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COMUNICA
El ple aprova els pressupostos 2021, que
ascendeixen a gairebé 20 milions d’euros
Els comptes inclouen 335.000 euros en ajudes
socials i una previsió d’inversions de 7 milions

La sessió va tenir lloc de forma telemàtica el dijous 29 d'abril, a les 9.30 h. del matí.

E

l ple extraordinari de l’Ajuntament de Cubelles, convocat
el dijous dia 29 d’abril al matí,
ha procedit a l’aprovació inicial dels
pressupostos 2021. En una sessió
de només mitja hora, els comptes
generals han tirat endavant amb el
vot favorable dels grups que donen
suport al govern (UC11, ERC, CeCP i
CUP); l’abstenció de PSC i Junts per
Cubelles, i l’única oposició de Cs. En
total, la xifra acordada ascendeix
fins als 19.969.000 euros, el que representa un increment de 1.113.000
euros respecte a l'exercici anterior,
equivalent al 5,90%, sense recórrer a
cap increment d'impostos ni taxes.
Segons han relatat tant l’alcaldessa de la vila, Rosa Fonoll, com el titular d’Hisenda, Raül Mudarra, el pressupost d’enguany inclou un total de
335.000 euros en ajudes directes
a famílies i comerços, distribuïts
en quatre grans línies d’actuació:
150.000 euros en ajuts al foment del
comerç; 20.000 euros per al pagament de lloguers de locals comercials; 35.000 euros més per sufragar
la taxa de la brossa d’empreses i negocis; 70.000 euros per a persones
en situació d’atur, i 60.000 euros per

a la confecció de plans d’ocupació.
Així mateix, el regidor de l’àrea
també ha especificat que els comptes preveuen poc més de dos milions d’euros en inversions diverses,
com l’inici de la redacció del Pla General (115.000 euros); arranjament
de zones verdes (175.000 euros);
desenvolupament del pla d’accessibilitat (173.000 euros); actuacions
de millora a la via pública (150.000
euros); adquisició de mobiliari per a
la nova biblioteca (273.000 euros),
i adequació d’instal·lacions esportives (322.000 euros). A més, Mudarra també ha avançat la voluntat
de l’Ajuntament d’afegir cinc milions
d’euros més en inversions procedents del romanent, un cop el govern de l’Estat permeti el seu ús, tal
com es va comprometre fa mig any.
Des de Junts per Cubelles, el
seu portaveu, Robert Monzonis, ha
anunciat l’abstenció del seu grup
atesa “la situació sanitària i d’emergència social”. Amb tot, Monzonis
ha sol·licitat major celeritat a l’hora de fer efectiva la concessió dels
ajuts, a la vegada que ha afegit que
trobava a faltar partides destinades
“a reforçar la seguretat, l’eliminació

de les barreres arquitectòniques al
municipi i la millora de la via pública”. De la seva banda, el regidor de
Cs, Manuel Martínez, ha justificat el
vot negatiu de la seva formació per
la inclusió als pressupostos de la
quota de l’AMI i l’augment de la partida de personal.
Finalment, la cap de llista del PSC,
Renata Bedós, s’ha mostrat “decebuda” pel contingut dels pressupostos en no incloure propostes defensades pel seu grup ja en la discussió
dels comptes del 2020 i per la presència de les regidories de Transparència i Memòria històrica que, al
seu entendre, “no serveixen per res”
i signifiquen “una despesa d’uns
15.000 euros anuals” en concepte
d’indemnitzacions per l’assistència
del seu titular, Daniel Pérez, als òrgans col·legiats, “una xifra que equival al que reben les associacions de
famílies dels centres educatius del
municipi o que és la meitat del que
es destina a polítiques d’habitatge”.
La portaveu socialista també ha
mostrat la seva contrarietat per la
despesa destinada al canvi de gespa artificial del camp de futbol “que
només trepitgen els seus socis, siguin o no de Cubelles” i ha subratllat
que els tècnics municipals hauran
de treballar amb menys pressupost
ja que algunes àrees han sofert retallades per tal d’encabir l’augment de
les ajudes socials.
Al darrer torn de paraula, el regidor d’Hisenda, Raúl Mudarra, ha
explicat que, un cop es disposi del
romanent, es podran preveure noves inversions, a la vegada que recordava que l’Ajuntament “no té ni
capacitat econòmica ni d’execució
com per eliminar totes les barreres
arquitectòniques ni arranjar tota la
via pública en un únic any” i que això
“ho anem executant progressivament”.
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L'ENTREVISTA:

RAÜL MUDARRA
El pressupost 2021 augmenta els ajuts
socials sense incrementar impostos

Q

ualsevol analista que conegui una mica de prop el
funcionament de l'administració sap perfectament que a la
direcció de la regidoria d'Hisenda
hi conflueixen dos grans elements:
la transcendental importància del
departament i el seu escàs reconeixement públic. Malgrat tot, l'alcaldessa de la vila, Rosa Fonoll, no va
tenir cap dubte a situar una de les
persones de la seva màxima confiança al capdavant de l'àrea, el seu
número 3, Raül Mudarra, qui encapçala la cartera des del 2015. Mestre
de professió, el també responsable
de la regidoria de Comunicació ha
fet gala del seu tarannà dialogant
i negociador aconseguint aprovar
pressupostos en minoria o tirant
endavant els comptes general d'enguany amb només dos vots negatius de disset.
Per què no s’ha aprovat el pressupost 2021 fins a finals d’abril?
Sí, sempre intentem tenir-lo aprovat
abans d'acabar l'any anterior, perquè facilita molt les coses, però diferents qüestions tècniques no ens
han permès tenir-lo enllestit abans.
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Ara està en exposició pública i el 24
de maig, si no hi ha cap impediment,
ja estarà plenament operatiu.
Quines són les línies mestres
d’aquests pressupostos, que ascendeixen a 19.969.000 euros?
D'aquests gairebé 20 milions d'euros, disset corresponen a despesa
corrent i la resta a inversió. Mantenim, doncs, uns dos milions i escaig com a inversions per tal d'assegurar l'equilibri pressupostari i
no endeutar-nos més. Tal com vam
fer l'any passat, ens centrem en les
ajudes directes a famílies i comerços que estan patint els efectes de
la pandèmia. El 2020 vam aprovar
una modificació pressupostària de
200.000 euros i enguany hi destinem 338.000 euros, bàsicament
distribuïts en quatre línies: ajuts al
foment del comerç local, amb una
campanya promocional amb bons
de compra; suport al pagament de
lloguers de locals comercials; ajudes per sufragar la taxa de la brossa d’empreses i negocis; persones
en situació d’atur, i la confecció de
plans d’ocupació propis. I tot plegat
sense augmentar impostos ni taxes.

Incrementar les partides d’ajuts socials i comercials deixa molt tocades altres regidories? Al final, els
diners són els que són...
Sí, és cert, cal tenir clar que al final
es mouen d'un lloc a un altre, és una
qüestió de prioritats. També és veritat que, si la situació va millorant,
sempre es poden aprovar modificacions pressupostàries i projectar noves inversions. I cal tenir en
compte que disposem, a més, d'una
incorporació de romanent d'inversió
procedent d'exercicis anteriors.
Quines són les principals inversions
previstes als comptes d’enguany?
Disposem de diverses repartides
per les diferents regidories, però
les més destacades tindrien a veure amb la via pública, parcs i jardins,
enllumenat, millora de l'accessibilitat... I, dintre de les més noves, la
partida de més de 100.000 euros per
a l'estudi inicial del Pla general, la
dotació de 234.000 euros per completar l'equipament de la biblioteca i
el manteniment de les instal·lacions
del poliesportiu, destacant el canvi
de la gespa artificial del camp gran
de futbol.

Durant el ple de pressupostos vostè
va parlar de 2MEUR d’inversions reals però que es podien incrementar
fins a 7MEUR. Ja està decidida la
destinació final d’aquests 5MEUR
de diferència?
Sí, ja estan definides, com el passeig Marítim, que començarà les
seves obres enguany, o la via pública. Són partides ja aprovades i que
s'incorporen al pressupost 2021,
però aquests cinc milions són independents de la incorporació del
romanent líquid de tresoreria que
el govern estatal va anunciar que a
partir d'aquest any podrem disposar
els ajuntaments.

Alcalde accidental durant el temporal Gloria
En la seva condició de 2n tinent d'alcalde, al regidor d'Hisenda i Comunicació,
Raül Mudarra, li va tocar encapçalar l'Ajuntament durant, ni més ni menys que
el temporal Gloria, a finals de gener de l'any passat. Gairebé de carambola, a
causa de la coincidència de l'absència per motius diversos de l'alcaldessa, Rosa
Fonoll, i el 1r tinent d'alcalde, Josep Maria Hugué, el també portaveu municipal
va haver d'assumir les primeres actuacions derivades de la borrasca al litoral
municipal. Malgrat que l'experiència va ser gratificant, té clar que no és un
objectiu polític de futur. "Vaig decidir involucrar-me amb moltes ganes per un
període de quatre anys que, finalment, s'ha allargat a un segon mandat però que
no crec que vagi gaire més enllà", rebla Mudarra.

I ja hi ha confirmació per part del
govern de l’Estat de les condicions
per poder fer ús d'aquest romanent
de tresoreria? Fins ara només es
podia fer servir per eixugar deute.
Al detall, encara no, però van en la
línia de combat de la pandèmia.
Podria ser que es pogués utilitzar
aquest 2021 i, fins i tot, l'any vinent,
el que seria una gran notícia. Són
diners no executats i que passaven
a comptabilitzar-se com a estalvi
que el govern de l'Estat, però, no ens
permetia gastar lliurament. El romanent ara mateix seria d'uns nou milions d'euros dels quals, segurament,
podrem disposar al voltant d'uns
sis. De moment, anem programant
a l'espera de saber les condicions
exactes del seu ús tenint en compte, a més, la capacitat d'execució de
l'Ajuntament, ja que tot té un tràmit.
Per què es produeix aquest superàvit tenint en compte que l’objectiu
ideal sempre seria exhaurir tota la
previsió de despesa anual?
Són diferents factors. Bàsicament,
tenim fins al 31 de desembre per
justificar tot allò que està pressupostat però que, de vegades,
s'acaba executant o facturant més
endavant. També tenim el capítol
dels recursos humans, que cal tenir
dotat al 100% encara que després hi
hagi treballadors que, per baixes o el
que sigui, no treballin tot l'any...
Parlant de Comunicació, en quin
punt es troba ara mateix la convergència digital dels mitjans de co-

El responsable d'Hisenda i Comunicació també exerceix de 2n tinent d'alcalde.

municació municipals?
Ja fa un temps que ho tenim a sobre
de la taula i som conscients de la
necessitat d'actualitzar les vies de
distribució dels continguts generats
pels mitjans municipals. Seguim treballant i esperem poder-ho enllestir
el més aviat possible.
Cada vegada des de l'Ajuntament
s’està apostant per una comunicació més audiovisual i multimèdia,
fins i tot amb directes via xarxes...
Exacte, hem de tenir sempre present

el perfil del destinatari de cada acte
a l'hora d'informar-ne, adaptar el canal al públic potencial en funció de
la seva edat, aficions, interessos...
Hi ha previsió de convocar el Consell Municipal de Comunicació?
Sí, la idea és atorgar-li continuïtat,
malgrat que la situació actual ho ha
dificultat. De seguida que tinguem
més definida la proposta de convergència, el convocarem perquè tothom pugui estudiar-la i fer les aportacions que cregui més adients.
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COMUNICA
El ple aprova la cessió definitiva del terreny
on s’edificarà el futur institut Les Vinyes
Albert Fernández pren possessió de l’acta de
regidor del PSC en substitució de Jaume Garcia

La parcel·la està ubicada a tocar del centre mèdic i l'escola pública Charlie Rivel.

E

l ple ordinarir del mes de març
va aprovar de manera definitiva el conveni urbanístic de
cessió dels terrenys que permetrà
l’edificació del nou institut Les Vinyes a tocar de l’escola Charlie Rivel
i el Centre d’Atenció Primària (CAP).
El punt va tirar endavant, un cop
es van desestimar les al·legacions
presentades pel PSC, amb els vots
favorables de l’equip de govern (UC,
ERC, CECP i CUP), l’abstenció de socialistes i JXCub i l’oposició de Cs. A
la seva exposició, l’alcaldessa de la
vila, Rosa Fonoll, va relatar el procés
seguit fins a l’acord actual, imprescindible per poder-li traspassar la
titularitat a partir d’ara a la Generalitat, que és qui té la competència de
la construcció dels centres públics
d’ensenyament secundari.
La també responsable de la regidoria d’Urbanisme va lamentar la
interposició de les al·legacions per
part del grup municipal del PSC atès
que, sota el seu criteri, podia endarrerir substancialment la tramitació
del procediment de construcció. De
la seva banda, la portaveu socialista,
Núria Planas, va criticar que el govern trigués tant a resoldre les seves
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reclamacions alhora que va alertar
del perill que finalment “s’acabin
fent pisos i no l’institut; ara mateix
no tenen cap garantia i ni les famílies els creuen”. Al seu torn, el cap de
llista de Cs, Manuel Martínez, va justificar el vot negatiu del seu grup en
entendre que tot el procés “està viciat i s’ha tirat endavant sense buscar
el consens, absent de transparència
ni fer-nos partícips” a la vegada que
assenyalava “il·legalitats en el planejament”. A petició de l’alcaldessa, tant des dels serveis jurídics de
l’Ajuntament com l’arquitecte tècnic
municipal van subratllar que tot el
procediment gaudia dels informes
favorables dels òrgans competents
i que l’aprovació final del pla urbanístic va a càrrec de la Generalitat.
Després d’aprovar-se el compte general 2019; una sanció de
2.704,56 euros per al propietari d’un
gos potencialment perillós per durlo deslligat, sense morrió ni assegurança, i tirar endavant el nomenament dels representants municipals
a la comissió de delimitació dels
termes de Cubelles i Vilanova i la
Geltrú, la sessió ordinària del mes
de març va debatre set mocions

presentades pels diferents grups
locals. L’única que va gaudir d'unanimitat va ser la presentada pel PSC
demanant a les companyies elèctriques que prenguin mesures per evitar talls de llum i millorar la xarxa de
subministrament al municipi.
Així mateix, també es va aprovar
un text debatut a petició d’un veí
de la vila integrant de la UnióPensionista.cat on es reclama que les
entitats financeres reforcin el servei
assistencial a les persones que no
dominen la banca en línia ni segons
quines operacions accessibles només mitjançant el caixer automàtic.
El punt es va aprovar amb l’oposició
de Cs, que discrepava de la part expositiva del redactat en entendre
que es criticava genèricament tot
el sector financer, i l’abstenció del
nou regidor socialista per motius
professionals. Així mateix, el ple va
donar suport a una moció a favor de
la llibertat d’expressió i contra l’empresonament del raper Pablo Hasél,
amb els vots afirmatius de la CUP,
CECP, JXCub, ERC i quatre regidors
d’UC; l’abstenció de dues representants d’UC, i la negativa de Cs i PSC.
Per contra, es van rebutjar
les altres quatre mocions, tres
de Cs i una del grup socialista.
Nou regidor del PSC
La sessió ordinària celebrada el
16 de març va servir també perquè
Albert Fernández Ocaña prengués
possessió de l’acta de regidor en
substitució de Jaume Garcia, qui va
deixar el càrrec recentment per motius professionals. L’alcaldessa de la
vila, Rosa Fonoll, va donar la benvinguda al nou electe, qui es va adreçar
a la població destacant la gran feina
duta a terme pel seu predecessor i
assegurant que treballaria intensament en benefici del conjunt de la
població.

COMUNICA
En marxa una nova edició dels Pressupostos
participatius per decidir el destí de 150.000 euros

E

l 6 de maig es va presentar la
quarta edició dels pressupostos participatius de Cubelles.
Una sessió que es va fer de forma
telemàtica, per les mesures preventives de la pandèmia sanitària de la
COVID-19, i que es pot recuperar al
canal Youtube de l'Ajuntament de
Cubelles.
Enguany es torna al procés anual,
després de l'experiència biannual
del 2020-2021. Així, les persones
majors de 16 anys empadronades
a Cubelles tenen fins al 21 de maig
per presentar propostes a través de
la web cubelles.cat/pressuparticipatius.com, als punts d'autoservei
ubicats en algunes oficines municipals i l'Oficina de Participació i Informació Ciutadana (OPIC).
Per facilitar l'accés a les persones
que no estiguin avesades en l'ús de
les tecnologies de la informació i
la comunicació, s'ha fet una distribució de butlletes en paper que es
poden fer servir per fer un esborrany
de la proposta. A l'OPIC el personal
ajudarà a les persones que ho necessitin a complimentar la proposta
per via electrònica.
Cada ciutadà i ciutadana pot presentar tres propostes sobre projectes d'inversió, de competència i
béns de titularitat municipal. Han de
ser idees que cobreixin una necessitat concreta amb impacte majoritari
a la població, sostenibles, avalua-

El calendari provisional preveu les
votacions la darrera setmana de juny
bles econòmicament,
inclusives i socialment
equitatives. Tanmateix,
només poden tenir impacte en un exercici
pressupostari.
Un cop passada la
fase de presentació,
els tècnics disposaran
d'aproximadament un
mes per valoraran les
propostes i les quantificar-les econòmicament, descartant les
que no compleixin les
bases, les que superin l'import màxim de
150.000 euros. Les
repetides, en cas d'haver-hi, s'agruparan en
Logotip de la campanya
una proposta sola.
Les idees que passin
Els pressupostos participatius
aquest tall aniran a la fase de votasón
una eina de participació directa,
ció, prevista inicialment per a finals
mitjançant
la qual els veïns i veïnes
del mes de juny. Al llarg d'una setde
Cubelles
poden proposar i decimana, els cubellencs i cubellenques
dir
sobre
el
destí
de 150.000€ dels
empadronats majors de 16 anys
recursos
municipals.
podran consultar les diferents canFins a l'actualitat s'han celebrat
didatures i n'hauran de votar tres. Fitres
edicions que abracen quanalment, la comissió de seguiment
tre
exercicis
(2018 a 2021), amb
les ordenarà de més a menys votauna
inversió
executada
de prop de
da, esgotant la partida pressupos200.000
euros.
tària.

Calendari provisional del procés participatiu
Fase 1. Presentació pública
6 de maig de 2021, a les 18.00 h. Youtube Ajuntament de Cubelles
Fase 2. Presentació de propostes
Del 6 al 21 de maig de 2021, ambdós inclosos.
Fase 3. Valoració de les propostes
Maig-juny 2021.
Fase 4. Votació popular
Del 22 al 30 de juny 2021.
Fase 5. Sessió de retorn
Juliol de 2020.
Aquest calendari pot patir modificacions en el decurs de l'evolució del procés.
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COMUNICA
Cubelles s'adhereix al programa Reallotgem.Cat
de lloguer per a persones en situació de risc social

L

’Ajuntament de Cubelles ha
aprovat la seva incorporació
del programa Reallotgem.
Cat, impulsat per la Generalitat mitjançant l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya i centrat en el foment al
lloguer social. La iniciativa pretén
atraure habitatges privats per posar-los a disposició de les meses
d’emergència, incrementar la seva
dotació i facilitar l’allotjament de
persones en situació d’urgència
econòmica i social.
Segons l’acord adoptat, el consistori s’encarregarà de captar propietats de particulars que s’hi vulguin
sumar, tot garantint l’aval de cobrament mitjançant el mateix Ajuntament i la Generalitat. Els particulars
que s'hi afegeixin rebran en el moment de la signatura del contracte
el pagament íntegre de 18 mensualitats més la fiança. En aquest cas,
la durada oscil·laria entre els cinc i
set anys.
La iniciativa, promoguda per la regidoria de Benestar social, s’adreça
a persones en situació de precarietat econòmica i social i d’altres que
hagin rebut l’adjudicació d’un habitatge per part de la Mesa d’emer-

Els propietaris que s'hi sumin rebran
l'aval de cobrament de l'administració
gències de Catalunya i estiguin pendents de reallotjament.
Enguany, el govern de la Generalitat té previst destinar-hi un total de

21 milions d'euros amb l'objectiu
d'arribar a llogar entre 1.300 i 1.500
habitatges nous durant el present
exercici.

L'Ajuntament s'encarregarà de captar habitatges per incorporar-los a la iniciativa.

Adquirits nous vehicles electrificats i sostenibles

E

n virtut del que marca el Pla
d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC),
l’Ajuntament de la vila segueix
amb la seva aposta per la reducció d’emissió de CO2, i l’electrificació del parc mòbil. Així, el Servei
Municipal d’Obres (SMO) acaba de
substituir vehicles de combustibles
fòssils per d’altres electrificats mitjançant el sistema rènting, gràcies
a l’adhesió a la licitació feta des de
l’Associació Catalana de Municipis.
De moment ja circulen pels carrers de la vila dues furgonetes elèctriques i una híbrida i, en les properes setmanes, s’incorporaran un
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camió grua i un camió bolquet que,
tanmateix, no poden ser electrificats per una qüestió d’eficiència.
L’electrificació del parc mòbil municipal ja s'havia estès a la Policia
Local que, des de fa anys, disposa
de vehicles elèctrics (motocicletes) i híbrids per a les seves rutes.
Igualment, també s'havia inclòs a la
licitació del nou servei de neteja viària la incorporació de vehicles que
redueixen les emissions. Amb tot, al
mercat de vehicles electrificats encara s'han d'incorporar els camions,
grues i vehicles de servei, actualment encara lluny de l'electrificació
per una qüestió d'eficiència.

L'acció reduirà les emissions de CO2.

COMUNICA

Un estudi tècnic avalua el Vòrtex

L

'Ajuntament de Cubelles ha
encarregat un estudi tècnic
per avaluar els sis primers
mesos de l’entrada en funcionament
del sistema Vòrtex, ideat per minimitzar els abocaments d’aigües residuals a la llera del Foix en episodis
d’avingudes d’aigua. La mesura s'ha
pres després de constatar durant la
primera fase de la posada en marxa
que l'eficàcia de l'equipament no es
corresponia a la de disseny. Així, les
conclusions de l’estudi determinen
que l’estació de bombament principal Cubelles-Cunit funciona a una
capacitat real de 120 l/s, lluny dels
167 l/s assegurats per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) i el Consell
Comarcal del Baix Penedès (CCBP),
i a un 50% dels paràmetres de disseny de projecte. Tot plegat, provoca que, amb pluges de poca intensitat, hi hagi un retorn cap al Vòrtex
d’aigües amb una alta concentració
de sòlids i materials diversos, com
draps i tovalloletes, que provoquen
que el funcionament del Vòrtex estigui per sota dels indicadors de
disseny. En conseqüència, el sistema pot arribar-se a reblir i inundar
temporalment el pas de sota la via,
el qual funciona com a dipòsit regulador fins que, poc després, es buida sense que es produeixin vessaments des d’aquest punt cap al Foix.

Cal ampliar la capacitat de l'estació de
bombament per millorar-ne l'eficiència

Treballs d'instal·lació del sistema Vòrtex, que compleix sis mesos de funcionament.

L’estudi conclou que cal reclamar
urgentment a l’ACA i el CCBP, que
són els qui ostenten les competències, que ampliï la capacitat de la infraestructura fins, almenys, els 167
l/s assenyalats i, en la mesura que
sigui possible, els 240 l/s de disseny
previstos en el sistema Vòrtex. El director de l'ACA es va comprometre a
redactar urgentment el projecte de
la nova estació de bombament que

ha de permetre resoldre la problemàtica assenyalada. El projecte es
troba actualment en fase de redacció. En paral·lel també es preveu la
progressiva construcció, entre d’altres, d’un tanc de tempesta al carrer
Millera i una canalització de pluvials
al carrer Gessamí, mesures que permetran esponjar l’acumulació d’aigua i reduir l’impacte en aquest punt
del municipi.

Projecte pioner per acabar amb l'amiant a Cubelles

L

a regidoria de Medi ambient
ha endegat un projecte pioner
a Catalunya de detecció de
superfícies de fibrociment al municipi com a primer pas per alliberar-lo
completament d’amiant, un material
cancerigen i altament nociu per a
la salut, i d’ús prohibit des de 2008.
Durant els propers dotze mesos,
l’empresa DetectA, integrada, entre
d’altres, pel cubellenc Carles Scotto, elaborarà un mapa interactiu de
cobertes de fibrociment mitjançant
el principi de machine learning, és a
dir, un sistema de computació basat
en xarxes neuronals que millora la

seva eficiència de forma autònoma.
Un cop transcorregut l’any, la companyia durà a terme un nou mapatge
previ a la cessió del document definitiu a l’Ajuntament, per tal que inclogui les darreres actualitzacions.
Amb les dades obtingudes, el departament de Medi ambient procedirà
al requeriment de retirada de les
cobertes identificades, mitjançant
l’acció i el control de qualitat de professionals degudament acreditats,
atesa la perillositat i la necessària
manipulació correcta de l’asbest.
Tant des del govern de l’Estat com
des de la Generalitat, s’estan treba-

llant propostes de llei que obligaran
en breu a tots els municipis a desenvolupar primer un cens i després un
full de ruta per a l’erradicació total
de l’amiant.
Amb aquesta iniciativa, el govern
municipal de Cubelles vol fer un pas
endavant i liderar aquest procés
tant per compromís amb la salut
de la població com per fer difusió
d’una problemàtica tan perillosa
com silenciada. El govern estatal i la
Unió Europea actualment concedeixen subvencions gestionades per la
Generalitat de cara al desmuntatge
d’aquests materials.
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L'ENTREVISTA:

CLÀUDIA RODRÍGUEZ I CARME RIGOL

ASSOCIACIÓ DE DONES AD

La pandèmia ha posat de relleu to

A

dona't és la nova associació
de dones de Cubelles que
busca aglutinar les necessitats i els anhels del feminisme local.
Amb l'epicentre al Centre de dones
Violeta, s'han organitzat per donar
resposta a tot allò que se'ls plantegi,
de manera diversa i transversal. Ens
parlen del naixement d'aquesta entitat la Clàudia Rodríguez (CLR), una
jove estudiant universitària, i la Carme Rigol (CR), docent de professió.
Els propers passos del feminisme a
Cubelles dependran, en bona part,
de la feina que duguin a terme.
Per què una nova associació de dones a Cubelles?
CLR. A través de la tècnica municipal del Centre Violeta, la Pilar Martos, vam trobar-nos un grup de dones que vam creure que calia crear
un espai de convivència de dones
on compartir i aprendre juntes.
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Amb quins objectius neix l'associació de dones Adona't?
CLR. Agafem el testimoni d'antigues
associacions de dones com La Fita
i volem donar visibilitat, veu i eines
a les dones de Cubelles. Fer-les presents i donar una mirada femenina a
tot tipus d'iniciatives.

"Nosaltres agafem el
testimoni d'antigues
entitats de dones del
municipi, com va ser
La Fita"
Quin és el perfil de dones que configura l'entitat a dia d'avui?
CR. Som un grup totalment divers
i intergeneracional. Hi ha dones joves estudiants, també hi ha mares,
àvies, dones treballadores, autònomes... I som de diferents orígens i

amb cultures diferents, de camps
laborals molt diversos...
Quines son les accions més urgents que considereu que cal desenvolupar?
CR. El primer que hem fet és crear
una enquesta editada en diverses
llengües per ser accessible que ens
ha de permetre saber què interessa
a les dones de Cubelles i on hem
d'incidir. La situació de pandèmia
ha posat de relleu tota la sabiduria
de les dones, com el grup Puntades
amb cor va posar de manifest cosint
mascaretes quan va ser necessari.
La pandèmia ha accelerat la constitució d'aquesta associació?
CLR. Ha afavorit bastant a començar el més ràpid possible. Ens hem
adonat que la pandèmia no ha afavorit en molts aspectes molt concrets de la vida de la dona. Era un
moment idoni per començar mal-

DONA'T

ota la sabiduria de les dones
grat les dificultats com, per exemple, reunir-nos.
Fa dos anys l'Ajuntament de Cubelles va aprovar el protocol davant
d'agressions sexistes en espais
d'oci. S'està avançant en aquest
àmbit?
CLR. El fet que es facin protocols i
es treballi per millorar aquestes situacions ja és important, però encara queda molta feina per fer. No
tan sols rebem agressions les dones joves, totes les dones en pateixen sigui quina sigui la seva edat, la
seva constitució... totes. S'està fent
molta feina però en cal molta més.
Hem de treballar conjuntament amb
l'ajuntament i col·laborar per un objectiu comú.
Les noves generacions son més
sensibles contra la lluita contra la
desigualtat de gènere o es repeteixen vells patrons?

CR. Les feministes que ens precedeixen van haver de fer una lluita
molt important a través de la revolució. A nosaltres i a les generacions
més joves ens toca legitimar i normalitzar aquesta lluita. I això no és
fàcil, ja que veiem que els patrons es
van repetint.

"Hem de treballar
conjuntament amb
l'Ajuntament i
col·laborar per un
objectiu comú"
CLR. Sí que és veritat que hi ha molta empenta per a què les coses canviïn i es millori i es treballa dur per
a això, però queda feina per fer. Hi
ha alguns patrons que per desgràcia
es repeteixen però hi ha una millora.

Cada cop més gent jove n'és més
conscient i treballa dur, però fa falta
aquest treball conjunt intergeneracionalment per un objectiu comú.
També teniu per objectiu reactivar
el Consell municipal de la Dona?
CR. Estem començant a construir i
estem obertes a escoltar totes les
dones per allò que vulguin aportar.
És un oferiment obert a totes.
Com es pot col·laborar amb l'associació Adona't?
CLR. El primer és participar de l'enquesta que hem preparat i que és
molt completa. També es pot contactar a través del Centre de Dones
Violeta.

Adona't a Twitter:
@aDONAtCubelles
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CONEIX

RAMADÀ CU
F

ou una vesprada de l'any 610 quan Al·là va començar a revelar el contingut de l'Alcorà al profeta
Mahoma. Una nit que per als creients de l'Islam
val més que mil anys i que els fidels recorden arreu del
món amb la pràctica del ramadà. També a Cubelles, on
una significativa comunitat musulmana dejuna durant
trenta dies des de la sortida del sol fins a la fosca nit o,
el que és el mateix, “quan no es pot distingir un fil blanc
d’un fil negre”.
Tot i conviure cubellencs de procedències ben diversos -a la vila s'hi compten una vuitantena de nacionalitats-, entre els principals col·lectius musulmans existents a la vila hi predominarien els d'origen magrebí i
senegalès, en aquest segon cas més concretament de
la regió de Kaolack, port fluvial a 189 kilòmetres al sudest de la capital Dakar. Com cada any, tots els creients
en edat adulta afronten el repte de mantenir un estricte
dejú que esdevé una autèntica prova de força de convicció i repte físic. Enguany, el ramadà -que segueix el
calendari islàmic de 354 i 355 dies- ha caigut entre el 13
d'abril i el 12 de maig, una època no gaire calorosa i que
contribueix a fer més amè el compliment dels principals
preceptes que marca la seva pràctica: abstenir-se de
menjar, beure i mantenir relacions sexuals fins al vespre,
entre més. Hi estan exempts, tanmateix, les persones
malaltes o que estan de viatge, els nens, els ancians,
les dones durant la menstruació, les embarassades i les
lactants. Curiosament, i tal com succeeix amb tradicions d'altres fes, malgrat que la pràctica religiosa musulmana a Catalunya es mou al voltant del 35% dels seus
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devots potencials, el seguiment del ramadà s'ubica més
en les coordenades de la identitat cultural, elevant-se al
70% de la seva professió.
Un dels moments més celebrats durant el ramadà és
l'iftar, l'instant en què els cubellencs musulmans trenquen el dejú, preferentment en comunitat. "És un mo-

Dues de les principals comunitats islàmiques existents al municipi són d'or

UBELLENC
ment molt especial després d'una jornada tan dura",
explica Adil Tribak, un dels responsables de l'oratori
existent a la vila. "La pràctica del dejuni és positiu des
de molts punts de vista. És bo per a la salut, ja que neteja el cos de virus i toxines; ens apropa a la nostra fe;
donem gràcies a Déu per tot el que tenim, i ens acosta a

rigen senegalès i marroquí.

la gent que no té res per menjar, ens fa ser més conscients de la misèria que existeix al món", subratlla Tribak.
Acompanyat d'Abdelaziz Zitan, Abdellah El Jabri, Abdelhak El Ouazzani i Abdelatif Bakkali, Tribak recorda
que, cadascuna amb els seus matisos, les principals
religions monoteistes també practiquen el dejú. Durant
la Setmana Santa els cristians no mengen carn, mentre que alguns jueus dejunen tres dies al mes i, fins i
tot, coincidint amb el Yom Kipur, s'estan 24 hores sense
menjar, beure, fumar o mantenir relacions sexuals, per
exemple. "Ramadà vol dir el lloc amb més calor i hi ha
gent que, en comptes de comprimir-lo en un mes, ho
reparteix de dilluns a dijous durant tot l'any", comenta
Tribak mentre comparteix te i dàtils a l'oratori.
Celebració al voltant d'un plat de 'thieboudieune'
La població cubellenca d'origen senegalès també celebra el ramadà de manera similar a la dels seus veïns de
procedència magrebí. Reconeixen que no és fàcil però,
al no ser un país tan calorós com el Senegal, és més
suportable. "A Cubelles tothom ho respecta i ho entén,
de fet, hi ha gent que s'interessa i alguns ho proven puntualment", abunda, rialler, Sergi, un dels integrants de la
comunitat musulmana. Juntament amb en Sergio, Awa,
Makalele, Mar, Paco i Jimmy, entre més, cada vespre
trenquen el seu dejú amb dàtils, macedònia, mig entrepà i un plat de thieboudieune, una especialitat típica del
Senegal que significa, literalment, "arròs amb peix i verdures". Una trobada que rebla, com a bons cubellencs,
el caràcter social i familiar dels musulmans de la vila.
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COMUNICA
Cubelles Acull neix per ajudar a les persones
migrades en la seva adaptació social i laboral

A

Cubelles, el 10% de la població són persones nascudes
fora de Catalunya i de l'Estat
espanyol, que representen a més de
vuitanta nacionalitats. Aquest és
l'embrió del col·lectiu Cubelles Acull,
que es va presentar el 22 d'abril amb
l'objectiu de cobrir les necessitats
de les persones migrades en la seva
relació amb les administracions.
Cubelles Acull està conformat per
un grup heterogeni de persones que
comparteixen la sensibilitat per ajudar a qui ve d'origens diferents i no
tenen les mateixes oportunitats socials i laborals. En una primera fase
les accions se centraran en l'acompanyament a tràmits de primera necessitat, com ajudar-los a tramitar
l'empadronament, la targeta sanitària o l'aprenentatge de l'idioma.
Precisament, un dels primers serveis que ja funcionen des de fa unes
setmanes són els cursos de català.
Tres professores ofereixen classes
en grups reduïts per apropar-los a la
llengua, que és un dels requisits que
se'ls hi demana des de les administracions per aconseguir el certificat
d'arrelament.
Aquestes tasques més operatives
no estan enfrontades a l'objectiu
real del col·lectiu: ajudar les persones migrades a la seva plena integració social i laboral. I, si cal, una
de les opcions és la generació de

El col·lectiu ha iniciat el servei
d'acompanyament a l'empadronament
llocs de treball o l'autocupació a través del model cooperatiu.
L'empadronament
Per obtenir la regularització durant
un any, les persones migrades han
d'acreditar tres anys d'empadronament i un contracte de treball d'un
any amb el salari mínim interprofessional. Per tant, amb l'empadronament comença el compte enrere
per aconseguir la residència. I aquí
és on topen amb una administració

general de l'estat que aplica una llei
que sembla allunyar-se dels Drets
Humans.
Aquesta és, ara per ara, una de les
prioritats de Cubelles Acull. Malgrat
la majoria són persones formades
al seu país, amb estudis o oficis, el
desconeixement de l'administració,
l'idioma o la seva situació de vulnerabilitat els allunya del sistema.
Per contactar amb la plataforma
podeu enviar un correu electrònic a
coopcubelles@gmail.com.

Primera assemblea del col·lectiu Cubelles Acull

En marxa el programa 'Accelera el creixement'

F

ins al 7 de juny, les empreses
de Cubelles interessades en
participar en el programa Accelera el creixement, poden adreçar-se a la regidoria d'Empresa i
Emprenedoria. Es tracta d'un acompanyament per a empreses que vulguin incrementar la facturació i volum de negoci.
El servei es dona de forma personalitzada a càrrec d’experts que
elaboren un pla de creixement i donen suport a la seva execució. Està
adreçat a empreses amb tres treba-
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lladors/es o més, i que hagin estat
creades abans de finals de 2016.
El programa està valorat en 5.500
euros i compta amb el suport de
PIMEC i la Diputació de Barcelona.
Cada empresa ha de pagar només
500 euros, però que en el cas de Cubelles els assumirà íntegrament la
regidoria.
Tots els negocis interessats es
poden adreçar personalment a la
regidoria o contactar per correu-e a
deconomica@cubelles.cat.
Accelera el creixement és un

programa impulsat per PIMEC i la
Diputació de Barcelona. Davant la
situació actual de pandèmia, es
prioritzarà la transformació digital
de les empreses, revisant l’estratègia de l’empresa amb experts per
definir un pla de creixement que es
posarà en pràctica a través d’un pla
d’acció.
Les principals línies se centraran
en les millores en la comercialització de productes i serveis, l’estructura financera, la internacionalització, i/o l’organització empresarial.

COMUNICA

La Cubelles del passat, novetat editorial

E

ls jardins de Can Travé van
ser l'escenari de la presentació d'una novetat editorial local en el marc de Sant Jordi i la 47a
edició de la Setmana Cultural de Cubelles. Es tracta d'un recull de fotografies majoritàriament pertanyents
a l'arxiu personal del fill predilecte
de la Vila, Antoni Pìneda, acompanyades dels textos elaborats per
l'exbatlle i president del Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell,
Joan Vidal, amb el títol de Cubelles
desapareguda.
El llibre forma part de la col·lecció
Catalunya Desapareguda que edita Efadós i compta amb el suport
del Departament de Cultura de la
Generalitat de Catalunya. Es convida al lector a fer un passeig per la
història recent de Cubelles a través
d'imatges que van des de principis
del segle XX fins a les acaballes dels
anys seixanta i que mostren persones, carrers, tradicions, paisatges i
fets històrics del municipi. L'itinerari
plantejat pels autors permet recòrrer indrets que han canviat radicalment la seva fesomia al llarg dels
anys, així com celebracions de diversos tipus –religiós, cultural o popular– i d'altres aspectes destacats
de la vida quotidiana de la Cubelles
del passat recent.

El llibre es nodreix de les fotografies
d'Antoni Pineda i els textos de Joan Vidal

L'edició local s'emmarca en la col·lecció 'Catalunya desapareguda'.

A l'acte de presentació hi van assistir desenes de persones que van
voler conéixer de primera mà el contingut del llibre que van fer els autors i que va permetre començar a
recuperar els actes públics de mitjà
format a l'aire lliure, garantint totes
les mesures de seguretat i higiene

exigides a causa de la pandèmia.
El periodista de TV3 i veí de Cubelles des de fa gairebé 20 anys, Artur
Peguera, és l'autor del pròleg d'un
títol que es pot adquirir a la llibreria
Lanigó de Cubelles (passeig de Vilanova, 7), així com en d'altres establiments de la comarca.

Atorgada la Beca d'investigació local 2021
Joan Vidal és l'autor escollit per la regidoria de Cultura per encarregar-se
de l'edició del treball subvencionat amb la Beca d'investigació local 2021.
Vidal, que és president del Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell,
és autor de nombrosos llibres de la col·lecció local, entre els que es troba
també el dedicat a la història del Círcol Cubellenc (1890-1939) i que va
ser guardonat amb l'edició del 2004 de la Beca d'investigació local.
En aquesta ocasió, en Joan Vidal planteja desenvolupar un projecte en
el que ja porta mesos treballant, un diccionari de la Segona República i
la guerra civil a Cubelles. Segons el propi autor "pretén donar una imatge
global d’aquell període tan convuls amb biografies de persones que
van tenir alguna actuació rellevant: polítics, sindicalistes, membres del
Comitè de Defensa, víctimes de la repressió de la guerra i del franquisme
i joves cubellencs que van haver de lluitar al front o, com a mínim,
que foren mobilitzats, la qual cosa comportarà saber de trajectòries
personals i personatges inèdits".
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COMUNICA
Els Castellers del Foix reprenen els assajos
complint amb totes les mesures sanitàries

L

'activitat castellera s'ha représ a Cubelles mesos després de l'esclat de la pandèmia, fet que va obligar al cessament
de les actuacions i els assajos arreu
del país. Els primers en retornar a
enfundar-se la faixa han estat la
canalla, i les ganes de tornar a fer
castells van quedar paleses amb
l'assistència d'una desena d'infants, tot un èxit com s'apunta des
de la direcció de la colla. A partir
de la primera quinzena de maig ja
es reincorporen els adults, seguint
les estrictes recomanacions emeses per la Coordinadora de Colles
Castelleres de Catalunya i el Procicat. Les mesures limiten el nombre màxim de castellers a vint per
assaig, que conformaran un grup
bombolla estable. També queda limitat el temps de pràctica, que no
pot excedir d'una hora, mentre que
per a la construcció de cada castell
no podran emplear-se més de cinc
minuts. A banda de l'ús obligatori de
la mascareta, també es repeteixen
les rutines de rentat de mans amb
gel i mantenir les distàncies de seguretat. Tot plegat, per garantir que

La canalla han estat els primers de la
colla a tornar a enfundar-se la faixa
la pràctica dels castells es fa d'una
manera segura i sense posar en
risc als participants. En el cas dels
adults, els primers a retornar a l'ac-

tivitat son baixos, cordons, agulles i
crosses i, a mesura que la situació
ho permeti, s'aniran reincorporant la
resta de membres de la colla.

La convocatòria dels primers membres a reprendre l'activitat ha estat un èxit.

Més marxandatge a la venda a l'oficina de Turisme

L

es dependències de l'oficina
municipal de Turisme ubicada al castell de Cubelles
compten amb nous productes a la
venda que s'incorporen al catàleg
de marxandatge cultural local. Es
tracta de la figura de goma del gegantó Charlie Rivel creada per l'empresa especialitzada La Davallada,
amb un ampli catàleg de figures de
gegants i bèsties del folklore d'arreu
del principat. La regidoria de Cultura
n'ha adquirit una trentena d'unitats
a MiròGràfic, l'empresa local que va
impulsar-ne la creació, per tal d'oferir-ne la venda al mateix preu de 30
euros a través de les dependències
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municipals de Turisme, que compten amb un ampli horari d'obertura
i atenció al públic, especialment els
caps de setmana i durant el període
estival.
Així mateix, també s'han posat a
la venda una sèrie de didals de ceràmica dedicats a diversos motius
de Cubelles que anualment s'entregaven a les participants en les trobades de Puntaires i que es posen
a la venda al preu de 3,50 euros.
Aquests nous elements s'uneixen
als ja comercialitzats com son els
llibres d'edició local i objectes dedicats a Charlie Rivel: el nas, el penjoll,
el pin de plata i les samarretes.

Nino de goma dedicat a Charlie Rivel.

ESPORTS

El Club de Futbol Cubelles es queda sense
competir, però no sense jugar

E

l primer equip masculí del
Club de Futbol Cubelles és
l'únic equip de l'entitat que
no ha pogut reprendre la seva competició. Els motius principals han
estat la dificultat d'aplicar el pla de
competició, que s'estructurava en
dues fases, i del que tan sols s'havien pogut disputar dues jornades
abans del tancament a causa de la
pandèmia. Aquests són els arguments esgrimits pels organitzadors
que han dut a l'anul·lació completa
de la competició. En el seu lloc, la
Federació Catalana de Futbol (FCF)
ha organitzat un torneig voluntari per tal de donar l'oportunitat de
jugar als equips que ho desitjaven,
però sense computar ascensos ni
descensos de categoria.
L'equip ja ha disputat tota la primera volta d'aquest torneig i la primera
jornada de la segona mànega de la
competició. Enquadrat en un grup
de cinc equips de proximitat geogràfica, els cubellencs han sumat
dues victòries en cinc partits. Amb
darrers resultats computats -els
blaus van superar al San Mauro per

El torneig regional que disputen els nois
de Xavi Vilagut està sent molt igualat
2 a 1- la classificació del grup reflecteix el gran nivell dels equips participants que han exhibit una igualtat
màxima. La Fundació E. Atlètic Vilafranca lidera el grup amb vuit punts,
seguits per Moja i Sant Mauro, que
són segons empatats a set punts.
A continuació hi ha el Sitges (a qui
falta una jornada per disputar) i el C.
F. Cubelles ambdós amb sis punts.
Els nois de Xavier Vilagut han ofert
un rendiment que ha anat de menys
a més i han pogut retallar distàncies
en les darreres jornades. El fet de
jugar com a locals al camp de futbol municpal Josep Pons i Ventura
i poder comptar amb el suport del
públic al que ja s'ha començat a
deixar accedir a les grades ha esperonat als jugadors que han guanyat
els dos únics partits que han jugat
a casa. Amb totes les possibilitats
obertes en aquest grup número sis,
encara s'han de disputar molts par-

tits directes. Només el primer classificat del grup passarà a la següent
eliminatòria. Al Club de Futbol Cubelles li queden tres partits per disputar, dos dels quals ho farà com a
equip local. Havent jugat contra el
Moja a domicili el 8 de maig, els de
Vilagut s'enfrontraran al Sitges (el
15 de maig) i al Vilafranca (el 29 de
maig).
Pel que fa al primer equip femení,
les noies entrenades per José Antonio López sí han pogut reprendre la
competició del grup 1 de la segona
divisió. Després de set partits disputats tan sols han pogut sumar dues
victòries, però cal destacar que la
cancel·lació de les competicions
va obligar al club ha unificar els dos
equips en un de sol.
Les blaves es troben just a l'equador de la competició i esperen seguir millorant en aquesta segona
part del campionat.

El camp de futbol municipal Josep Pons i Ventura ha tornat a gaudir de la competició i del públic a les graderies.
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ESPORTS
La competició esportiva torna al poliesportiu

T

El Club Bàsquet Cubelles és l'entitat local
que més ha patit els efectes de la pandèmia

otes les entitats esportives
cubellenques han pogut tornar a la competició, tot i que
alguns equips ho havien fet abans
pel fet de militar en categories estatals o que els donessin opció a ferho. El Club de Vòlei Cubelles (CVC)
va ser una de les primeres entitats
a recuperar la competició. El seu
primer equip masculí de 1a Catalana va finalitzar la primera fase com
a primer de grup i es va classificar
per als playoff d'ascens que es van
disputar durant la Setmana Santa.
Malauradament, els nois entrenats
per Germán López no va poder superar la ronda de quarts i van caure
eliminats davant l'Institut Montserrat en un igualadíssim partit que
es va decidir al tie break. Pel que fa
a la segona fase de la competició,
han jugat tres jornades amb una victòria i dues derrotes sumant quatre
punts que els situen en tercera posició d'un grup de set equips, format
pels millors de la primera fase. Ara
l'objectiu és finalitzar el més amunt
possible a la classificació en la seva
primera temporada a la categoria.
El primer equip femení del CVC que
defensava per primera temporada
la 3a catalana ja s'ha assegurat la
permanència en classificar-se en la
primera fase entre les primeres del
seu grup. Tot just han començat la
segona part de la competició amb
una victòria en el seu grup.
Pel que fa a l'hoquei, el Club Patí
Cubelles ja ha pogut tornar a la com-
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La plantilla del Club de Vòlei Cubelles està completant una atípica bona temporada.

petició amb tots els seus equips des
dels més petits fins als sèniors. El
gran objectiu del club seguia sent
lluitar per pujar amb l'equip femení
de primera a la nacional Catalana.
En aquest cas, la federació va decidir que es disputaria una volta i
que serien les jornades senars que
ja estaven establertes al calendari.
Els resultats no han acompanyat i,
amb una única jornada pendent de
disputar, l'ascens es tornarà a escapar aquesta temporada. El masculí,
per la seva banda, està en una situació més complicada. Ha finalitzat
últim en la primera fase i haurà de
millorar de valent per evitar al descens a la 3a Catalana, una competició creada en les últimes temporades i en la qual el Cubelles no hi ha

estat mai. Els cubellencs hauran de
disputar-se la permanència amb un
grup de sis equips per evitar perdre
la categoria.
Per últim, el Club Bàsquet Cubelles
(CBC) ha estat una de les entitats
esportives locals més damnificades
per l'aturada. La falta de competició
i els diversos confinaments territorials ja van obligar a desfer l'equip
femení que competia a segona catalana. Amb la represa, el club tan
sols ha inscrit l'equip sènior masculí, que es troba disputant un torneig
amistós amb diversos equips de
proximitat geogràfics. Enquadrats
en un grup de cinc clubs, els cubellencs actualment són quarts havent
comptabilitzat una única victòria i
tres derrotes.

Grups municipals
Cubelles més social que
mai

A l'equador de la legislatura

Hem deixat enrere un
2020 difícil per tots i totes
i aquest 2021 no esta sent
més lleuger. Temps carregat de dolor, patiment, incertesa i por a nivell
social i econòmic; i agressivitat sense precedents des de les estructures locals de certs
partits polítics, com hem vist a les darreres
setmanes. Davant d’aquest context, Unitat
Cubellenca s’ha mantingut i es manté ferm
de conviccions i valors.
La solidaritat, l’apropament amb les ciutadanes i ciutadans, la unió d’equip, la responsabilitat, el respecte a la vida, a la democràcia
i a la llibertat de pensament, és la nostra
bandera impulsada per la nostra alcaldessa
Rosa Fonoll. Aquests valors no són paraules
buides, es converteixen en fets que donen
com a resultat que aquest govern, liderat per
la nostra alcaldessa, hagi aprovat per segon
any consecutiu els pressupostos més socials de la història de Cubelles.
Al 2020 vam augmentar un 20% el pressupost a l’àmbit social i tornem a destinar un
10% més en aquest 2021. Aquests pressupostos és el resultat d’una manera d’ésser
i estar al vostre costat. De donar resposta
a la crisis social que vivim en aquests moments i millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes de la vila. En aquesta línia, fem un
reconeixement a la labor magnífica duta a
terme per l’equip de Serveis Socials, des de
l’equip d’administració, a les treballadores
i educadores socials, les coordinadores de
l’àrea i a tot el personal municipal i voluntariat que es van sumar durant els mesos més
durs del confinament. Arran d’aquesta crisis
sanitària, s’ha augmentat exponencialment
l’atenció de ciutadanes i ciutadans des dels
nostres Serveis Socials.
S’han triplicat, malauradament, les ajudes
en alimentació, augmentant de 50 famílies
el gener 2020 a 130 durant el mes més dur
de la pandèmia, maig 2020. Les demandes
d’assistència telefònica i actuacions socials efectuades al col·lectiu de la gent gran
també ha estat una necessitat bàsica, passant de 70 atencions el gener de 2020 a 200
a l’abril 2020. A més, el servei extraordinari
d’assistència a la nostra gent gran durant
les setmanes més dures de confinament va
arribar a realitzar més de 250 serveis. Tanmateix les entrevistes en serveis socials van
incrementar de 742 al gener 2020 a 1.150 els
mesos on les onades de contagi arribaven
al pic més elevat. Unitat Cubellenca lidera
una de les àrees més sensibles i necessàries a hores d’ara, apostant amb fermesa, no
solament a nivell pressupostari, sinó impulsant la creació de projectes innovadors que
lluiten contra la solitud no volguda i l’envelliment actiu, pel dret de l’habitatge, la dignificació dels col·lectius més vulnerables i el
reforç dels equips d’atenció social.
Unitat Cubellenca sempre amb vosaltres.

En primer lloc volem aprofitar per donar les gràcies
al regidor sortint, el Jaume
Garcia, que per motius personals i laborals, ha deixat el càrrec de regidor en mans del Albert Fernández, un jove
Cubellenc, que malgrat la seva edat, ja té antiguitat en les nostres files. Tots plegats seguim treballant en el Cubelles que volem, un
Cubelles per viure, per treballar, per gaudir...

UnitatCubellenca11
@CUBELLES_UC
@unitatcubellenca

Estem arribant a l’equador de la legislatura i
moltes de les coses que s’havien publicitat
amb grans cartells just abans de la campanya municipal, i que encara segueixen sense
iniciar: Remodelació del Passeig Marítim,
Pla d’Accessibilitat de Mas Trader, són algunes de les assignatures pendents del govern,
que van anunciar a tot drap al 2019 i que no
estan presents al projecte de pressupostos
municipals 2021.
Per altra banda, des del grup municipal del
PSC-CP, creiem que les ajudes a l’economia
local són escasses i arriben tard. A aquest
pas quan tornem “l’antiga normalitat” molts
negocis no hi seran i d’altres estaran tan
tocats que no sabem si tancaran en breu.
Cubelles hauria de ser un lloc atractiu per
impulsar l’autoocupació i la creació de nous
llocs de treball. Hem d’impulsar polítiques
econòmiques per noves activitats que generin ocupació i que les famílies de Cubelles
puguin treballar i viure en aquest poble. Parlant de viure.... seguim sense habitatge protegit ni polítiques que donin suport a l’accés
a l’habitatge. Projecte primordial que tampoc té cabuda en el pressupost municipal
2021. Sí sembla que es comprarà terrenys
per a fer horts urbans...no dubtem de la bondat d’aquest projecte però...és prioritari en
el segon any de pandèmia? No es podrien
llogar els terrenys i destinar els 30.000€ de
la compra del pressupost de Benestar Social
a més subvencions per als més necessitats
usuaris de la mateixa regidoria? No tindrem
habitatge social però podrem plantar plantetes a terrenys municipals.
El govern al Pla de Mandat exposava que pel
2019 i 2020 hi havia uns 5M€ d’inversió compromesos per adequacions a la via pública:
asfaltatge, enllumenat i voreres, que a dia
d’avui no s’han efectuat ni estan al pressupost 2021.
Tot i això tenim l’esperança que en els dos
anys que queden de legislatura sí es realitzin
aquests projectes. En aquests el Grup Municipal PSC-CP donarà el suport i treballarà el
que calgui per a fer-los realitat.

Cubelles és cultura!
Tot just acabada la setmana cultural podem garantir
que ha estat un èxit. L’any
passat estàvem tots confinats a casa, i enguany hem
pogut gaudir de presentacions de llibres,
concerts, conferències, inauguració de l’exposició de Paulina Shumann i de les futures
entitats o col·lectius, Cubelles Acull i el col·
lectiu de professionals del món de l’espectacle. Diumenge després d’un espectacle de
circ ens vam adonar del gran potencial en
les arts plàstiques que existeix en el nostre
petit país ja que al concurs de pintura ràpida
tot i el moment complicat de mobilitat que
estem passant, s’hi van presentar 18 artistes
i el jurat va trigar a escollir els cinc guanyadors, per primer cop s’obrien les portes de
Can Travé i això va aportar noves perspectives artístiques. I així i poc a poc invertim
en la cultura de proximitat i aquesta serà la
nostra línia d’actuació en aquest nou començament així volem seguir recolzant la cultura segura i confiant en poder realitzar més
actes, festes sempre amb el beneplàcit de
les normes establertes de seguretat. No podríem deixar de felicitar a totes les entitats
que si l’any passat ja ens van ajudar a confeccionar una setmana cultural telemàtica,
enguany ens han continuant ajudant. Sense
elles ens seria difícil continuar treballant,
moltes gràcies.
El pressupost ja està enllestit i esperem que
sobretot els vilatans entenguin totes les propostes de caire social que aportem, sovint
és difícil renunciar o disminuir partides per
ajudar d’altres, però confiem que arribem
a bon port i els esforços es vegin reflectits
en aquest el nostre poble, sense renunciar a
res.
Immersos en plena primavera i posant la
mirada en l’estiu, molts partits, entre ells el
nostre, apostàvem per implantar la zona blava, verda o de prepagament, ha creat moltes
discrepàncies però confiem en que els cubellencs i cubellenques entenguin que tot es fa
amb un objectiu no de repercutir a la butxaca
directa dels qui vivim tot l’any, sinó en realitzar un pas de gegant pel que fa a la qualitat
del nostre turisme i no quedar-nos al marge
com la resta de pobles costaners.
En política municipal ERC a Cubelles volem
deixar molt clara la nostra postura envers el
pacte de govern del que formem part ara farà
dos anys. Arribats a la meitat de mandat, el
nostre compromís continua sent igual de
ferm que el primer dia. Salut i República!!!

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

EsquerraCubelles
@ERCubelles
@esquerracubelles
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Grups municipals
Compromiso con la realidad
Cs es el grupo municipal
que más propuestas ha
presentado en lo que llevamos de legislatura a través
de mociones en los Plenos municipales, es
el único que no ha gastado dinero de su asignación e incluso el único que se ha ausentado de aquellos plenos urgentes extraordinarios cuya realización sólo interesaba al
ámbito separatista pero cuyo coste era para
toda la población.
A estas alturas nadie podrá decir que Cs ha
estado inactivo u oculto, ni siquiera cuando
el gobierno municipal ha limitado en tiempo
y forma la documentación necesaria para la
aprobación de actos colegiados, hemos trabajado todos y cada uno de los asuntos de
interés.
Gobierno y Cs no han tenido los mismos intereses y en lo que queda de legislatura Cs
mantendrá ese difícil equilibrio entre oposición constructiva y oposición fiscalizadora
porque la fantasía no puede tergiversar la
realidad.
Cs de Cubelles está siendo vehementemente crítico sobre la gestión del medio ambiente y los recursos naturales, sobre el urbanismo descontrolado e interesado, sobre la
calidad de los servicios, sobre la deficiencia
en seguridad en general, en administración,
en viviendas sociales, en residuos, en alcantarillado y vía pública, en subvenciones, en la
calidad del agua, en transporte y otras muchas cuestiones.
A diferencia de quienes tomaron como meta
llegar al gobierno de una u otra forma, con
representación mayoritaria o minoritaria, nuestra posición nunca habría admitido cogobernar con quienes tienen indicios claros de
vulnerar la legalidad y más abiertamente las
ideologías que envuelven el interés general.
Cs y su compromiso con la realidad ante
quienes les votaron es poder demostrar
simplemente a través de las grabaciones de
los plenos que toda nuestra crítica tiene una
alternativa y se llama “interés general” que
en política municipal están documentadas
las propuestas presentadas en el Registro
a través de la OPIC con independencia que
quienes gobiernan las hayan transformado
en papel mojado con verdadera infamia y
despropósito común.
Cs no tiene a sus espaldas mochila ni pesos que le hagan hundirse en el lodazal, por
mucho que haya quien siga interesado en
que las aguas negras se acerquen a nuestro
terreno mientras otros lo jalean con fuegos
artificiales.
Nuestras cuentas estarán abiertas y no nos
temblará el pulso contra el excesivo e inútil
gasto público.
Somos la oposición de la fiscalización al Gobierno Municipal, al mismo que se mantiene
con un elevado coste como administración
muy poco eficaz. Falta hacen políticos que
huyan de ganar por encima de honrarse con
solo participar de su representación pública.
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És moment d'actuar!
A proposta del Grup Municipal de Junts per Cubelles, el Ple de l’Ajuntament
va aprovar per unanimitat
la declaració d’Emergència
Climàtica el novembre de 2019. Un cop aprovada la moció, vam deixar ben clar que declarar Cubelles en emergència climàtica no
s’havia de limitar a aprovar una moció, sinó
a l’execució d’un seguit d’acords i compromisos amb el desenvolupament sostenible.
Al llarg del mandat, hem presentat propostes en aquesta línia, com ara la implementació de boies filtradores de microplàstics a
les platges de Cubelles. La iniciativa va ser
rebutjada amb els vots en contra de tot el
govern al·legant que hi havia altres prioritats
sobre la taula.
Fer-se fotografies i aprovar declaracions
sobre el canvi climàtic pot ajudar a la seva
difusió però no a pal·liar els seus efectes. El
que la societat necessita, i el que persones
d’arreu del món exigeixen, són governants
que estiguin a l’alçada del moment crític que
ens toca viure i que no tinguin por de tirar
endavant mesures ambicioses per frenar els
efectes de l’emergència climàtica.
Sovint es parla de canvi climàtic com a quelcom que no ens afecta, però afectacions
greus com les causades pel temporal Glòria
fa poc més d’un any al litoral cubellenc són
només la punta de l’iceberg d’una amenaça
que hem de frenar. Anar a remolc en aquesta
matèria només farà que, cada vegada que
tinguem un fenomen meteorològic que afecti la nostra població, les conseqüències cada
vegada siguin més severes i el cost econòmic d’aquestes, cada vegada més elevat.
I què podem fer des de Cubelles per fer front
a aquesta emergència climàtica i contribuir
a un desenvolupament sostenible? Prioritzar
l’ús d’energies renovables, com la solar, en
edificis i equipaments municipals; adaptar
urbanísticament aquelles zones que puguin
estar afectades per possibles temporals,
com per exemple la primera línia de mar;
limitar la presència de vehicles particulars
al centre de la vila, reduint les emissions de
CO2 en aquesta zona; o que tots els vehicles
municipals tinguin la certificació de zero
emissions.
I si, finalment, apostem per una economia local basada en el comerç de proximitat, amb
productes Km0, farem de Cubelles un municipi compromès amb el desenvolupament
sostenible.
Estem en situació d’emergència climàtica i
és moment d’actuar!

Commemoració del 90è
aniversari de la proclamació de la Segona República
Des de Cubelles En ComúPodem, us volem fer partícips de què el passat 14
d'abril de 2021 es van complir 90 anys de la
proclamació de la Segona República Espanyola. Va succeir després d’unes eleccions
municipals en les quals els partits republicans van guanyar en les principals àrees
urbanes, gràcies a un programa alternatiu
i de canvi social que trencava amb la vella
Espanya cacic de la Restauració.
La seva Constitució, una de les més democràtiques i avançades d’aquell temps a Europa, definia l’Estat espanyol com “una república democràtica de treballadors de tota
classe, que s’organitza en règim de llibertat
i de justícia”.
Entre els seus principals avenços socials,
cal destacar que la Segona República va
obrir la porta a la participació política de les
dones, conquerint el dret a vot, i l’any 1932
participant per primera vegada en unes eleccions, així com en aquest període és aprovar
el matrimoni civil o el dret al divorci, que va
permetre a les dones de la República conquistar drets bàsics.
També es va avançar en matèria educativa
i cultural, establint i democratitzant uns pilars socials bàsics, es va entomar la reforma
agrària, es va donar protagonisme al moviment obrer, es va treballar per la separació
entre l’Estat i l’Església, o es van instaurar
mesures pel control democràtic dels cossos
armats, entre altres. Per altra banda, es va
donar una resposta política a la pluralitat
nacional de l’Estat espanyol, aprovant-se els
estatuts d’autonomia de Catalunya, Euskadi
i Galícia.
En definitiva, l’adveniment de la Segona República es va traduir en avenços per transformar la nostra societat, per defensar les
llibertats individuals i col·lectives, i per la
consecució de la justícia social.
Cubelles En Comú-Podem, creiem que el 14
d'abril ha de ser una data per reivindicar tant
la memòria històrica democràtica d’aquells
homes i dones, com la plena vigència dels
valors republicans, la Llibertat, la Igualtat, la
Fraternitat, que també inclouen, òbviament,
el dret a escollir el model d’Estat, i en conseqüència, el dret a escollir-ne democràticament el cap d’Estat.
Salut i República. Cuideu-vos.

JuntsxCubelles
@juntsxcubelles

CiutadansCubelles

cubellesencomupodem

@juntsxcubelles

@CsCubelles

@cubellesECP

juntspercubelles.cat

@cubelles_ecp

El feixisme també es combat amb Memòria històrica
i Transparència
Deia l’escriptor i militant
antifeixista, Primo Levi,
que cada època té els seus
feixistes. Amb el temps, adopta noves sigles, formes i actituds, però la seva política
d’odi i d’extermini contra aquells que no pensen com ells, roman inalterable. També les
formes de combat s’adapten contínuament i,
de fet, acaben combinant diferents mecanismes i estratègies, on s’inclouen, òbviament,
la pedagogia mitjançant, entre d’altres, la
memòria històrica i la transparència.
Després de mig any al capdavant d’aquestes
noves àrees de gestió, i gràcies al suport i
la complicitat de totes les companyes de
l’equip de govern, en aquest temps l’Ajuntament de Cubelles ha reclamat al Memorial
Democràtic de la Generalitat la restitució
de la memòria, mitjançant una llamborda
Stolpersteine, del segon cubellenc descobert recentment pels Amics del Castell que
va morir al camp nazi de Mauthausen, Lluís Camacho Ferre; hem reactivat el conveni
de col·laboració amb l’Amical de Mauthausen; ens hem incorporat de manera activa
a l’equip de treball del Projecte Buchenwald;
hem presentat formalment la candidatura
de Cubelles per acollir projeccions de documentals i pel·lícules en el marc del Cicle
de Cinema sobre la Deportació als Camps
Nazis, i hem iniciat les primeres trobades
de col·laboració amb les àrees de Memòria històrica de Vilanova i la Geltrú i Sitges,
amb l’objectiu de bastir projectes comuns i
descentralitzats que permetin reforçar i augmentar la difusió i reivindicació del nostre
passat col·lectiu més compromès.
Així mateix, com que a l’autoritarisme el
que més l’interessa és centrar l’objecte del
debat en anar a prendre canyes i desviar de
l’atenció pública la corrupció de les classes
extractives inherents al règim del 78, l’Ajuntament de Cubelles ha volgut privilegiar les
tasques de Transparència elevant-les al rang
de regidoria. De moment, s’ha completat la
informació accessible al Portal de Transparència, amb dades de tipus econòmic,
gestió administrativa i accés a contractes i
informació diversa. Així mateix, s’ha impulsat la creació del Codi Ètic i Bon Govern, que
ha d’assegurar l’actitud impol·luta de tota
la Corporació, incloses regidores, personal
municipal i empreses proveïdores de serveis.
Una tasca mèrit de TOT el govern i que voldríem que fos compartida també pel conjunt de
grups a l’oposició. Per nosaltres no serà i no
defallirem per seguir treballant i contribuint
a construir entre totes una Cubelles millor.
Més transparència i més memòria històrica
perquè, parafrasejant novament Primo Levi,
aquells que neguen Auschwitz –i les pallisses de l’1 d’Octubre- , estarien disposats a
repetir-ho.

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

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

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
Llar Infants Trenet Tu Tu 93 895 31 00

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
800 76 07 06
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

El 23 d'abril de 1896, naixia al bell mig de la plaça de la
Vila Josep Andreu Lasserre, conegut mundialment com
a Charlie Rivel. Enguany, doncs, s'ha commemorat el 125è
aniversari del seu naixement. Malgrat passar bona part
de la seva vida a París, el dia que es va retrobar amb el
seu poble, el setembre de 1954, l'enamorament va ser
mutu i instantani. Per la Festa Major de 1963, va oferir una
recordada actuació a la mateixa plaça on va veure la llum.
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