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COMUNICA
Aprovada la cessió dels terrenys on es
construirà el futur institut Les Vinyes
Passat el període d'al·legacions, es donarà la
parcel·la a la Generalitat per a la seva edificació

La parcel·la està ubicada a tocar de l'escola Charlie Rivel i la plaça del Mercat.

E

l ple de l’Ajuntament de Cubelles, reunit en sessió extraordinària i urgent el dimecres
dia 9 de desembre, ha aprovat el
conveni de cessió dels terrenys on
s’ha d’ubicar el futur institut Les Vinyes, a tocar de la plaça del Mercat i
l’escola Charlie Rivel. L’acord ha tirat
endavant amb els vots favorables de
l’equip de govern (UC, ERC i CECP) i
la CUP, l’abstenció de PSC i JXCub i
l’oposició de Cs. Després de ratificar
la urgència de la convocatòria, precipitada per la intenció de la Comissió
d’Urbanisme de la Generalitat de debatre la viabilitat de l’institut el dijous
dia 10 de desembre, l’alcaldessa de
la vila, Rosa Fonoll, ha introduït el
contingut del punt tot recordant que
es tracta d’una mesura llargament
reivindicada per la comunitat educativa del municipi i, especialment, per
les famílies de l’alumnat de l’institut
Les Vinyes, que enguany enceten el
tretzè curs en mòduls prefabricats.
Després de repassar l’itinerari his-

tòric de la proposta, la batllessa ha
remarcat que es tracta d’una pastilla urbanística de 10.000m2 que permetrà descentralitzar l’oferta educativa de secundària a la vila, evitar
desplaçaments i facilitar la logística
dels estudiants.
Període d'al·legacions
Des de la CUP, el seu portaveu, Daniel Pérez, assenyalava que la modificació paral·lela del pla general
permetrà disposar d’habitatge de
protecció oficial al centre del municipi alhora que exhortava tots els
grups que no hi estiguessin a favor
del projecte a presentar al·legacions
durant el període d’exposició pública. “En cas de no fer-ho, s’estarà
aprovant de facto”, reblava. De la
seva banda, el regidor de JXCub, Robert Monzonis, manifestava el seu
suport a la iniciativa tot i abstenir-se
en considerar que no havien pogut
participar de la proposta mentre
que el PSC, al seu torn, avançava

que presentaria al·legacions i demanava, a preguntes del seu representant, Jaume Garcia, si es podia aprovar el conveni de cessió per part
dels propietaris abans de tancar la
modificació urbanística que ha de
permetre la planificació de 99 habitatges al seu entorn, un 30% dels
quals destinats a protecció oficial.
L’arquitecte municipal aclaria que
la llei empara la cessió anticipada
i que l’edificació es pot dur a terme
prèviament al desenvolupament urbanístic de la zona.
A la seva intervenció, el portaveu
de Cs, Manuel Martínez, palesava
la seva oposició al projecte en entendre que l’edificació de l’institut
amaga una operació “d’especulació urbanística” i que l’equipament
s’hagués pogut construir fa temps
en una altra ubicació. Interpel·lat
per la CUP, insistia en la mala praxis del govern, a qui va acusar de
“corrupció” i d’actuar malament “sabent-ho”, imputació a la qual l’alcaldessa va replicar que presentés en
un jutjat, alhora que avançava que
l’Ajuntament es reservava el seu
dret a actuar en cas que fos necessari davant d’aquestes afirmacions.
Finalment, el regidor de CECP,
Narcís Pineda, demanava que tots
els grups amb representació al Parlament contribueixin a fer realitat
la construcció de l’institut després
de les properes eleccions del 14 de
febrer i la portaveu d’ERC, i titular
d’Ensenyament, Ester Soler, remarcava que tot just s’estava arribant
al final d’una cursa de més de deu
anys i que recular “significaria afegir
deu anys més al projecte”. Abans de
la votació, el representant d’UC, Josep Maria Hugué, tancava el debat
remarcant que tot el procediment
havia estat supervisat pels tècnics
municipals i de la Generalitat, que
vetllaven per garantir la seva plena
legalitat.
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L'ENTREVISTA:

MANUEL MARTÍNEZ
Moltes de les nostres mocions es
rebutgen només perquè són de Cs

N

o per esperada, l'entrada
de Ciutadans al consistori
municipal ha deixat de generar expectació. Ningú dubtava
que, després d'haver-se imposat de
manera abassegadora al municipi a
les eleccions al Parlament del 2017
amb gairebé 2.900 vots, irromprien
a l'Ajuntament amb força. I així va
ser, amb dos regidors i 691 sufragis.
Després d'un any i mig de mandat,
l'Ana Torralbo i en Manuel Martínez
han confegit un grup sòlid i compenetrat caracteritzat, sobretot, per
les seves inquietuds mediambientals i urbanístiques. Llicenciat en
dret i policia de professió, Manuel
Martínez és el seu cap de llista.
Comencem pel més recent. Al ple
extraordinari del conveni de cessió
dels terrenys per a l’institut Les Vinyes, des de Cs es van llençar acusacions de “corrupció urbanística”
i d’actuar malament “sabent-ho”.
Quines proves tenen per formular
aquestes imputacions?
No es va fer cap imputació directa
cap a ningú. Nosaltres el que hem
dit ja en alguna ocasió és que aquest
govern no té una actuació marcada-
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ment legalista sinó que moltes de
les seves actuacions s'enquadren
fora de l'àmbit de la llei. Nosaltres fa
un any i mig que treballem força i,
quan ens hem trobat, per exemple,
amb expedients sancionadors cap a
gent del carrer sense defensa, hem
proposat que les coses es facin de
diferent manera. A nosaltres, com a
administració que som mitjançant el
ple, ens fa por que cap de les disset
persones que l'integrem posem en
dubte els papers que se'ns presenten, que estiguin ben tramitats i recullin perfectament el nostre àmbit
constitucional. Volem fer les coses
de manera diferent perquè no ens
agrada el rodet que s'està aplicant
ara mateix. És impossible poder valorar al detall tota la documentació
del ple quan se'ns dóna només tres
o quatre dies abans.
I hi ha marge per reconduir la situació amb el govern, tenir una relació
més estreta?
Difícil, la veritat. Quantes mocions
s'han aprovat de Ciutadans? N'hem
presentat de signe polític però també, i moltes, d'actuacions de poble,
però ens han aplicat el rodet.

Des del govern s'ha apuntat que és
difícil donar suport a les seves propostes quan són acusats de "no ser
democràtics" des de gairebé l'inici
de mandat...
És que jo m'he estudiat a fons la documentació que se'ns proporciona i,
de fet, et trobes funcionaris que, als
seus expedients, adverteixen que
hi ha coses que es fan malament,
infraccions, però que se salven per
l'autoritat que té la presidència de la
corporació via decret. Però això dic i
ratifico que es fan coses malament,
algunes molt malament. Jo ja ho he
entrat a fiscalia perquè s'ho revisin i
estic a l'espera de saber què en diuen. Mentrestant, no faig publicitat
ni he dit mai que ningú s'hagi embutxacat diners. A l'últim ple va ser un
altre regidor qui va concloure que jo
havia acusat de corrupció, però va
ser ell, no jo. El que sí que dic és que,
de vegades, es vulnera la llei i no ho
corregeixen o ho fan via decret.
I si es vulnera la llei, per què no actuen?
A tot arreu hi ha gent que n'acusa
a d'altres per estar vulnerant la llei
en la seva actuació administrativa.

Però això no es pot plantejar com a
corrupció perquè molta gent ho entén com a embutxacar-se diners, i
jo no dic això. Quan diuen que s'ha
d'anar als jutjats ho fan per intimidar, però amb mi no els hi funcionarà, n'estic convençut.
Es plantegen, però, ser més col·
laboradors en la seva actuació?
La nostra actitud no és agressiva i,
de fet, vam començar sent molt col·
laboradors, fins que ens vam adonar que no servia per a res, només
perquè som Ciutadans. Hi ha mala
praxis que cal corregir. Per decret
ningú no es pot saltar la llei, i això es
fa. Per exemple, es paga una quota
a l'AMI, que és il·legal i se'ls ha advertit. Això és prevaricació i per això,
en aquest cas en concret, vaig anar
a fiscalia.

cumentació municipal i la que hi ha
a la Comissió d'Urbanisme i existeixen molts solars urbanitzables on ja
fa anys que s'hauria pogut construir
l'institut, el govern no pot parlar de
greuge. Terrenys, per cert, que tenen una limitació temporal per edificar-se i que continuen erms. No

als propers pressupostos?
És irrellevant. Els comptes públics
no ens quadren, sincerament, per
les subvencions, impagats... Aviat
ho donarem a conèixer tot plegat.
És molt d’hora encara però, es veu
repetint el 2023?

I en d'altres?
No, és clar, jo no dic que tot sigui prevaricació. Quan es va fer el mapa sonor, un àmbit que conec bé perquè
hi vaig treballar professionalment
durant quinze anys, vaig detectar
llacunes, per exemple, a la zona de
la biblioteca o la via del tren. I ho
vaig dir a la comissió informativa,
però es va portar al ple sense corregir i amb l'argument que feia tres
anys que s'estava treballant, això no
és un argument vàlid per no actuar
correctament.
Com està afectant la pandèmia en
el desenvolupament de la seva acció política?
De manera evident, és clar. Justament, quan abans parlàvem de col·
laboració, jo tinc un nivell tècnic 2 de
NRBQ assolit a l'exèrcit, que és una
referència en el camp nuclear, bacteriològic, químic i radiològic. Doncs
bé, em vaig oferir a l'alcaldessa per
formar voluntaris i, tot i que em va
agrair la proposta, encara espero
resposta. Per això, quan en un ple es
diu que no fem propostes constructives, doncs fa mal, la veritat. Ens
ataquen personalment o al partit.
Sobre l'institut, per cert, Ciutadans
va votar en contra però per motius
urbanístics, oi?
Exacte. Jo m'he estudiat tota la do-

L'actuació de Cs està molt marcada pels àmbits mediambientals i urbanístics.

cal requalificar una pastilla agrícola,
existeixen altres opcions properes.
Curiosament, a més, un cop adquirit
el solar com a agrícola, després ha
crescut en 700m2, de manera que
ara podrà augmentar la seva edificabilitat. I no oblidem també que l'ACA
desaconsella construir instituts en
zones inundables. Això ja va passar
a la zona de la comissaria de la policia i ja sabem què passa quan plou
amb una mica de força. Jo això ja
ho vaig denunciar en el seu dia com
a professional, però em van recusar
perquè vivia en aquella zona.
Cs es veu aprovant o abstenint-se

Sincerament, estem molt decebuts
per com funciona la dinàmica de
la política municipal. A Vilanova
s'aproven mocions de Cs, cosa que
no passa aquí. Propostes, per cert,
que surten de la nostra agrupació, ja
que principalment els assessoro en
temes mediambientals i urbanístics.
Dit això, sí que veig Cs repetint a les
properes eleccions, estem molt implicats. Sobre la llista i el candidat,
ja es veurà, no és fàcil per a cap partit. A més, hi ha una xarxa associativa molt depenent de les subvencions, i això condiciona. No poden ser
assignacions directes, ha d'haver-hi
competitivitat entre entitats.
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COMUNICA
L’Ajuntament inicia l’aprovació del mapa
acústic i la nova ordenança de sorolls
El ple tira endavant l’alineació de la vorera del
carrer de Sant Antoni i el calendari fiscal 2021
protecció, sense importar el lloc del
món en que hagin nascut.
Pel que fa al Dia Internacional per
a l’Eliminació de la Violència envers
les Dones, el ple va proporcionar
total suport al redactat que denunciava, entre d'altres qüestions, les
agressions que es produeixen en
l’àmbit de la parella i exparella o en
l’àmbit familiar, però també aquelles
que es produeixen en l’àmbit laboral
o social i comunitari.

La sessió corresponent al mes de novembre es va celebrar de manera telemàtica.

E

l ple de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat en primera instància el mapa de capacitat
acústica de la vila, així com la nova
ordenança de sorolls i vibracions
que haurà de regular-ne el seu desplegament. Segons el document, el
municipi es divideix en tres zones en
funció de la seva sensibilitat acústica: alta, moderada i baixa. El redactat ha anat a càrrec de la Direcció
General de Qualitat Ambiental de la
Generalitat i preveu les especificitats d’actes culturals i tradicionals
arrelats al municipi, com la Festa
Major, el carnaval i la revetlla de Sant
Joan, entre d’altres.
El portaveu de Ciutadans, Manuel
Martínez, tot i donar suport al text,
va reclamar que es fes un estudi de
detall de la zona confrontada a la
via del tren així com dels entorns de
les escoles i centres educatius. Tant
l’enginyer municipal com el regidor
de Medi ambient, Josep Maria Hugué, van assenyalar que ara s’obrirà
un període d’al·legacions on es podran presentar esmenes i propostes
de millora. El punt va tirar endavant
amb l’única abstenció del PSC.
La sessió ordinària corresponent
al mes de novembre també va aprovar l’alineació de la vorera del carrer
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de Sant Antoni, més concretament
al tram delimitat per la masia de
ca l’Aleix. El punt, que va comptar
amb el suport del govern i la CUP;
l’abstenció de Junts per Cubelles i
PSC, i l’oposició de Ciutadans, preveu l’assimilació de la vorada a la de
la resta de la zona, així com la seva
ampliació i l’adaptació per al pas de
persones amb mobilitat reduïda.
El portaveu de la formació taronja,
Manuel Martínez, va justificar el seu
vot contrari al·legant que el projecte
global inclou la construcció de diversos habitatges i l’habilitació de la
masia com a hotel rural “quan encara no està resolt el tema d’inundacions al sector contigu de Bardají”.
A la part resolutiva del ple, també
es va aprovar el calendari fiscal de
l’exercici vinent, amb l’única abstenció de Ciutadans, així com els manifests pel Dia Universal dels Infants i
el Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència Envers les Dones,
tots dos punts per unanimitat. En
el primer dels texts, es recorda a la
ciutadania que els nens i nenes són
el col·lectiu més vulnerable i, per
tant, el que més pateix les crisis i
els problemes del món, alhora que
s'insistia en el dret que tots els infants tenen a la salut, l’educació i la

Mocions aprovades i rebutjades
Pel que fa a les mocions, el ple de
Cubelles va aprovar una proposta
de creació d’una mesa integrada
per agents socials, econòmics i
institucionals que coordini i lideri
la reindustrialització del Penedès,
amb l’única abstenció de Ciutadans;
l’adhesió a la petició dels consells
comarcals de Catalunya perquè
l’esport sigui considerat bé essencial, també amb l’abstenció dels
taronges, i la petició perquè els col·
lectius de la comunitat educativa
puguin participar de la decisió d’instauració de la jornada contínua, per
unanimitat.
Per contra, es va rebutjar una moció presentada pel PSC on es demanava ajuts a fons perdut a la Generalitat per als restauradors, que va
comptar amb el vot contrari del govern i la CUP en entendre que tenia
una finalitat partidista i no recollia
els ajuts impulsats per l’Ajuntament
des de començaments de la pandèmia. També es van tirar enrere tres
mocions de Ciutadans sobre mesures de seguretat per als vianants
al carrer, qualitat de l’aigua i actuacions a la via pública, en assegurar
l’equip de govern que ja s’estava
actuant en el sentit dels respectius
redactats. En tots tres casos hi van
votar a favor Ciutadans, Junts per
Cubelles i PSC i s’hi van oposar UC,
ERC, CECP i la CUP.

COMUNICA
El centre municipal de serveis integrals per a la
gent gran, pioner a Catalunya, cada cop més a prop

E

l centre de serveis per a la
gent gran de Cubelles va cremant etapes. La iniciativa, impulsada des de la regidoria de Gent
gran, va agafant cos i podria ser
una realitat a mig termini a la planta
baixa de l'actual Centre Social Joan
Roig i Piera.
De moment, la titular de l'àrea,
Alexandra Corvillo, i l'alcaldessa de
la vila, Rosa Fonoll, han mantingut
reunions amb representants del departament de Treball, Afers socials
i Família i directius de l'empresa
pública especialitzada en la gestió
d'equipaments integrals per a la
gent gran, SUMAR, per tal de perfilar
el projecte i endegar la seva redacció a començaments del 2021.
Es tractaria, doncs, d'una iniciativa
pionera al territori atès que la companyia pública contactada s'ha centrat molt en accions a la demarcació
de Girona i en municipis de tipologia
diferenciada a Cubelles. La idea és
que l'equipament superi la concepció més tradicional del centre de
dia, enfocada principalment en la
salut física, i esdevenir un centre de
serveis que abraci altres àrees de
més abast, com les inquietuds emocionals, intel·lectuals, esportives i
d'esbarjo, entre d'altres.
Per als tècnics de l'empresa pública -participada per la Diputació
de Girona i diversos consells comarcals-, el Centre social compliria
totes les condicions i requeriments,
de manera que podria habilitar-se
al bell mig de la vila sense impediments. De la seva banda, des de la
Generalitat també veuen amb bons
ulls l'aliança entre l'Ajuntament i
SUMAR, atesa la seva trajectòria i
experiència en l'àmbit de la gestió
integral de la gent gran.
Un any d'insistència
Els primers moviments per implantar un centre de serveis a la vila van
iniciar-se l'últim trimestre del 2019.
Des de la direcció d'Afers socials, ja
es va recomanar contactar amb la
companyia pública gironina. D'ales-

L'equipament s'ubicarà a la planta baixa
de l'actual Centre Social Joan Roig i Piera

Les instal·lacions compartirien edifici amb l'OPIC, al bell mig de la vila.

hores ençà, també abans d'acabar
l'any, es va constatar la bona predisposició de l'empresa pública i es
van mantenir diverses reunions amb
la Generalitat, alguna de les quals
van haver de ser posposades per
la pandèmia. A la darrera trobada
telemàtica, amb el secretari d'Afers
socials, tant la regidora com l'alcal-

dessa van reivindicar la necessitat
d'obtenir el vistiplau del govern català per a l'impuls del projecte, tot
tenint en compte que el 19% de la
població té més de 65 anys i que,
tot i així, el municipi no disposa de
cap servei públic similar, en contra
del que succeeix a d'altres viles amb
menys habitants.

Desplaçaments a Vilanova i la Geltrú
Actualment, les persones que precisen d'algun d'aquests serveis
mitjançant l'administració han de desplaçar-se fora del municipi,
fonamentalment a Vilanova. Es tracta sovint d'un trasbals, atès que han de
costejar-se un autobús especial adaptat que molts cops, tot i l'ajut aportat
per l'Ajuntament, esdevé més car que el propi centre de dia. Així, moltes
persones acaben declinant aquesta possibilitat i opten per quedar-se a
casa amb dures conseqüències derivades, com una baixa qualitat de vida,
soledat, degeneració cognitiva que es pot accelerar, baixa autoestima...
Justament per aquest motiu, a més, el mes de maig es va crear la
regidoria de la Gent gran, amb l'objectiu de reivindicar aquest segment
de la població, cobrir les seves necessitats i transformar el model
assistencial implantat històricament a les àrees de Benestar social.
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COMUNICA
L’Ajuntament aprova una segona convocatòria
d’ajudes per al pagament de lloguers comercials

L

’Ajuntament de Cubelles ha
aprovat una segona convocatòria d’ajudes municipals
per fer front al pagament del lloguer
dels locals comercials. En total, es
destinaran 30.000 euros amb l'objectiu de minimitzar els efectes econòmics provocats pel tancament de
determinades activitats econòmiques arran del segon brot de la pandèmia. També opten a la convocatòria les empreses i autònoms que
hagin vist reduïda substancialment
la seva facturació entre els mesos
de maig a octubre de 2020.
El nou ajut municipal, a més, torna
a ser compatible amb d'altres similars impulsats pels diferents organismes públics, si bé en cap cas no
pot superar ni l'import total del lloguer ni l'import màxim de 700€/mes
per a les activitats que s’han vist
obligades a tancar en aquest segon
brot pandèmic, ni els 300€/mes per
a les que acreditin una reducció de
la facturació d'almenys el 75% respecte els mesos de maig a octubre
de 2020, restant-ne exempt l'IVA.
La nova línia d’ajuts pretén facilitar el tràmit als peticionaris i agilitar
la seva concessió efectiva. D’acord

S'hi abocaran 30.000 euros per pal·liar
els efectes econòmics de la pandèmia

La nova línia agilita els tràmits i la concessió definitiva.

amb les bases aprovades, els ajuts
es concediran pel lloguer corresponent al mes de maig. D’aquesta forma, les persones que han obtingut
prèviament ajut econòmic en la primera convocatòria corresponent al
mes d’abril de 2020, només hauran
d’aportar el rebut abonat correspo-

nent al mes de maig de 2020 mentre
que les persones que van ser desistides en la primera convocatòria del
mes d’abril, només hauran d’aportar
la documentació requerida per la
corporació i no aportada. Per a cada
local o immoble és imprescindible
fer una sol·licitud.

Subvenció per a la canalització del carrer Gessamí

L

a Generalitat ha concedit una
subvenció de 126.521 euros procedents del Pla Únic
d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) 2020-2024 per a l’execució de
les obres de l’eix pluvial del carrer
Gessamí, al barri de Mas Trader.
L'aportació de l'executiu català completarà el pressupost destinat per la
regidoria d’Espai públic per a l’actuació de canalització del vial, que
hauria de corregir els problemes
d’inundació que pateixen els veïns
de la zona quan es produeixen episodis importants de pluja.
Un cop es redacti la memòria tècnica i el posterior projecte, es podrà
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L'aportació total és de 126.521 euros.

procedir a establir el calendari final
d’execució de l’obra. El PUOSC és un
pla de subvencions de la Generalitat

amb l’objectiu de cooperar en el finançament de les obres i serveis de
competència municipal.

COMUNICA
El seguici dels Reis d'Orient s'instal·larà durant
tres dies en un campament a la plaça de la Vila

M

algrat que la pandèmia
no permetrà enguany
que els Reis d'Orient puguin visitar Cubelles amb la seva
tradicional cavalcada, els infants de
la vila disposaran, igualment, de tres
dies per poder fer arribar les seves
cartes de desitjos al seu seguici reial. Per fer-ho realitat, l'Ajuntament
habilitarà els dies 3, 4 i 5 de gener
un gran campament a la plaça de la
Vila on petits i grans podran departir
amb els patges reials i dipositar la
seva missiva de peticions i regals.
Per evitar aglomeracions, caldrà demanar cita prèvia al web municipal
i escollir una franja horària de qualsevol dels dies habilitats, de 10.00
h. a 13.00 h. i de 16.00 h. a 19.00 h.
La haima, de 32m2, permetrà cada
deu minuts l'entrada simultània de
tres famílies amb un màxim de dos
infants per unitat, que rebran un sobre amb caramels per tal d'evitar al
màxim els contactes. A la carpa hi
haurà ambientació, animació i un
mag, entre més sorpreses. A més,
hi haurà una carrossa amb el patge
reial que recorrerà la vila durant els
mateixos tres dies.
Així mateix, es repartirà entre

També hi haurà una carrossa amb el
patge reial que recorrerà el municipi

L'alumnat rebrà una lamina per pintar de Ses Majestats.

l'alumnat de fins a 3r de primària uns
packs que inclouran uns fanalets i
unes làmines de Ses Majestats per
tal que siguin pintades i penjades a
les finestres i balcons la nit més mà-

gica de l'any on, tot i la pandèmia,
de ben segur que Melcior, Gaspar i
Baltasar deixaran regals i joguines a
totes les cases on els nens i nenes
s'hagin portat d'allò més bé.

Joguines per a infants vulnerables durant el nadal

L

a regidoria de Benestar social
ofereix durant aquest nadal
un xec regal de joguines per
als infants de famílies vulnerables.
El val, que beneficia més de dos
centenars de nois i noies de la vila
de zero a 18 anys, ascendeix a 57
euros i s’han de bescanviar en comerços del municipi. Amb aquesta
mesura, es pretén compensar, també entre els més joves, els efectes
socials afegits pels efectes de la
pandèmia, a banda de contribuir a
la dinamització comercial de la vila,
molt afectada per la pandèmia.
El xec regal de joguines s’afegeix
al de vulnerabilitat alimentària i roba

Cada xec regal ascendeix a 57 euros.

que cada any per nadal es reparteix
entre els usuaris de Serveis socials i

que, igualment, només es poden fer
efectius a botigues de la vila.
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COMUNICA
Definides les deu iniciatives que es finançaran
amb els pressupostos participatius 2020 i 2021
Els 3.264 vots emesos han triat les propostes que exhauriran
els 300.000 euros destinats a la doble edició del projecte

L

es limitacions per a les trobades amb l'assistència de
públic també han afectat a
l'organització del projecte de pressupostos participatius d'enguany,
que ha calgut adaptar a un format
eminentment virtual. Aquesta no ha
estat la única novetat, doncs també
es presentava una doble edició per
als exercicis 2020 i 2021, el que suposa que la quantitat assignada és
de 300.000 euros repartits en dues
anualitats. Un cop presentades les
propostes, validades tècnicament
i valorades econòmicament es va
procedir a un procés de votació 100%
telemàtica a través del web municipal en el que van participar 1.088
persones empadronades a la vila. En
total es van emetre 3.264 vots positius, ja que cada usuari podia votar
fins a tres propostes, i del resultat

n'han sortit les
deu
iniciatives
guanyadores que
es beneficiaran
del finançament
en els propers
pressupostos
municipals.
La
sessió de presentació de resultats
de les votacions i
retorn a la ciuta- Dades de participació en les votacions emeses en format virtual.
dania es va poder
seguir en directe
a través del canal municipal de Yousupostos participatius 2020-2021.
Tube on es van mostrar en primícia
En total son deu iniciatives les
els projectes guanyadors.
aprovades, repartides en dos grups
L'Ajuntament de Cubelles, a través
de cinc, una per a cada edició, que
del canal municipal de YouTube, ha
aconseguiran exhaurir els 300.000
donat a conèixer públicament les
euros totals destinats als comptes
propostes guanyadores del resultat
municipals dels exercicis 2020 i
de les votacions al projecte de pres
2021.

Resultat final dels projectes guanyadors de les edicions 2020-2021 dels pressupostos participatius.

10

COMUNICA
La ciutadania podrà formular incidències de la via
pública i serveis a través d'una aplicació mòbil

Q

uè he de fer si veig un fanal fos? I si al parc hi ha un
gronxador en mal estat? A
on m'adreço perquè em recullin uns
mobles que no tinc manera de portar a la deixalleria? Els serveis municipals reben diàriament preguntes
d'aquest tipus per diversos canals.
Unes arriben telefònicament o amb
una instància presencialment a
l'OPIC (Centre Social Joan Roig i
Piera). Hi ha qui prefereix fer-ho de
forma telemàtica per la seu electrònica (https://ovac.cubelles.cat), mitjançant el formulari web (cubelles.
cat) o per les xarxes socials (facebook, twitter, instagram...). Tot i que
tots aquests canals són vàlids, i ho
seguiran essent, per millorar-ne la
gestió interna a partir del 12 de gener l'Ajuntament de Cubelles posa
en marxa una aplicació multiplataforma de gestió de les incidències a
la via pública.
L'eina Línia Verda s'ha estat desplegant a nivell intern al llarg de tot
aquest any, i que entrarà en funcionament al gener. Funciona amb un

L'app mòbil Línia Verda.

Es tracta d'una eina multiplataforma per
gestionar problemes detectats al carrer

La web del servei permet formular incidències i rebre informació mediambiental.

aplicació mòbil (disponible gratuïtament a Google Play i App Store) i
una pàgina web que es donarà a conéixer a principis del proper gener.
Inicialment es posarà a disposició
de la ciutadania la possibilitat de
crear incidències de mobiliari urbà
i infantil, d'aigua, enllumenat, clavegueram, semàfors i la retirada de
mobles (que segueix funcionant a
través del telèfon 683 385 542).
Les persones usuàries només han
de donar-se d'alta amb un correu
electrònic, un nom d'usuari i una
contrasenya. Tant des de l'aplicació mòbil com des de la web l'eina
és força intuïtiva i va guiant a l'usuari per tal que geolocalitzi la ubicació de la incidència, incorpori una
fotografia i una breu descripció.
Aquestes dades generen un número
d'incidència. El servei municipal o
l'empresa concessionària que gestionarà aquesta incidència podrà
informar dels canvis que es realitzin
en la petició, podrà resoldre dubtes
amb la persona que l'ha formulat o

podrà informar de la seva resolució,
en cas que procedeixi.
Notícies i alertes
Línia Verda també és un portal de
notícies i d'informació mediambiental en el que es podran consultar
guies de bones pràctiques, recursos
d'educació ambiental, actualitat
ambiental, consulta d'ordenances,
com es gestionen els residus...
Així mateix l'aplicació mòbil disposa d'un servei d'alertes amb la qual,
davant d'incidències als serveis, es
pot enviar una alerta a totes les persones que la tenen descarregada
per informar-los d'un problema.
Aquesta és una primera iniciativa
de creació de serveis orientats a la
ciutadania que pretenen millorar la
qualitat de vida de la població, dins
del paradigma de les ciutats intel·
ligents (smart city). El departament
TIC treballa amb la resta de regidories per tal d'anar incrementant els
serveis digitals adreçats a la ciutadania.
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CONEIX

L

'Ajuntament de Cubelles ha endegat una bateria
de mesures per fer de les festes de Nadal, en plena fase de pandèmia, una època més solidària i
humana. Així, la regidoria de la Gent gran, encapçalada
per Alexandra Corvillo, ha ampliat el serveis endegats
per combatre la solitud dels avis i àvies del municipi. Durant aquest mes de desembre, l’Ajuntament de la vila ha
començat un projecte pilot consistent en el repartiment
d’altaveus intel·ligents Alexa amb pantalla incorporada
a vuit persones grans en perill de soledat, amb la finalitat que es puguin connectar entre si i amb el voluntariat
de Serveis socials amb una sola ordre de veu i veient-se
les cares.

del projecte, alhora que permetrà estrènyer el seu seguiment i potenciar el suport emocional que se’ls proporciona des de la regidora de la Gent gran. De moment, la
prova pilot es posarà en marxa amb vuit persones grans
de les 200 monitoritzades des de l’Ajuntament de la vila
en risc de situació de solitud.

D’aquesta manera, es trenca amb la bretxa digital
que poden patir determinats col·lectius en activar-se
l’aparell tecnològic mitjançant simplement la parla de la
pròpia persona i, sobretot, es permet un contacte més
humà en substituir la trucada telefònica per una connexió amb vídeo, que facilita que els interlocutors puguin
posar rostre a altres avis i àvies en situacions similars
i el mateix equip de voluntariat de la regidoria. Justament, la possibilitat d’efectuar videoconferències i connexions telemàtiques utilitzant només la pròpia veu i
que tothom es pugui veure les cares abelleix la sensació
de companyia i contribueix a trencar amb el sentiment
de solitud, objectiu primordial de la iniciativa.
La iniciativa, pionera al nostre entorn, facilitarà la companyia i la coneixença entre les àvies i avis participants

12

S'han repartit plantes a 2.500 llars del municipi com a agraïment a la gent

UN NADAL SOLIDARI I
CONTRA LA SOLITUD
D'altra banda, malgrat la situació d'emergència sanitària, enguany es mantindran els àpats solidaris tot i que a
domicili. Així, els dies 24 de desembre a la nit, el dinar del
25, el sopar del 31 i el migdia del 5 de gener es dispensarà a totes les persones grans que ho sol·licitin sengles
convits per tal de fer-los sentir més acompanyats. De

gran de la vila per la seva actitud durant la pandèmia sanitària.

fet, la persona que lidera el programa de voluntariat els
trucarà durant aquestes dates i anirà parlant amb cadascun dels inscrits per tal de transmetre'ls-hi escalfor i
restar pendent de les seves necessitats durant el Nadal.
Homenatge a la gent gran
Des de l'Ajuntament de la vila, a més, s'ha procedit a obsequiar totes les persones més grans de 65 anys amb
una planta i una postal nadalenca especialment dissenyada per a l'ocasió, en agraïment i reconeixement per
la seva actitud durant els mesos de pandèmia. El dibuix
que il·lustra la postal, dissenyat per l'artista cubellenca
Txell Marcillas, representa, justament, un avi i una àvia
units per una torreta. A l'escrit incorporat, signat per l'alcaldessa, Rosa Fonoll, i la regidora de la Gent gran, Alexandra Corvillo, s'expressa "el nostre agraïment per la
teva comprensió i solidaritat durant aquests temps tan
difícils, així com la nostra admiració per la teva fortalesa, coratge i generositat a l’hora d’afrontar una situació
tan complicada per a tothom. Som al vostre costat, ara i
sempre que sigui necessari. Cubelles és una família i tu,
el seu pilar. Diuen que tothom és necessari però ningú
no és imprescindible. Qui ho va dir, està clar que no et
coneixia. Gràcies per ser-hi. De tot cor".
Més enllà de les accions específiques de Nadal, des
de l'Ajuntament també s'està ultimant l'elaboració d'un
documental amb finalitats pedagògiques i sensibilitzadores que posi en valor els interessos i inquetuds de la
gent gran del municipi, tot trencant falsos mites i tòpics
i advocant per la seva capacitat d'inclusió.
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L'ENTREVISTA:

PEP
CALLAU
Està naixent amb molta força un
col·lectiu local de cooperació

D

urant gairebé tres dècades
en Pep Callau s'ha llaurat
una reconeguda trajectòria
com a pallasso, animador, activista
cultural... i cooperant. Des del seus
inicis amb la companyia Gog i Magog, va visitar zones en conflicte
com els Balcans i fa 23 anys que és
membre de Pallassos sense fronteres, la darrera dècada integrant la
seva junta directiva. Sempre, amb
l'únic objectiu de transmetre alegria
i calidesa humana mitjançant un
somriure. També ara, en situació de
pandèmia.
Ara mateix, un artista pot ser solidari o s'ha de ser solidari amb l'artista?
S'ha de ser solidari de convenciment
sempre i a tota hora, també quan
van mal dades. Com que no treballo pràcticament arran de la pandèmia i disposo de força temps lliure,
m'estic involucrant moltíssim en el
teixit associatiu de la vila i m'estic
reinventant com a professional. Per
tant, les dues coses: solidari sempre
i també amb els artistes.
Havies viscut mai una crisi com
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l'actual dins del teu sector?
No, què va. Amb tot, intento ser positiu i això que mai m'havia baixat
d'una manera tan dràstica la feina.
Des del febrer no faig d'animador
del Barça i, pel que fa als espectacles de carrer, que som la segona divisió de la cultura, he treballat, com
a molt, un 30% del que feia habitualment. I la tongada d'actuacions que

"Tot i que mai havia
patit una crisi com
aquesta, sóc positiu
i miro d'endegar tota
mena de projectes"
feia cada any per Nadal al Tibidabo
s'està suspenent. Malgrat tot, m'estic centrant en les coses petites.
I aquesta situació t'incentiva a ser
més creatiu?
Sí, tot i que no fent espectacles
nous. Quan els humans ens avorrim,
aleshores reaccionem creant coses
noves però no elaborant números
nous sinó en altres camps com la

formació. Justament ara, per exemple, vull impulsar una escola d'animadors i speakers.
I van quallant?
Sí, la formació sobretot. Volem
muntar una acadèmia que intentarem que sigui amb estudis reglats,
possiblement a Barcelona. Formar
monologuistes, teatre de carrer, presentadors, animadors... És un buit
que cal omplir i que es va encarant.
També m'agradaria que a Cubelles
sortís una petita escola de formació
i, tot i que encara de forma molt incipient, hem parlat amb l'Ajuntament
per si l'antiga sala de la Mota pogués esdevenir un centre de producció
cultural. També estem ideant muntar una productora d'esdeveniments
marins al litoral català, entre d'altres
coses. Resumint, tinc moltes ganes
de jugar els meus darrers anys com
a futbolista per passar després a ser
entrenador.
Què estàs descobrint del teixint associatiu de Cubelles que no coneguessis abans?
Moltes coses, estic encantat de redescobrir el meu poble. He trobat,

per exemple, que hi ha poca vinculació de la societat civil de la vila
envers l'Ajuntament. És a dir, hi ha
gent que assumeix que som un poble dormitori, que es queixa tímidament però que no s'arremanga. A mi
em va passar, i per això m'he involucrat en els àmbits culturals, presentant la proposta de cens cultural, i el
cooperatiu.
El cens cultural ha tingut una bona
acceptació, oi?
Sí, la regidoria el va rebre molt positivament i ara ja és una realitat.
Paral·lelament, estic enllestint un
cens de professionals de l'espectacle, inclòs al genèric, perquè se'ns
reconegui com un motor econòmic,
també: programadors, mags, artistes, productors... La idea és tenir visibilitat i, mitjançant el Node Garraf,
fer unes jornades que desemboquin
en un festival comarcal que es dirà
Garraf actua. Així, les regidories del
territori ens coneixeran i podran
contractar artistes de quilòmetre
zero.
I socialment?
Doncs ara mateix està naixent un
nou col·lectiu de cooperació, amb
molta força i embranzida. Ja veurem què acabarà sent, si una entitat
o una taula de cooperació, però que
servirà per eixugar unes inquietuds
solidàries existents al municipi.
Cooperació internacional o local?
Hi coincidim persones amb trajectòries professionals diferents que
confluïm amb la voluntat, sobretot,
d'aprendre. No naixem amb un projecte determinat, com obrir pous a
Burkina Faso, sinó que volem parlar amb els col·lectius de persones
d'origen immigrant de Cubelles -hi
convivim 78 nacionalitats!- i conèixer les necessitats de tothom. No
volem fer la feina de Serveis socials
ni la de Càritas, sinó fer pedagogia,
interactuar tots plegats, formar-nos
amb l'assessorament de gent que
en sàpiga i, aleshores, sí que impulsarem els nostres propis projectes.
Però d'entrada, pedagogia activa,
xerrades, una festa de les cultures
a la plaça del Mercat, música, gastronomia i, a partir d'aquí, sacsejar

Callau és membre de Pallassos sense fronteres des de fa gairebé tres dècades.

el municipi. Per cert, estem oberts
a tothom i, qui en vulgui formar part,
només ens ho ha de dir.
En el teu cas, però, ja tens una experiència de 27 anys a Pallassos
sense fronteres...
Sí, i en fa deu o dotze que formo part
de la seva junta. Amb Gog i Magog
vaig participar de la tercera expedició als Balcans, en ple conflicte,
l'octubre del 93. També hi vaig anar
el 94, 95, 2000 i 2005. He format
part d'una quinzena de contingents
arreu del planeta per treballar per

"A Cubelles hi viuen
78 nacionalitats i cal
crear sinergies per
conèixer-nos tots
molt millor"

refugiats i també he col·laborat en
projectes locals en barris amb problemàtiques socials greus... Però
és veritat que, tot i treballar en una
ONG consolidada, haig d'aprendre
aspectes més globals del món de
la cooperació. Amb Pallassos sense fronteres segur que farem coses
a Cubelles, també. Però ara cal fer
créixer una llavor que va més enllà
de les grans ONGs i que sigui pròpia
del municipi.
De Cubelles al món.
Exacte. La primera vegada que vaig
anar als Balcans, el primer que em
van ensenyar va ser la frase: Sdrabo
kako ste, que vol dir: Hola, com estàs, que me la va dir un nen bosnià i
que em va quedar gravada al cervell.
La meva aspiració és que els nens i
nenes de Cubelles puguin arribar a
dir: Sdrabo kako ste en els idiomes
de les 78 nacionalitats que conviuen
al nostre poble.
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COMUNICA

Neix el primer cens cultural de la vila

L

a regidoria de Cultura ha posat en marxa el primer cens
cultural de Cubelles. Es tracta d’una iniciativa aprovada per la
Junta de Govern Local celebrada
el dia 25 de novembre i promoguda
per l'activista local i pallasso, Pep
Callau, que té com a objectiu confegir un mapa que aglutini projectes
i artistes del sector en una única
plataforma. Així, mitjançant un formulari accessible al web municipal
(www.cubelles.cat), s’hi podran inscriure entitats, artesans, empreses
i tota mena d’agents culturals, ja siguin professionals i aficionats, amb
la finalitat de crear sinergies entre
tots ells i potenciar una xarxa de col·
laboració d’abast local.
Per tal de formar-ne part, primerament caldrà donar-se d’alta al registre tot introduint una sèrie de dades
que, posteriorment, seran consultables al cens cultural.
Des de la regidoria de Cultura, liderada per Ester Soler, es pretén
que el nou directori esdevingui un
mapa de tots els agents culturals
actius al municipi, a banda de convertir-se en una llavor d’iniciatives
de col·laboració entre tot el teixit
cultural de Cubelles.

L’objectiu és potenciar les relacions
entre tots els agents locals del sector

S'hi podran inscriure artistes, entitats, empreses i professionals. Montse torrado.

La pandèmia obliga a ajornar el Cubelles noir

F

inalment, enguany no hi haurà edició del Cubelles noir.
L'emergència sanitària derivada de la pandèmia ha obligat l'organització a prendre la decisió, després que s'haguessin posposat les
dates del mes d'agost al primer cap
de setmana de desembre. El festival
de novel·la negra del Garraf tornarà, però, el 2021, concretament del
19 al 22 d'agost. De moment, no es
coneixen més detalls de la propera
edició malgrat que, tal com és segell
de la casa, l'organització alternarà
les activitats més orientades al públic especialitzat amb d'altres més
populars i per a tots els públics.
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Tot i que el gruix del festival s'ha
suspès, al llarg del 2020 el certamen, però, ha celebrat alguns actes
com el lliurament l'estiu passat del
seu premi anual a la millor novel·la
negra publicada i escrita per una
dona, tant en castellà com en català.
En castellà es va produir un empat
en el jurat entre Cuando es invierno
en el mar del norte, de Leticia Sánchez Ruiz, i Invisbles, de Graciela
Moreno, de manera que, per primer
cop, es van lliurar dos premis ex-aequo. La novel·la premiada escrita en
català va ser Costa Bratva, de Cristina Malagelada.

La propera edició serà l'agost vinent.

ESPORTS
Finalitzades les obres del circuit esportiu
de cal·listènia ubicat al Parc del Prat
A causa de les restriccions de les instal·lacions
esportives per la COVID-19, romanen tancades

E

l parc esportiu de Cubelles disposa ja d'un nou equipament.
Des del mes de novembre estan finalitzades les obres de construcció del circuit de cal·listènia,
una de les propostes guanyadores
als pressupostos participatius del
2019.
La construcció del circuit de cal·
listènia és producte de l'edició 2019
dels pressupostos participatius. El
projecte, amb un pressupost aproximat de 18.000€, va quedar en segona posició, per darrera de la construcció d'un parc de parkour, amb
233 vots. El circuit de cal·listènia
està ubicat al Parc del Prat, al barri de la Mota de Sant Pere, Clot del
Bassó i Residencial Les Salines,
entre el carrer General Josep MOragues i el passeig de la Mar Mediterrània.
L'execució s'ha demorat a causa
de la pandèmia sanitària de la COVID-19 i les obres de construcció

El circuït de cal·listènia de Cubelles.

Les obres del Parkour parc s'executaran al 2021
La construcció del Parkour parc,
el primer de tot Catalunya segons
ha explicat l'arquitecte municipal
Toni Guillamon a Ràdio Cubelles,
començarà el proper any. El projecte s'ha encarit respecte l'aprovació
inicial perquè s'ha hagut de fer un
estudi geotècnic i redactar el projecte executiu d'acord amb la normativa sectorial.
Un cop s'aprovi el projecte executiu, es licitarà l'obra que es farà
en dues fases. La primera cobrirà
el cost aprovat als pressupostos
participatius (85.000€), mentre que
per a la segona caldrà cercar el finançament.

El parkour és un esport que consisteix en superar obstacles amb
salts i grimpades. Es va popularitzar a partir del 2005 gràcies a
Youtube. Amb l'esclat de les xarxes
socials, la seva popularitat ha anat
augmentant amb els anys i actualment ja és un esport que es practica arreu.
Els practicants de parkour (traceurs) fan servir elements que
formen part del seu entorn com
escales, parets, baranes, roques o
troncs. Tanmateix, tal com ha passat amb altres esports urbans, la
convivència amb els vianants de
vegades és complicada.

que han tingut una durada d'una setmana i un cost de 23.363,88€.
La cal·listència és un sistema
d'exercici físic en el qual l'interès
està en els moviments de grups

musculars, més que en la potència
i l'esforç. Es tracta, bàsicament,
d'aprofitar el pes del propi cos com
a resistència per, a través dels aparells i sense la utilització de màquines o peses. La paraula prové del
grec kallos (bellesa) i sthenos (fortalesa) i és una modalitat que s'ha
posat molt de moda en els darrers
anys entre els seguidors del món del
fitness.
Mesures COVID-19
A causa de la normativa vigent per
prevenir l'expansió de la COVID-19,
el circuit de cal·listènia roman tancat i no s'ha pogut inaugurar.
Les autoritats sanitàries limiten
l'aforament dels espais esportius a
l'aire lliure i obliguen al tancament
d'aquells que no disposin de cap
sistema de control d'aforament.
Tal com succeeix amb l'skateparc,
la pista esportiva del parc de Santa
Maria o altres zones esportives de
lliure accés, romandrà tancat fins
que les condicions sanitàries ho
aconsellin.
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ESPORTS
Dol al CF Cubelles per les pèrdues de Manuel
Luz 'Campos' i Francisco Parra Panduro
L'any 2018 la Nit de l'Esport va premiar la
trajectòria del polifacètic 'Campos'

E

l Club de Futbol Cubelles està
de dol, i per partida doble. Si el
passat mes de setembre traspassava als 74 anys l'expresident de
l'entitat Francisco Parra Panduro,
a inicis de desembre moria Manuel Luz -conegut popularment com
Campos- als 87 anys d'edat.
Manuel Luz Campos va ser un home
molt vinculat al Club Futbol Cubelles, on va ser entrenador, massatgista i delegat de camp, tant del
primer equip com de categories inferiors. Professor d’educació física
de professió, també va estar vinculat al CF Vilanova i va arribar a exercir d’àrbitre i d’entrenador d’hoquei
patins. El seu fitxatge pel Cubelles
és un passatge destacat de la separata escrita per Lolo Garcia i Joan
Vidal en motiu del 50è aniversari del
club: “Un dia, sense previ avís i enmig de les classes, es presentaren
al col·legi el pare del Salvador Casals, a qui jo havia tingut d’alumne i
en Josep Pons i Ventura, perquè volien que entrenés el Cubelles. Com
que no era el moment ni el lloc, vam
quedar després a l’Hostal del Foix i
allà em vaig comprometre per portar l’equip”, va explicar Campos. Tot
i que va entrar al CF Cubelles l’any
1967, la seva vessant polifacètica
va fer que les etapes dins i fora del
club s’alternessin fins al 2008, que
comença el període més longeu de
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Manuel Luz 'Campos' i Francisco Parra Panduro, dos referents del CF Cubelles.

Campos a l’entitat cubellenca, finalitzant al 2019. Un any abans, el
2018, l’Ajuntament de Cubelles el va
guardonar amb el premi especial a
la trajectòria a la 2a edició de la Nit
de l’Esport.
Expresident Panduro
Ja el mes de setembre el CF Cubelles sentia el buit deixat per la mort
de Francisco Parra Panduro. Conegut per tothom pel segon dels seus
cognoms, Panduro va ser president
del club durant vuit anys, de 1985
a 1993, però ja formava part de la
junta directiva del president Lluís
Pineda des de l’any 1976. Durant

el seu mandat es va sobreposar al
descens i la desaparició durant tres
anys del primer equip i, amb un marcat accent local, va posar les bases
d’un amateur que acabaria sent un
referent a la comarca. De la seva
presidència també és recordada
l’organització, en la Festa Major de
1991, del concert número 100 de la
gira de Sau. La iniciativa va ser un
èxit i, amb els diners obtinguts, els
jugadors van poder-se comprar material esportiu nou, es va fer una estada a Puigcerdà i diversos sopars
de germanor. A Panduro també va
ser un assidu als partits de veterans
del CF Cubelles.

Grups municipals
Encara més a prop teu
Unitat Cubellenca es va
presentar a les eleccions
del maig 2019 amb l’eslògan “encara més a prop
teu” que englobava la filosofia de partit que impulsa i lidera l’alcaldessa Rosa Fonoll basada en l’apropament,
l’acompanyament i l’estima cap als seus vilatans.
I gràcies a molts de vosaltres, la formació
va augmentar en 6 regidors. Una àmplia majoria que ens va permetre tornar a gestionar
una de les àrees més socials: Benestar Social i poder encara més, fer realitat l’eslògan
amb el qual vam concórrer amb il·lusió al
maig 2019.
Unitat Cubellenca va apostar amb fermesa
i cor per Benestar Social amb l’objectiu en
aquests 4 anys d’aconseguir un dels grans
reptes: trencar amb l’històric de ser una
àrea basada en l’assistencialisme de serveis
socials i convertir-la en una àrea dinàmica,
amb vida pròpia que impulsa el benestar
i desenvolupament de les persones de la
vila, especialment dels més vulnerables i de
la nostra gent gran, sobretot en temps tant
durs com l’actual.
Tot és així, que es crea la nova regidoria de
la Gent Gran, desvinculant-la del paraigua de
Benestar Social per no solament donar un
reconeixement a la gent gran de la vila, si no
de donar resposta a les necessitats detectades: com la lluita contra la solitud tan acusada en aquest últim any i la propera creació
del Centre de Serveis (centre de dia).
Un 2020, on malauradament per tots, la nostra gent gran es converteix en el col·lectiu
més vulnerable. Per aquest motiu i en temps
rècord, el 16 de març d’enguany l’àrea de la
Gent Gran va activar un servei especial d’assistència domiciliària i suport emocional
a totes les àvies i avis del municipi. Aquest
servei es torna a activar el passat novembre
i continua actiu avui dia.
S’incorpora a la línia de lluita contra la solitud el projecte de suport emocional i socialització a través de dispositius tecnològics
intel·ligents Alexas. I el servei d’àpats a domicili nadalencs per la gent gran que viurà
sola aquest atípic i nostàlgic Nadal.
Aquesta nostàlgia la volem contrarestar donant suport, força i reconeixement a la lluita
permanent davant la vida dels nostres avis i
àvies. Un suport en forma de Flor de Pasqua
i vídeo documental.
Volem assenyalar que aquest govern liderat
amb àmplia majoria de regidors d’Unitat Cubellenca vam aprovar els pressupostos més
socials de la història de Cubelles, creant noves línies econòmiques d’ajuts i augmentant
la plantilla de treballadores socials.
Continuarem treballant i lluitant al costat
vostre en el 2021 per una societat més justa
i igualitària.
Us desitgem un bon Nadal a totes i tots.

UnitatCubellenca11
@CUBELLES_UC
@unitatcubellenca

És hora d´ajudar a les persones
El passat ple del 17 de novembre, el Grup Municipal
del PSC va presentar una
moció per demanar a la Generalitat i a l’Ajuntament de Cubelles ajudes
extraordinàries per ajudar a les persones
treballadores i en especial als treballadors
autònoms per pal·liar els efectes econòmics
que està ocasionant l’actual crisi sanitària.
Nosaltres pensem que les restriccions que
actualment està fent la Generalitat per aturar la propagació del virus (entenem que són
correctes i necessàries) han d’anar acompanyades d’ajudes econòmiques als afectats i
que les línies de subvencions que han fet fins
ara no són suficients i no estan evitant que
molts autònoms quedin desprotegits i perdin els seus ingressos però segueixin generant deutes, al estar obligats a tancar parcialment o totalment els seus establiments però
mantenint despeses fixes que han de cobrir
igualment. En aquest moment la Generalitat
és l’administració que té les competències,
però pensem que també l’Ajuntament de Cubelles, que és l’administració més immediata i propera, hauria de posar-se al servei de
les persones del seu municipi i prioritzar, ara
més que mai, les ajudes directes als afectats. No sabem res encara del pressupost
de 2021, però quan al juliol, el govern ens va
explicar el pressupost de 2020, ja vam predir
que les ajudes directes a la contractació no
s’esgotarien i vam demanar que s’ampliessin aquestes línies d’ajut i i que es destinessin més recursos al rescat de les persones
treballadores. En aquell moment cap de les
nostres aportacions es van plasmar al pressupost i ens vam haver d’abstenir al pressupost de 2020. L’Ajuntament de Sant Pere de
Ribes, ha destinat en el seu pla de xoc per
reactivar el municipi 8.545.000€ del pressupost 2020-2021. D’aquests 4,90milions d’euros són destinats a empreses locals i autònoms, plans d’ocupació i entitats del tercer
sector i 3,65 milions d’euros seran destinats
a suport a les famílies, suport a les petites
empreses i suport al comerç local. L’Ajuntament d’Olivella també ha vehiculat diferent
línies d’ajut pels establiments que han hagut
de tancar totalment o que han vist reduïts els
seus ingressos. Tots dos Ajuntaments, liderats per Alcaldesses Socialistes. La nostra
voluntat és sumar esforços perquè cap autònom o treballador de Cubelles quedi enrere
i que puguem sortir il·lesos d’aquesta crisi,
de les dues... de la sanitària i de l’econòmica. Tanquem aquest article donant el nostre
més sincer condol per les persones que han
perdut éssers estimats per culpa de la pandèmia. De tot cor.
A tots, Bon Nadal, Bones Festes
Molta cura i precaució!!!
Ens en sortirem!!!
.

Qui dia passa, any empeny
Aquest 2020 any marcat
per la pandèmia, no podia
tenir un final tan peculiar,
després d’anys de lluita
per fi hem passat pel ple
municipal la cessió dels terrenys per la nova
construcció de l’Institut Les Vinyes. Enmig
de tota mena de dubtes s’ha fet amb la urgència que ens reclamava la Generalitat,
per tenir tots els informes a punt i el darrer
aquesta cessió per poder entrar en els plans
de construcció de nous centres educatius.
Som coneixedors de les discrepàncies generades per l’espai escollit, un lloc que representa una unitat educativa propera al centre
de la Vila, des dels serveis tècnics i jurídics
així mateix com de la mateixa regidoria d’ensenyament d’aquest consistori fa anys que
si treballa, recular ara seria llençar aquest
temps i l’esforç a la brossa, per la nostra banda no ho farem. La nostra voluntat política
és apostar per l’ensenyament i la cultura, és
posar-nos al costat de les famílies i el gran
equip docent de l’Institut. Molts ex-alumnes
ja no en podran gaudir, però confiem que les
properes generacions gaudeixin d’un espai
digne amb igualtat de condicions, amb més
propostes educatives. Coneixedors de les
discrepàncies i dubtes de molts, explicar
que en aquest govern hem entrat persones
noves sense cap altra interès que el benestar dels seus vilatans.
Al mateix temps, fa pocs dies el tribunal
que va jutjar la causa del procés ha acordat
revocar el tercer grau penitenciari i denega
l’aplicació de l’article 100.2 , novament la injustícia plana sobre el poble català, no ens
volem oblidar que les nostres preses i presos polítics continuaran un Nadal més a la
garjola, i nosaltres des de fora continuarem
reivindicant la llibertat i la democràcia que
aquest Estat repressor ens manlleva ens cal
no defallir perquè ells no ho fan pas. Ens cal
lluitar per aconseguir l’amnistia.
Però ara més que mai toca cuidar-nos,
Mans, Distància, Mascareta, no podrem estar a prop de la família haurem de viure unes
festes més telemàtiques que presencials,
ens mancaran els petons i les abraçades,
però confiem que aquest sigui el darrer esforç, confiem que el 2021 ens porti més salut
que mai.... Molt Bon Nadal, Feliç Any Nou...
Salut i República.

psc.cubelles

@psccubelles
@socialistescubelles
636370731
bedossr@cubelles.cat

EsquerraCubelles
@ERCubelles
@esquerracubelles
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Grups municipals
Despedimos el año 2020
El grupo Municipal de ciudadanos trabajamos en
conjunto y apostamos siempre por un municipio
mejor.
Desde que empezamos con nuestro proyecto, lo enfocamos a mejorar esos detallitos
que el gobierno municipal pasa por alto. Detallitos fundamentales que parece ser que
aun siendo tan básicos nos siguen faltando.
¿y por qué?
¿Por qué las calles siguen con socavones
importantes? ¿Por qué las aceras siguen sin
estar en condiciones, sin que ocasionen peligro de caídas a los mayores y tengan una
accesibilidad digna? ¿Por qué algunos de los
pasos de peatones de nuestro municipio no
tienen visibilidad suficiente para no ocasionar peligro ni al peatón ni al vehículo? ¿Por
qué se sigue inundando muchas zonas de
nuestro municipio cuando llueve? ¿Por qué
los contenedores tienen el aspecto y la falta de limpieza que merecen y nos faltan en
muchos puntos del municipio contenedores
separados para un buen reciclaje? ¿Por qué
hay señales de trafico que no se ven bien?
¿Por qué se deja en deterioro el patrimonio
de Cubelles sin un mantenimiento digno? Y
podría extenderme más.
Bien, nuestro gobierno municipal tiene
muchos proyectos, proyectos que por ahora aun no los podemos ver reflejados en el
pueblo, proyectos que esperemos se puedan
cumplir antes de que acabe el 2021 y podamos disfrutar de un municipio mejor, porque
estamos acostumbrados a ver cómo se va
parcheando y el problema va en augmento,
sin un presupuesto firme con un proyecto
a largo plazo, a largo plazo sí, que empiece
por un punto, zona o barrio y vaya abarcando
poco a poco todo el municipio hasta llegar al
último punto, zona o barrio que lo necesite y
solucionar los problemas.
Sin embargo, y aun a falta de lo esencial, nuestro gobierno local está enfocado a seguir
abarcando proyectos que conllevan recalificaciones de terrenos para seguir creciendo
con una población con falta grave de mantenimiento.
Es nuestro deseo aclarar que Ciudadanos
Cubelles está a favor de un nuevo instituto,
que hace mucho tiempo que debería estar
construido en cualquier otro lugar, y nuestros menores no deberían haber tenido que
soportar 10 años las condiciones de estudiar en barracones. Pero NO lo apoyaremos a
cualquier precio.
Si nuestro gobierno local no es capaz de
gestionar en condiciones lo que ya tiene
como patrimonio de la población, ¿será capaz de gestionar más?
Despedimos un año complicado con la esperanza de que el 2021 nos traiga mejores
opciones. Os deseamos un próspero año a
todos los ciudadanos de Cubelles.
Feliz Navidad.
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Recordem el 2020, encarem el 2021!

Pressupostos a l’estat
amb Catalunya al centre

L’any 2020 es va acabant i
des de Junts per Cubelles
hem volgut fer un repàs
d’alguns dels moments
més destacats que ha viscut la nostra vila
en els darrers mesos. Vam començar l’any
colpits pel Temporal Glòria, que va arrasar el
nostre litoral, així com el de molts pobles i
ciutats del país.

Darrerament s’han aprovat
els pressupostos generals
de l’Estat deixant enrere
una dècada d’austeritat i
retallades, iniciant una nova època amb uns
pressupostos que miren al futur i que posen
Catalunya al centre.
Des d’EN COMÚ-PODEM, hem treballat per
aconseguir aquests pressupostos de futur,
posant a Catalunya de protagonista, per
l’habitatge digne, blindant la sanitat pública
i que realment siguin els pressupostos de la
majoria progressista i plurinacional que és la
que marcarà el curs de la legislatura:

Amb el passeig marítim ja recuperat, i quan
el municipi semblava tornar a la normalitat,
començàvem a rebre les primeres notícies
del Coronavirus a Catalunya. Poc ens esperàvem que aquesta pandèmia afectés les
nostres vides, fins que ens vam veure confinats per una crisi sanitària, i que en desencadenaria una d’econòmica i social. Eren moments difícils, i ho continuen sent, per la qual
cosa es requeria altura política i rapidesa i
eficiència en l’acció de govern.
En la gestió d’aquesta pandèmia, sovint
l’executiu municipal ha optat per la comoditat de la majoria absoluta per tirar pel dret
en moltes de les iniciatives que ha tirat endavant, sense donar oportunitat als grups
municipals per dir-hi la seva.
En qualsevol cas, aquesta és la tònica habitual del govern i no ens sorprèn. Des de Junts
per Cubelles hem estès sempre la mà per
col·laborar en el que calgués, fent propostes
i presentant mesures i accions ambicioses
per pal·liar els efectes de la pandèmia.
I per acabar, un dels fets més destacats que
hem viscut a Cubelles darrerament ha estat
el tancament de la protectora d’animals.
Nosaltres portàvem al programa la creació
d’un Centre Pedagògic d’Animals de companyia, per tal de centrar en un únic espai
la protecció d’animals. Creiem que aquesta proposta podia haver donat una sortida
acordada a la situació que s’estava produint.
Malauradament, aquest acord no s’ha pogut
dur a terme i, per tant, l’espai ha quedat desallotjat. Confiem que els animals, que han
estat traslladats a un altre espai de refugi,
estiguin en les millors condicions possibles.
Una vegada més, el govern municipal prefereix la via còmoda abans que buscar solucions als problemes.
I no podem acabar sense desitjar-vos unes
molt bones festes i els nostres millors desitjos de cara al nou any 2021, de part de tot
l’equip de Junts per Cubelles.

JuntsxCubelles

- Augmentem un 150% la inversió en sanitat
pública.
- Augmentem un 70% la inversió en educació.
- Augmentem un 46% en dependència.
- Augmentem un 80% en recerca.
- Augmentem un 22 % en beques universitàries.
- Augmentem un 30% en foment d’ocupació.
- Augmentem un 60% en lluita contra la pobresa infantil.
- Augmentem un 70% en Serveis Socials.
- Augmentem un 157% en polítiques d’igualtat.
- Augmentem un 400 % en polítiques d’habitatge.
Aquests pressupostos generals de l’Estat
han estat aprovats amb la ràbia de la dreta
i el consens dels partits que volen i posen
per davant de tot les prioritats bàsiques de
la nostra gent.
Una població que pateix les conseqüències
de la maleïda pandèmia, només es mereix
que els seus polítics estiguin al seu costat,
com hem estat les forces progressistes.
A Catalunya ens afectarà i molt, perquè per
primer cop es complirà amb l’Estatut garantitnt el 19% d’inversió. Començarem a tancar
el “xiringuito” fiscal per rics a la comunitat
de Madrid.
Està clar que ens queda molt més per fer a
casa nostra i és per això que des d’EN COMÚ
PODEM participarem en les pròximes eleccions al parlament de Catalunya, amb gent
compromesa en què aquestes propostes de
prioritats com sanitat, protecció social, dependència o justícia social arribin a Catalunya de la mà de la nostra candidata Jéssica
Albiach.
Cubellenques i cubellencs davant de la pandèmia, aquest any no és tan important celebrar Nadal, sinó el que és important és salvar vides, salvar treballadores i treballadors
i salvar el comerç de proximitat i ja tindrem
temps de fer festes multitudinàries i sopars
de grups.
Des de CUBELLES EN COMÚ PODEM DIRVOS QUE ENS EN SORTIREM I BONES FESTES.

@juntsxcubelles

CiutadansCubelles

cubellesencomupodem

@juntsxcubelles

@CsCubelles

@cubellesECP

juntspercubelles.cat

@cubelles_ecp

80 nacionalitats i un sol
poble
Una de les primeres accions dutes a terme pel representant de la CUP com
a responsable de l'àrea de
Transparència de l'Ajuntament de Cubelles
ha estat donar a conèixer a través dels canals oficials del Consistori l'origen dels més
de 15.000 veïns i veïnes de la vila. Les dades
són espectaculars ja que hi trobem persones de gairebé una vuitantena d'indrets diferents. Cubellencs i cubellenques nascudes
al centre del poble, Cornellà, Oliva de la Frontera, el Marroc, l'Argentina, Eritrea o la Xina.
No serà l'única dada que anirem publicant,
per descomptat, però és molt significativa
del tipus de poble que tenim. Diu la cançó
"que només sent catalans som més mestissos que un tallat", i no tenir més raó.
Qualsevol discurs identitari no només no
té cap sentit sinó que cal ser combatut i
bandejat de les nostres places i carrers.
Un cop feta la radiografia, d'altra banda ja intuïda per tothom que passegi per
qualsevol racó del nostre poble amb els
ulls una mica oberts, cal reflexionar i
idear iniciatives fraternals que ens atansin i enforteixi el nostre sentiment de
pertinença a una mateixa col·lectivitat.
Des de la CUP treballarem intensament
per bastir ponts i erradicar qualsevol amenaça de fragmentació al nostre poble.
Des del primer dia vam dir que treballaríem en positiu per contribuir a solucionar
les problemàtiques que puguin existir al
nostre municipi i que, amb l'única linia vermella del 155, ens avindríem a col·laborar
amb qui fos per millorar la qualitat de vida
de les nostres veïnes, vinguin d'on vinguin i estimin en la llengua que estimin.
De moment, hem assumit funcions de
Transparència i Memòria històrica i ja
estem treballant de valent per impulsar
projectes que contribueixin a recuperar i
reivindicar el nostre passat històric i facilitar encara més l'accés a la ciutadania de
totes les dades existents a l'Ajuntament.
A banda, òbviament, mirarem d'incidir en les
altres àrees de treball del govern amb la voluntat de sumar i aportar el nostre granet de sorra en iniciatives importants que ja s'estan treballant i que poden impulsar el nostre poble.
El tan anhelat centre de serveis per a la gent
gran n'és un primer exemple. Cal felicitar la
regidora de la Gent gran, Alexandra Corvillo,
per la seva bona feina i la fem extensiva al
conjunt de l'equip de govern. Entre totes i
tots, ho farem tot!

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.
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CENTRES EDUCATIUS

INS Cubelles		 93 895 50 24
INS Les Vinyes		 93 895 08 59
Esc. Charlie Rivel		 93 895 09 56
Esc. Vora del Mar		 93 895 75 15
Esc. Mar i Cel 		 93 895 18 55
Llar Infants La Draga 93 895 21 61

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
Registre civil/
Jutjat de Pau
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
93 895 75 10
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

Entre la decada dels quaranta i dels seixanta del segle
passat, el pintor Joan Montcada va estiuejar a Cubelles
amb la seva família. Durant aquest temps, va dur a terme
nombroses intervencions per la millora de l'església
parroquial, com el decorat de !'altar de la Mare de Déu de
Montserrat, la seva gran obra a Cubelles, pintat entre els
anys 1960 i 1961. A la foto cedida per la seva filla Marta, s'hi
pot observar la família amb el seu famós biscúter.
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