes decisions es prenguin des del
convenciment que serviran per obrir nous
camins de diàleg, fins ara inexistents, i de
possibles acords futurs que beneficiïn el
poble català. En ocasions el pragmatisme
és la millor via per aconseguir aquets objectius.
Ens solidaritzem i mostrem el nostre sincer
condol a les víctimes i damnificats del temporal “Gloria” que va assolar el nostre país
el passat mes de gener. Afortunadament el
nostre municipi no va ser dels més afectats,
però tot i això volem agrair la bona actuació dels diferents cossos de seguretat i voluntariat que, una vegada més, van estar a
l’alçada de les circumstàncies, vetllant per
la seguretat dels cubellencs i cubellenques.
Des de la regidoria de Cultura, un any, més,
es posa en marxa la celebració del Carnaval, una de les festes més arrelades a tota la
comarca. Ho fem amb l’esperit que sigui un
gran Carnaval participatiu i que esdevingui
un any més un dels més acolorits del Garraf.
Convidem als cubellencs i cubellenques a
que se uneixin a aquesta disbauxa “carnavalera” participant als diferents actes, a la
rua i a la gran festa que per segon any es
farà a la gran carpa de la plaça del Mercat.
I, parlant de participació, durant el mes de
desembre la regidoria de Participació ciutadana, va cloure els treballs per tal de tirar
endavant el Procés participatiu del Pg. Vilanova. Agraïm la participació de la ciutadania
en els diferents tallers que es van realitzar i
dels quals van sortir propostes i idees que
serviran per definir en el futur el projecte de
rehabilitació d’aquesta emblemàtica via del
municipi.
Dins l’agenda de les regidories d’Esquerra
de Cubelles per els propers mesos seguim
treballant per tirar endavant altres processos participatius, així com agilitzant les
taques necessàries per què la biblioteca,
en un estat avançat de les obres, estigui a
disposició del poble el més aviat possible.
Esquerra republicana de Cubelles es reafirma en els seus principis de no confrontació
amb altres forces polítiques ja que la solució dels problemes del municipi passen pel
diàleg i l’enteniment i no per les discussions
estèrils a les xarxes socials.

psc.cubelles
@psccubelles
@socialistescubelles
636370731
bedossr@cubelles.cat

EsquerraCubelles
@ERCubelles
@esquerracubelles
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Grups municipals
Nuevos propósitos
Con el comienzo del nuevo año solemos hacernos
nuevos propósitos, nuevos
retos y nuevos proyectos.
Ciudadanos Cubelles también, pero siempre con del mismo objetivo,
con la mirada fija en el municipio y en la calidad de vida de sus ciudadanos.
Después de estos meses de trabajo ya sabemos que son muchas las inquietudes de
los Cubellencs/as y cada mes que pasa son
más las propuestas que nos llegan.
Deberemos ir recordando a nuestro gobierno todas y cada una de ellas hasta que, en
algún momento, empiecen a entender que
nuestras propuestas en forma de mociones
son aquellas que exige el pueblo, aquellas
más esenciales para la convivencia de todos.
Dos mociones tan básicas como la mejora
del servicio de bus urbano y la seguridad de
los novedosos aparatos eléctricos de movilidad personal han sido rechazadas en el
último pleno, parece ser que aquellas propuestas que presenta la oposición no son
lo suficientemente convenientes para ser
aprobadas por el gobierno, pero no son de
la oposición, son de los ciudadanos.
Haciéndonos eco del malestar ciudadano
seguiremos trabajando con los temas más
básicos, el de la suciedad y la nula solución
que da este gobierno, la recogida de poda,
por ejemplo, que ha llegado al extremo de
no poder ni pasar por muchas aceras, los
contenedores sucios, el servicio de recogida y su mantenimiento, para muchos ciudadanos es “deplorable”, así tal cual nos lo han
definido.
Temas tan preocupantes para los ciudadanos, como la tecnología. ¿Cómo puede ser
que en pleno siglo XXI no llegue la fibra en la
mayoría de Cubelles? Al igual que también
estamos en pleno cambio climático, hemos
visto en las condiciones que ha quedado el
paseo marítimo después del temporal Glòria, que no decimos que un temporal sea
culpa del gobierno lógicamente, pero esperemos que en los nuevos proyectos a realizar en este punto del pueblo se tenga muy
presente.
La ecología y la sostenibilidad son piezas
clave en este nuevo sistema que nos viene por delante, por consiguiente, aquellos particulares o empresas que tienen un
consumo sostenible y no producen contaminación o aquellos que la reducen considerablemente, ¿es posible que este ayuntamiento NO destine ningún tipo de ayuda a
estos ciudadanos? Pues no lo hace.
Seguiremos llevando a los plenos las inquietudes de los ciudadanos, todas y cada una
de las preocupaciones que nos expongan,
ayudándoles a que el gobierno escuche sus
peticiones, es por lo que nació Cs Cubelles y
por lo que seguiremos trabajando.
Para el nuevo año pedimos lo básico, los
primeros valores que enseñan en educación
infantil; respetarnos y convivir.
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Iniciem amb força el 2020!
Des de Junts per Cubelles,
volem començar enviant
un missatge de suport
als afectats pel Temporal
Glòria i agrair als cossos
d’emergències la seva tasca al municipi.
Durant la setmana, vam visitar els afectats
per la llevantada i, volem destacar la valentia dels comerços que es troben a primera
línia de mar que, malgrat les afectacions
que el temporal ha causat en els seus establiments, van obrir ràpidament per seguir
oferint un servei de qualitat a la ciutadania.
En el darrer ple municipal, vam presentar
dues mocions que no van ser aprovades per
debatre al plenari. Una d’elles, de suport al
president Torra i a l’eurodiputat Junqueras,
va comptar, increïblement, amb el vot en
contra d’Esquerra Republicana.
D’altra banda, la segona moció (també rebutjada per debatre al plenari) proposava
la implementació de boies filtradores de
microplàstics a les platges cubellenques.
Aquests dispositius, s’instal·len a la cadena de cada boia i tenen la funció de deixar
passar el plàncton per tal de no malmetre
la biodiversitat marina, però sense deixar
passar els petits fragments de plàstics
que, ingereixen els peixos i acaben al nostre plat. Aquesta iniciativa és la primera de
les diverses que presentarem, arran de la
declaració d’Emergència Climàtica, impulsada per Junts per Cubelles el passat mes
de novembre.
A més, vam presentar un prec demanant a
l’Ajuntament que insti a l’empresa encarregada del servei de l’autobús municipal, que
tingui cura del manteniment de les parades.
Moltes d’elles, no tenen els horaris ben visibles o directament ni hi són. Aquesta és una
de les demandes que la ciutadania que ens
ha fet arribar.
Finalment, vam preguntar al govern municipal quan es tornarà a reunir el Consell
Municipal de Comunicació de Cubelles. Des
del nostre grup creiem que, és un òrgan molt
útil on es prenen decisions que afecten als
assumptes de comunicació del municipi i
on hi estan representades persones, entitats, professionals i el consistori, de manera
que s’hi pot debatre de manera plural; tot i
que els darrers mesos ha estat força encallat.
Segueix ferm el nostre compromís amb la
ciutadania de Cubelles, per a la qual seguirem treballant incansablement per millorar
la seva qualitat de vida al municipi!

JuntsxCubelles

Govern a l'Estat, pressupostos a Catalunya
Des de Cubelles en Comú
Podem estem satisfets
perquè el nostre espai està
reaccionant de la millor
manera que es pot fer per combatre la dreta
i l’extrema dreta. Hem aconseguit un govern
de coalició per l’estat i tancar un acord de
pressupostos a Catalunya.
A l’estat, després de moltes pressions, emocions i nervis ja ha pres possessió el nou
govern de progrés que posarà punt final a
una dècada de retallades, pèrdua de drets
socials i judicialització de la política.
El nou govern neix amb la voluntat de ser
un referent en diàleg, acords, polítiques socials, feminisme, lluita contra l’emergència
climàtica i serà el motor de les transformacions que el país necessita.
Els Comuns i Podem a l’estat espanyol seguirem treballant per demostrar que es pot
viure amb dignitat en un país just i solidari, com així ho estem demostrant ja amb la
pujada de les pensions i el salari mínim per
exemple.
Pel que fa a Catalunya i després d’una dècada d’austeritat i de retallades necessitàvem
més que mai uns pressupostos per blindar
els serveis públics i no deixar que ningú es
quedi enrere.
Davant d’un context de múltiples crisis (democràtica, econòmica, social) i amb molta gent cada vegada més allunyada de les
institucions, creiem que cal reivindicar una
política útil que posi al centre les preocupacions de la gent. Hem obert una etapa
d’esperança a l’estat i ara volem traslladar
aquesta nova etapa també a Catalunya.
Nosaltres hem fet la nostra feina. Malgrat
estar en les antípodes ideològiques del govern Torra-Aragonès, fa més d’un any que
batallem per uns pressupostos socials per
a Catalunya des de la primera proposta de
les deu dels Comuns i hem fet que el govern
es mogui. Segurament no seran els pressupostos que nosaltres faríem, però estem
aconseguint avenços substancials respecte
al pressupost de 2017 i en relació amb l’any
2010. Mentre la fórmula JxCAT-ERC mostra
el seu esgotament, nosaltres volem posar
una primera pedra per al govern progressista a Catalunya.
Hem aconseguit un acord global sobre el
pressupost per facilitar la seva tramitació
aconseguint potenciar EDUCACIÓ, SALUT,
LA INCLUSIÓ, ELS DRETS LABORALS I ELS
AFERS SOCIALS, LES POLÍTIQUES FEMINISTES I L’HABITATGE.

@juntsxcubelles

CiutadansCubelles

cubellesencomupodem

@juntsxcubelles

@CsCubelles

@cubellesECP

juntspercubelles.cat

@cubelles_ecp

Gloria: Tots ens som culpables
El mes de gener va ser un
mes dur per Catalunya, i
també per Cubelles. Totes hem vist i hem viscut,
les destrosses que ha provocat el temporal
Gloria. Totes som responsables del que ha
passat. Fa anys que la comunitat científica
avisa que l’activitat humana està agreujant
l’efecte hivernacle. Que el nostre sistema
econòmic perjudica a la Terra.
Si una cosa ens hauria de deixar més clar
que mai, és que el sistema, que la nostra
forma de viure, està obsolet. O canviem el
sistema de consum o ens carregarem encara més el poc que queda dels recursos naturals. I òbviament, o canviem el sistema o
continuarem perpetuant desigualtats entre
els humans.
Com dèiem abans, tots som responsables,
però ara tots i totes som conscients i tenim
coneixement del que està passant. I no podem deixar que els nostre governants, tant
a nivell local, nacional i global, continuant
perpetuant comportaments que agreugen el
territori i a les persones. Exigim, i considerem que trobarem consens, que els acords,
contractes, licitacions que a partir d’ara es
facin, han de respectar el medi ambient. No
volem adaptar el territori a les nostres necessitats. Hem d’adaptar les nostres necessitats als recursos que ens ofereix el nostre
medi. Cal que tot allò que es planifiqui i es
construeixi de nou obeeixi les prescripcions
que des de fa temps ens diu la comunitat
científica i els organismes internacionals.
Ja no val fer allò al preu més baix. Ens cal
qualitat i ens cal respecte al medi. Probablement decisions que es varen prendre a
finals de la dècada dels cinquanta i que van
generar els problemes que vivim en l’actualitat, no les puguem resoldre, però cal que
les decisions futures es prenguin amb intel·
ligència ecològica per poder deixar un municipi, un territori, a les futures generacions.
Una reflexió final. Les zones degradades,
solen ser les zones que ocupen les persones
amb menys recursos. Hem de fer del nostre
poble, un poble on tota persona pugui viure
amb dignitat, on hi hagi justícia social.

TELÈFONS D'INTERÈS
L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00
A partir d’aquí una operadora virtual ofereix l’opció de marcar l’extensió de la regidoria corresponent,
que poden consultar a continuació.
Si es desconeix l’extensió aquesta
trucada es deriva a una operadora
telefònica de l’OPIC.
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

CENTRES EDUCATIUS
93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 18 55
93 895 21 61

INS Cubelles		
INS Les Vinyes		
Esc. Charlie Rivel		
Esc. Vora del Mar		
Esc. Mar i Cel 		
Llar Infants La Draga

EXTENSIONS DE GRUP

Secretaria General
Factures
Intervenció
Tresoreria i Gestió tributària
Contractació
Urbanisme
Medi Ambient i Activitats
Via Pública
Arxiu
Joventut
Cultura
Centre Social Joan Roig i Piera
Serveis Socials i Casal d’Avis
Atenció Ciutadana (OPIC)
Servei d’ocupació
Consum
Turisme i Museu Charlie Rivel
Comerç, Fires i transport
Biblioteca
Comunicació i Protocol
Radio Cubelles
Esports

Hi ha alguns serveis municipals que
mantenen les seves línies de telèfon tradicionals, com els següents:
Ràdio Cubelles
Turisme
Espai Jove
Biblioteca
Centre Violeta

93
93
93
93
93

895
895
895
895
895

03
25
03
23
14

26
00
61
87
06

URGÈNCIES

Emergències
Policia Local
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos
Bombers
CAP
H. Sant Antoni
H. Sant Camil
Creu Roja

112
93 895 01 32
93 814 70 50
93 893 25 08
93 657 11 50
93 815 00 80
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30

SERVEIS
Deixalleria
Sorea (Serv. Aigua)
FECSA (avaries)
Rodalies
Taxi Cubelles
Farm. Muntaner
Farm.López
Farm.Rodríguez
Correus
Parròquia Sta. Maria
Org. Gest. Tributària
SIAD Garraf
Enllumenat púb. (24h)
Serveis funeraris

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
900 41 00 41
93 514 12 48
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
93 472 92 48
93 810 04 10
900 13 13 26
93 895 12 14

CUPCubelles
@CUPCubelles
@CUP_Cubelles
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El racó d'en Pineda

Fa més de cent anys, l'alumnat de les escoles de Cubelles
també gaudien del pati i l'esbarjo. Amb les seves bates
i moltes ganes de passar-s'ho bé, l'espai dels jocs i
entremaliadures era, directament, el carrer i les places del
poble. A la imatge, un grup d'infants miren a càmera just
al davant de l'església. Al fons, es pot observar l'antiga
rectoria de la vila, amb el seu característic arc que servia
per unir l'edifici amb el temple.
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24è Concurs de Contes i Narració breu

Autora del dibuix: Dafne García Martín - 1r. ESO Institut Cubelles

Víctor Alari

Termini de lliurament de les obres participants 13 de març de 2020
Organitza:

Col·laboren:

