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COMUNICA
L’Ajuntament aprova congelar tributs i apujar
l'IBI un 50% als grans tenidors de pisos buits
La sessió extraordinària d'ordenances fiscals
rebaixa el tram de connexió a la xarxa de l'aigua
a una lluita endegada pel govern
que té un llarg recorregut” i que aviat “s’aprovaran noves mesures complementàries”. El punt va tirar endavant amb el vot a favor de govern,
PSC i JuntsXCub i l’oposició de Cs.

Els grups també van tirar endavant un seguit de bonificacions a l'IBI.

E

l ple de l’Ajuntament ha decidit, a petició del govern local,
congelar els tributs municipals de cara al 2022. Així ho va acordar la sessió extraordinària celebrada el dia 2 de novembre, on no es va
presentar cap proposta d'increment
d'impostos i només es portava a discussió la modificació de tres de les
ordenances fiscals en exercici.
Al primer punt de debat, es van
aprovar diferents bonificacions al
text regulador de l’Impost sobre
Béns Immobles (IBI). Segons va explicar el regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, concretament es van introduir
canvis en les condicions per obtenir
el títol de família nombrosa i afavorir-se així de rebaixes de fins als 75%
en el tribut; bonificacions del 95%
per als immobles d’ús residencial
destinats a lloguer d’habitatge amb
renda limitada; una altra del 95% per
als locals on es desenvolupin activitats econòmiques que siguin declarades d’especial interès i, finalment,
el recàrrec del 50% de la quota de
l’IBI per als habitatges residencials
que es trobin desocupats permanentment. El portaveu de Cs, Manuel Martínez, va justificar el seu vot en

contra en entendre que no es tenia
en compte el foment a la natalitat. El
punt va tirar endavant amb el suport
dels grups del govern (UC-11, ERC i
la CUP –el representant de CeCP no
va assistir per motius mèdics-), PSC
i JuntsXCub i l’oposició de Cs.
Seguidament, el ple extraordinari va sotmetre a votació l’aplicació
d’un recàrrec del 50% sobre l’IBI
dels habitatges buits durant més de
dos anys sense justificació propietat de grans tenidors, com entitats
financeres i fons voltors. La regidora d’Habitatge, Alexandra Corvillo,
va destacar que l’aprovació de la
mesura implicava “aplicar el principi d’igualtat de la riquesa” i que,
d’aquesta manera, es combatia la
política d'alguns bancs “que tenen
buits els pisos per especular amb el
seu preu”. Des de Cs, Manuel Martínez, va ressaltar que “no n’hi ha per
tant” en entendre que només s’havia
apujat "una mica un impost", mentre
que des del PSC, Renata Bedós, va
afegir que calien més actuacions
per incentivar l’accés a l’habitatge
de lloguer. La titular de l’àrea, Alexandra Corvillo, va tancar el debat
remarcant que la proposta “respon

Rebaixa de la connexió de l’aigua
La darrera de les ordenances fiscals
modificades fou la relativa a la taxa
del subministrament de l’aigua, que
es va reduir en un 21%. El titular de
Medi ambient, Josep Maria Hugué,
va explicar que la rebaixa resulta
“de l’augment de l’amortització del
crèdit de 800.000 euros que es va
demanar el 2009 via conveni amb la
Mancomunitat Penedès-Garraf per
connectar la vila a la xarxa d’Aigües
Ter Llobregat (ATLL)”. Hugué també
va recordar que aquest mateix tribut s’ha apujat un 20% a Vilanova i
un 10% a Sant Pere de Ribes, mentre que a Olivella es preveu que les
brosses s’incrementin entre un 20%
i un 30%. El titular de Medi ambient
va subratllar que a Cubelles el cost
del servei ha crescut 260.000 euros
però, tot i així, “aquí no es tocarà”.
Cs va anunciar que votaria en
contra de la proposta perquè, al
seu entendre, “congelar és molt fàcil quan els impostos són a dalt de
tot” mentre que el PSC també es va
mostrar refractari a l’acord ja que en
“en temps de dificultats no es pot
augmentar la pressió fiscal”. Josep
Maria Hugué va replicar als socialistes recordant-los que no es parlava d’apujar preus “sinó de baixar la
taxa de 6,24 euros per rebut a 4,92
euros”. Malgrat les explicacions de
Josep Maria Hugué i d’haver tingut
la Comissió Informativa prèvia al ple
per aclarir-ho, dos dels tres regidors
socialistes van votar en contra de la
rebaixa, mentre que la tercera, igual
que els electes de JuntsXCub, es va
abstenir.
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COMUNICA
El ple municipal aprova el conveni Programa
TTT per a la promoció de l’ocupació
La sessió ordinària del mes de setembre
recupera la presencialitat vint mesos després

Els grups també van tirar endavant una declaració contra les violències anti LGTBI.

E

l ple de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat per unanimitat
el conveni i encàrrec de gestió
al Consell Comarcal del Garraf del
Programa Treball, Talent i Tecnologia (TTT), orientat en la promoció
de l’ocupació i la reactivació econòmica mitjançant l’acompanyament de persones i empreses en la
transició digital. L’acord, que també
inclou Sitges, Canyelles i Olivella,
forma part del pla de concertació
Xarxa de Governs Locals 2020-2023
de la Diputació i preveu una injecció
econòmica de 31.346,20 euros per
al present exercici i el vinent que
es completarà amb una aportació
pressupostària idèntica a càrrec
dels comptes municipals.
La sessió del mes de setembre,
que recuperava la presencialitat
dels càrrecs electes, tot i que sense
públic, després de vint mesos, també va aprovar per unanimitat una
declaració institucional contra les
violències de caràcter masclista, homòfob, xenòfob, ideològica i altres, i
la nova designació dels membres de
l’Ajuntament a la comissió paritària.
Així mateix, va tirar endavant la massa salarial de l’Ajuntament del 2021
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amb l’única abstenció del PSC i JxC,
i una modificació de la Relació de
Llocs de Treball (RLT) que va prosperar amb l’abstenció de JxC i el vot
contrari de Cs i el PSC.
Finalment, a la part resolutiva del
ple també es va aprovar per urgència i de manera definitiva el compte general 2020 aprofitant que just
després de la convocatòria de la
sessió havia finalitzat el període
d’exposició pública sense que es
presentés cap al·legació. L’acord
va tirar endavant amb els deu vots
favorables del govern (Unitat Cubellenca, ERC, CeCP i la CUP), l’abstenció de JxC i l’oposició de CS i PSC.
Sis mocions aprovades
Dins de la part de control, el ple de
l’Ajuntament va aprovar per unanimitat tres mocions presentades pel
PSC sobre la situació de les dones
a l’Afganistan, el programa VioPet
d'acollida d'animals de víctimes de
violències masclistes i altres i una
altra de condemna a les agressions i violències contra les persones LGTBIQ, a més d’una darrera
signada per Unitat Cubellenca, ERC,
CeCP, la CUP i els mateixos socia-

listes reclamant al departament de
Salut el reforç del contingent professional del CAP Cubelles.
Per contra, es van rebutjar dues
presentades pel Cs. A la primera, la
formació taronja demanava una rebaixa del tipus impositiu de l’IBI de
l’1,14% al 0,69% o menys en entendre que, amb l’actual percentatge,
Cubelles se situa al capdamunt dels
municipis del nostre entorn pel que
fa a aquest tribut. El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, va oposar-se tot
indicant que, segons es recull públicament a les ordenances fiscals,
el tipus impositiu real és de l’1,11%
i no l’1,14%, que el govern municipal
ja el va rebaixar en un 3% el 2018,
que en l’aplicació final de l’IBI també
s’inclouen altres factors com el valor cadastral de l’immoble i que, segons dades oficial de l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT), la
pressió fiscal de Cubelles és la més
baixa de la comarca. Així mateix, va
subratllar que si s’apliqués la rebaixa proposada per Cs, l’Ajuntament
reduiria en més de 3MEUR (un 15%)
el seu pressupost, afectant a la qualitat dels serveis oferts a la població. El text va ser rebutjat amb els
vots en contra del govern i el suport
de Cs, PSC i JxC.
La segona votació descartada
amb la mateixa correlació de vots
excepte JxC, que en aquest cas es
va abstenir, fou una proposta relacionada amb la qualitat de l’aigua del
Foix i la necessitat que es compensi el municipi per haver de connectar-se a la xarxa Ter-Llobregat per
abastir-se. El regidor de Medi ambient, Josep Maria Hugué, va justificar la seva oposició explicant que
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
està aplicant solucions com la nova
depuradora de Vilafranca i la regeneració de la conca des del pantà
fins a la desembocadura.

COMUNICA
L'Ajuntament aprova tres modificacions de
crèdit per mobilitzar 2,1MEUR en inversions
El ple de novembre es manifesta de forma
unànime contra totes les violències masclistes
govern a accelerar l’habilitació de
l’equipament.

Bona part dels ingressos es destinaran a actuacions a la via pública i zones verdes.

E

l ple ordinari de l’Ajuntament
de Cubelles corresponent al
mes de novembre ha aprovat
tres modificacions de crèdit que
permetran disposar de 2.105.215,71
euros per a inversions a la via pública, zones verdes, serveis socials, activitats culturals, juvenils, integració
europea i l’adequació de l’habitatge
ubicat a la Casa Zafra, just a sobre
del Centre Violeta, per tal d’habilitar-lo com a tres pisos d’emergència
social. Segons va explicar el regidor
d’Hisenda, Raül Mudarra, la major
part d’aquests ingressos provenen
de la liquidació del pressupost 2020
mentre que la resta, 164.387,71 euros, corresponen a una reassignació
dels comptes generals d’enguany a
petició de la regidoria de Benestar
social.
Els tres punts van tirar endavant
amb el suport dels grups del govern
(UC, ERC, CeCP i CUP), PSC i JuntsXCub i l’oposició de Cs, que va votar

en contra arran d’algunes objeccions palesades per la interventora
municipal en el global de la despesa
dels pressupostos actuals. Mudarra, però, el va emplaçar a concretar
atès que les casuístiques que expliquen les anotacions de la responsable tècnica del departament “poden
ser molt variades”.
Pròrroga del Pla Local Jove
Prèviament, la sessió plenària havia
aprovat per unanimitat el calendari
fiscal 2022 mentre que, posteriorment, el debat es va centrar en la
pròrroga del Pla Local de Joventut
2018-2021, que es va avalar per unanimitat després que el regidor de
l’àrea, Narcís Pineda, expliqués que
calia allargar-lo un any per tal que el
nou document ja es redacti adaptat
al futur espai jove que s’ubicarà a
l’antiga llar d’infant L’Estel.
Tant el PSC com Junts van donar
el seu suport malgrat comminar el

Contra les violències masclistes
El ple de Cubelles també va tirar
endavant per unanimitat tant el
manifest institucional del 25N contra totes les violències envers les
dones com una moció presentada
pel PSC en la mateixa línia. Així mateix, al torn de control, es va aprovar
amb l’únic vot en contra de Cs una
proposta del govern d’adhesió al
manifest de municipis afectats pel
projecte d’ADIF de construcció de
pantalles acústiques al seu pas per
la via del tren a bona part de la línia
costanera de Tarragona i Barcelona, Cubelles inclosa. L’objectiu és
esmorteir el sorolls dels combois al
seu pas pels nuclis urbans malgrat
que la solució plantejada per l’empresa pública no satisfà els pobles
i ciutats immiscits per l’impacte paisatgístic i les afectacions en la trama urbana que implica.
Finalment, es van rebutjar tres
mocions de Cs, una sol·licitant la
creació d’una oficina local de gestió dels fons europeus que no va
prosperar per l’oposició de la resta
de grups en estar-se creant ja una
d’abast comarcal; una segona relativa a la conservació i senyalització
de camins tradicionals que només
va obtenir el seu suport i l’abstenció
de JuntsXCub, i una tercera encaminada a fomentar habitatge social
que no va tirar endavant per la suma
dels vots del govern enfront els de
l’oposició. La regidora de Benestar
social, Alexandra Corvillo, va assegurar que les polítiques d’habitatge
“són una cursa de fons que vam encetar a començaments de mandat
i que aviat donaran els seus fruits”
i que l’aprovació del text “ens faria
retrocedir en les gestions que hem
dut a terme fins ara”.
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COMUNICA
La tarifa plana per a tota la temporada del
servei d’estacionament regulat serà de 15€
Es podran acollir els residents de la façana
marítima i la resta de veïns pagarà 0,50€ al dia

L

’Ajuntament de la vila ha comunicat mitjançant el primer
tinent d’alcaldia, Josep Maria
Hugué, la seva decisió de rebaixar
de 20 a 15 euros la tarifa plana prevista inicialment per a tota la temporada de funcionament del servei
d’estacionament regulat. La nova
quota s'adreça específicament als
residents del barris Marítim, La
Mota, Clot del Bassó i Les Salines
que paguin l’impost de vehicles a
Cubelles. Així, segons ha informat la
regidoria d’Espai públic, el cost global de l’abonament entre Setmana
Santa i finals d’estiu estarà per sota
d’1 euro a la setmana.
En paral·lel, per a la resta de veïns
del municipi, s’establirà un preu de
50 cèntims per tot un dia, a banda
d’habilitar de manera completament
gratuïta l’aparcament de l’antiga discoteca. A més, també s’establiran
per al públic en general abonaments
setmanals, quinzenals i mensuals.
D’altra banda, l’Ajuntament de Cubelles també ha previst que la franja
horària de les 14.00 h. a les 16.00 h.

El cost total de l'abonament no arribarà a 1 euro a la setmana.

estigui lliure de taxa, de manera que
es contribueixi a la dinamització del
sector de la restauració en una època d’alt volum d’activitat.
El regidor d’Espai públic, Josep
Maria Hugué ha anunciat que en
breu es coneixeran tots els detalls
de la posada en marxa del servei

d’estacionament regulat, que es vol
que sigui viu i es vagi adaptant a la
realitat tangible del seu funcionament, a la vegada que es confia que
contribueixi a la regulació del flux
de vehicles, cada cop més elevat a
la franja marítima durant la temporada alta turística.

"Cal evitar la massificació de les nostres platges"
L'objectiu de l'equip de govern
és que el nou sistema d'estacionament regulat es posi en marxa
en format de proves al voltant de
la Setmana Santa de 2022 mentre
que es preveu que estigui plenament operatiu durant l'estiu.
Tal com ha explicat el primer tinent d'alcaldia i regidor d'Espai públic, Josep Maria Hugué, la finalitat
de la seva entrada en vigor durant
el primer exercici de l'any vinent és
la de regular el flux de persones i
vehicles durant els mesos de més
afluència de visitants. "Al llarg dels
darrers deu anys, a Cubelles hem
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viscut un increment poblacional
molt gran que s'accentua encara
més en el període d'estiu, especialment a la façana marítima. I cal
posar-hi ordre per evitar la massificació de les nostres platges", assegura Hugué alhora que incideix en
la necessitat "de mantenir l'equilibri
entre els veïns dels barris marítims,
els de segona residència i els visitants esporàdics".
El també màxim responsable de
Medi ambient ha recordat que la
implantació del servei s'està duent
a terme conjuntament amb la resta
d'actors implicats.

El titular d'Espai públic, J. M. Hugué.

COMUNICA
La regidoria de Comerç posarà en circulació
vals de compra de 10€ per gastar a Cubelles

L

’Ajuntament de Cubelles posarà en circulació 150.000
euros en vals de compra el
proper 2022. És una nova convocatòria d’ajudes municipals per minimitzar els efectes econòmics de
la COVID-19 en el teixit comercial i
econòmic del municipi, que se sumen als 130.000 euros de les tres
anteriors línies de suport adreçades
a comerços, empreses i autònoms
de la vila.
Les persones majors de 18 anys,
residents, amb una segona residència o visitants de Cubelles podrà
validar un codi de 10 euros amb el
seu NIF/NIE, a través de l'aplicació
CUBELLES COMERÇ, disponible a
les botigues d'Andoid i iOS. Cada
codi equivaldrà a un val de compra
per a ser bescanviat en el comerços
donats d’alta a la plataforma.
Els vals de compra tindran una validesa de 30 dies. Un cop finalitzat
aquest termini, la quantitat tornarà
a estar disponible per tal de generar
un nou codi promocional fins a l’exhauriment de la dotació econòmica.
La modalitat de bescanvi dels
vals de compra relacionada amb
l’import a gastar serà la de compra

Es destinaran 150.000€ a la campanya
amb un impacte del triple d'aquest import
mínima igual al triple de l’import a
descomptar; és a dir, per rebaixar 10
euros caldrà fer una compra mínima
de 30 euros. D’aquesta forma, el nou
ajut de l’Ajuntament de Cubelles tindrà un impacte econòmic directe de
450.000 euros en el comerç local.
La quantia de l’ajut als comerços
vindrà determinada per l’import de
vals de compra rebuts, amb un límit
màxim de 5.000 euros per establiment. Les transaccions realitzades
quedaran registrades a la plataforma CUBELLES COMERÇ i els establiments cobraran aquests ajuts a
mes vençut.
El beneficiari pot ser qualsevol
petita empresa o comerç del terme
municipal de Cubelles legalment
constituït i que acompleixin els requisits establerts a les bases.
Actualment s'està fent una campanya entre les empreses que es
vulguin donar d'alta a l'aplicació
CUBELLES COMERÇ. La regidoria
de Comerç està passant per les botigues i empreses informant de com

Aplicació mòbil Cubelles Comerç.

fer l'alta a l'aplicació. També es pot
contactar amb la regidoria a través
del correu deconomica@cubelles.
cat o trucant al 674 930 071 (trucades o whatsapp).

Luis Camacho Ferre també tindrà la seva llamborda

L

a regidoria de Memòria històrica, encapçalada per Daniel
Pérez, ha anunciat que el 29
de gener a les 11.00 h. es col·locarà
una llamborda stolpersteine en homenatge a Luis Camacho Ferre, el
cubellenc que ara fa un any el GEC
Amics del Castell va descobrir que
havia mort al camp d’extermini nazi
de Mauthausen. El titular de l’àrea
ha explicat que l’acte tindrà lloc al
carrer de la Pau, 5, just al davant de
la casa on va néixer el 27 de novembre de 1914, i tindrà la presència del
nou director del Memorial Democràtic, Vicenç Villatoro.
Les stolpersteine són un projecte
impulsat per l’artista alemany Gun-

ter Demnig l’any 1995 i que consisteix en la col·locació d’unes llambordes coronades per una placa amb
el nom i les principals dades de la
víctima del nazisme, que se situen
just al davant de la seva casa de
naixement o residència i ubicades
directament al terra, de manera que
qualsevol que vulgui llegir la inscripció hagi d’inclinar-se per veure-la en
senyal de respecte.
A Cubelles ja existeix una stolpersteine en record de Josep Agustí Bombui, cubellenc mort també a
Mauthausen i que el mateix Gunter
Demnig va incrustar el dia 20 d’abril
de 2019 al carrer de Sant Antoni en
un sentit homenatge. Amb la de

Luis Camacho Ferre, ja seran dues
les llambordes que l’Ajuntament de
la vila haurà col·locat per tal que la
seva memòria mai no s’esvaeixi.

Luis Camacho Ferre.
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COMUNICA

Cubelles recupera la festa de cap
d'any per als joves al Poliesportiu

L

'Associació de Joves, Jungle
Fest i l'Ajuntament de Cubelles, a través de les regidories
de Cultura, Joventut i Esports, recuperen la festa de cap d’any, especialment enfocada per als joves del municipi. Hi actuaran els PD's DJ Serez,
Samuel Vaos i DJ Rush
La celebració tindrà lloc a la nova
pista coberta del Poliesportiu, accessible des del pàrquing de l'avinguda Onze de Setembre. L'obertura
de portes està prevista a les 00.15
h. i les entrades, que es venen a Entrapolis.com, tenen un preu de 15
euros i inclouen una consumició per
als majors de 16 anys.
L'accés està limitat als majors de
16 anys i és obligatori presentar el
certificat COVID-19 digital a través
de l'aplicació La Meva Salut.
Aquesta celebració s'havia portat
a terme alguns anys enrere al mateix Poliesportiu.

La festa de cap d'any tindrà lloc a la nova pista coberta del Poliesportiu.

Oques Grasses, cap de cartell de la propera edició
del Festiuet Spring Break, el 9 d'abril a Les Salines

L

'empresa Boom Boom Produccions, amb el suport de
l'Ajuntament de Cubelles, organitza el proper 9 d'abril la primera edició del Festiuet Spring Break
a Cubelles. El festival de música
alternativa, nascut a Valls el 2017 i
que es va traslladar a Coma-ruga (El
Vendrell) dos anys més tard, s'instal·
la ara a Cubelles, al Parc del Prat,
amb Oques Grasses com a cap de
cartell. El Festiuet completa el seu
programa amb els grups XXXXXX,
Buhos, Tremenda Jauría, La Fúmiga, Lildami, TheTyets, Jazzwoman i
Dj Plan B.
En les tres edicions que ha pogut
completar-se s'ha situat entre els
tres més mediàtics en música catalana entre els joves del país. Les edicions de 2020 i 2021 es van haver
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de suspendre a causa de les
restriccions sanitàries.
Per a l'edició que tindrà
lloc enguany, les entrades,
que són limitades, estan a
la venda al preu de 28€ a la
web www.festiuet.cat.
Els concerts compten
amb el patrocini de l'empresa catalana cervesera
Damm i arrencarà cap a les
18.00 h.
Boom Boom Produccions és una empresa de representació d'artistes que
organitzen altres festivals,
com PintorRock (El Morell)
i Bonus track (Poble Espanyol), a banda de gestionar
la sala Redstar, a Valls, la capital de l'Alt Camp.

Cartell del Festiuet 2022.

COMUNICA

Els pressupostos participatius
aproven cinc inversions el 2022

L

a configuració de racons
verds per a l'aprenentatge del
pati a les escoles Mar i Cel i
Charlie Rivel, amb 332 vots, ha estat
l'opció més votada dels pressupostos participatius 2022. Així ho van
anunciar en un vídeo de retorn a la
població el regidor de Participació
ciutadana, Jacob Capardon, i l'alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll. La
proposta guanyadora representarà
una inversió de 80.000 euros.
Els 70.000 euros restants, fins
arribar al màxim de 150.000 euros,
s'han repartit entre el carril bici escolar (186 vots), el terra atenuant
sense instal·lació fixa com a element de protecció passiva de l'activitat castellera (165 vots), l'arranjament i rehabilitació de l'equipament
municipal L'Escorxador (117 vots),
les bandes reductores de velocitat
a la rambla de Pau Casals (63 vots)
i els reductors de velocitat al carrer
de Josep Mestres (16 vots).
Aquesta distribució econòmica
respon a les bases vigents del procés. En aquest sentit, la segona i
tercera proposta més votada, el rocòdrom al Poliesportiu (228 vots)
i la tirolina al parc infantil de Mas
Trader (172 vots), entre d'altres, no
s'executaran amb els 150.000 euros

Els espais verds a les escoles Mar i Cel
i Charlie Rivel, l'opció més votada

El carril bici escolar serà una de les actuacions dels pressupostos participatius 2022.

d'aquest procés perquè el seu pressupost, sumat al de les opcions més
votades que les precedeixen, superen l'import màxim.
Tant Capardon com Fonoll han
agraït la participació "a les més de
600 persones que han exercit el
seu dret a vot". De cara a l'edició de
2023, en la qual "ja hem començat a

treballar", segons ha avançat Capardon, es plantegen novetats com la
utilització de la plataforma de participació ciutadana subvencionada
per la Diputació de Barcelona Participa 311, també coneguda amb el
nom Decidim, que permet la gestió
dels processos participatius de forma integral.
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COMUNICA
L’Ajuntament impulsa un servei d’assessorament
jurídic gratuït per a persones d’origen immigrant

L

’Ajuntament de Cubelles ha
posat en marxa un servei
d’assessorament jurídic gratuït adreçat a persones d’origen
immigrant. Es tracta d’una iniciativa
endegada el dia 16 de setembre des
de l'àrea de Serveis socials mitjançant una advocada especialitzada
en la matèria, que passa així a reforçar l’àrea encapçalada per la regidora Alexandra Corvillo i el servei de
primera acollida que ja venia oferint
el departament.
Entre els principals assumptes
plantejats pels usuaris destaquen
les demandes relacionades amb les
autoritzacions inicials de residència i treball per compte d'altre o per
compte propi; els visats d'estada de
curta durada, per estudis, investigació i pràctiques no laborals, entre
més; les autoritzacions de retorn; informació sobre els requisits per a la
contractació de treballadors i treballadores estrangeres, i l'obtenció de
la nacionalitat. Bona part del gruix
de les consultes se centren, doncs,
en qüestions acadèmiques i d'ocupació. La jurista, doncs, atendrà
també aquells casos que s'escapin
de les competències precisament

Una advocada atén tràmits sobre la
Llei d’estrangeria i l'arrelament social
del servei de primera acollida.
L’atenció té lloc a l'Oficina de Participació i Atenció Ciutadana (OPIC)
els dijous de manera quinzenal de
10.00 h. a 14.00 h. i cal demanar
hora prèviament a Serveis socials,

atenent-se un màxim de vuit consultes presencials a la setmana. La
iniciativa s’adreça a col·lectius en
situació d’especial vulnerabilitat i
mitjançant la validació de l’àrea de
Benestar social de l’Ajuntament.

Prèviament, cal demanar hora a la regidoria de Benestar social.

Impulsats els primers horts urbans socials de la vila

L

’Ajuntament de Cubelles ha
posat en marxa el primer projecte d’horts urbans de finalitats socials endegat al municipi. La
iniciativa va més enllà del simple
conreu de productes agrícoles i pretén promoure les relacions personals entre els seus usuaris, a banda
de teixir vincles entre els seus participants i reforçar valors de companyonia i solidaritat entre col·lectius
diversos com els infants, la gent
gran i persones en situació de risc
de vulnerabilitat social, segons ha
avançat la regidora de Benestar social, Alexandra Corvillo.
Es tracta, doncs, d’un propòsit de
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caràcter comunitari, social i verd,
amb especial incidència en el respecte per l’entorn natural, que permetrà, a més, recuperar els històrics
terrenys de cultiu enclavats als Jardins de Can Travé, tal com ha remarcat el titular de Medi ambient, Josep
Maria Hugué.
El projecte, del qual es coneixeran
en breu els detalls per prendre-hi
part, disposa de l’acompanyament
de Tarpuna, una de les cooperatives amb més recorregut en aquesta
mena d’empreses arreu de la demarcació, amb experiències a municipis com Sant Feliu del Llobregat,
Cornellà i Barcelona.

La iniciativa s'ubicarà a Can Travé.

Inversió de 4,5MEUR als carrers

L

a Junta de Govern Local de
l’Ajuntament de Cubelles ha
aprovat la memòria valorada
del Pla de millora de la via pública
i accessibilitat 2021-2022, que fixa
una inversió de 2.626.750,91 euros
a 29 zones repartides per tot el municipi. Seguidament, es procedirà
a la seva exposició pública durant
30 dies i a la resolució de les al·
legacions, en cas que n’hi hagi. Es
tracta, doncs, d’un projecte inclòs
dins del pla de mandat del govern
municipal que estableix com a prioritària la correcció i reversió de la
manca d’actuacions estructurals al
carrer des de fa més dues dècades.
Les feines es distribueixen en
dues fases, una primera prevista per
al primer trimestre de 2022 i xifrada
en 1.502.481,89 euros, que abraça
els carrers Poeta Cabanyes, avinguda Molí de Baix, Ausiàs March,
Antoni Gaudí, Dr. Fleming, Narcís
Bardají, París, passeig Fluvial, Horts,
Raval, Rec, Joan Pedro i Roig, Víctor
Balaguer, Joan XXIII, carretera Vella,
Mas Peirot, Clot del Bassó, Prat de
la Riba, Jaume I, Ramon Llull, avinguda Prat i la carretera del Corral
d’en Tort.
I una segona, d’1.124.269 euros,
que abasta els carrers Foix, Verge
de Montserrat, Verge del Pilar, Campaner Joan Borrell, Ramon Miquel
Vinader, passatge de la Soledat,
Nostra Senyora de la Mercè, Castellers, Arc de Berà, Premià de Mar,
Blanes, Canyelles, Sant Pau, passeig
de la Mar Mediterrània, Jaume I, Pla
de Sant Pere, Priorat de Sant Pere,
Pompeu Fabra, Josep Pla, Alguer,
Rovira i Virgili i Teide.
Supressió d'irregularitats
Els treballs previstos inclouen enderrocs i reforma de voreres, nous
asfaltats, eliminació d’irregularitats
a la via pública, moviment d’arbrat,
ampliació de cantonades per adaptar els passos de vianants, pavimentació diferenciada de guals i senyalitzacions de passos de vianants,
fressats, excavacions, substitució
d’embornals, etc.

Aprovat un pla de millora a la via
pública per arranjar calçades i voreres

Els treballs estan previstos que s'executin a partir de començaments de 2022.

La durada màxima de les obres
per a cada una de les fase serà de
tres mesos i es treballa perquè puguin iniciar-se a començaments de
2022.
Així mateix, dins de l’aposta per la
millora dels carrers de la vila, l’equip
de govern també treballa en una
nova licitació prevista per al primer
trimestre de l’any vinent de gairebé

2 milions d’euros més a l’entorn dels
carrers Dàlia i Assutzena de Mas
Trader I, i que ja es troba en la fase
final de la redacció del seu projecte executiu. Dues iniciatives, doncs,
que sumades freguen els 5 milions
d’euros i que esdevenen un primer
pas important en l’objectiu de compensar de manera decidida la manca d’inversió a la via pública.

Actuacions a 29 zones de la vila en dues fases:
1a fase: Carrers Poeta Cabanyes, avinguda Molí de Baix, Ausiàs March,
Antoni Gaudí, Dr. Fleming, Narcís Bardají, París, passeig Fluvial, Horts,
Raval, Rec, Joan Pedro i Roig, Víctor Balaguer, Joan XXIII, carretera Vella,
Mas Peirot, Clot del Bassó, Prat de la Riba, Jaume I, Ramon Llull, avinguda
Prat i la carretera del Corral d’en Tort.
2a fase: carrers Foix, Verge de Montserrat, Verge del Pilar, Campaner Joan
Borrell, Ramon Miquel Vinader, passatge de la Soledat, Nostra Senyora de
la Mercè, Castellers, Arc de Berà, Premià de Mar, Blanes, Canyelles, Sant
Pau, passeig de la Mar Mediterrània, Jaume I, Pla de Sant Pere, Priorat de
Sant Pere, Pompeu Fabra, Josep Pla, Alguer, Rovira i Virgili i Teide.
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ESPAI SALUT

El centre d'atenció primària endega la
campanya de vacunació contra la grip

L

a campanya de vacunació
contra la grip ja ha començat.
Enguany, l’objectiu és protegir les persones més vulnerables i
disminuir al màxim la possible incidència del virus en els grups de risc,
en les quals es multiplica per dos el
risc de mortalitat en cas de patir una
coinfecció per grip i per COVID-19.
És molt important vacunar-se si:
- Teniu 60 anys o més.
- Patiu alguna condició de salut de
risc.
- Esteu embarassada o fa menys
de 6 mesos que heu donat a llum.
- Treballeu en un centre sanitari o
sociosanitari, en farmàcia o atenció
geriàtrica.
- Conviviu amb persones de risc.
També s’han de vacunar els infants entre els 6 mesos i 2 anys que
tinguin antecedents de prematuritat
(menys de 32 setmanes de gestació).
És igualment molt recomanat que
es vacunin contra la grip:
- Persones institucionalitzades o
que treballen en centres d’internament.

- Personal docent, forces i cossos de seguretat, bombers, serveis
d’emergències, etc.
La grip és una malaltia respiratòria vírica que
s'encomana fàcilment.
Els casos augmenten
amb l’arribada del fred;
a Catalunya és freqüent
que es presenti a partir
de la segona quinzena de
desembre i primeres setmanes de gener. Produeix febre elevada, tos, mal
de cap i malestar general.
En la majoria de casos,
les persones es recuperen en una o dues setmanes sense necessitat de prendre
medicaments específics, només
tractant els símptomes per alleujar el malestar (analgèsics, antitèrmics). Els antibiòtics no curen la
grip. És important seguir unes bones pràctiques d’higiene.
En els infants molt petits i les persones grans, amb malalties greus o
amb diverses malalties cròniques

pot provocar complicacions greus,
com ara pneumònia, otitis, sinusitis,
deshidratació o agreujament d'una
malaltia crònica de base (per exemple, insuficiència cardíaca, asma o
diabetis).
Per demanar cita i vacunar-se cal
adreçar-se al web citasalut.gencat.
cat o a través de l’opció “Cita Prèvia”
de La Meva Salut.

Les farmàcies de Cubelles realitzen la prova
de detecció de càncer de còlon i recte

L

'Institut Català d’Oncologia
té en marxa la campanya del
programa de detecció precoç
del càncer de còlon i recte, un dels
més freqüents entre els homes i les
dones de més de 50 anys.
Les persones entre 50 i 69 anys de
Cubelles han rebut una carta convidant-los a anar a una de les farmàcies adherides a la campanya on se'ls
facilitaran tot el material necessari
per fer una prova diagnòstica a casa
i retornar-lo a la farmàcia tan aviat
com sigui possible. El resultat es comunicarà per carta.
Si el resultat de la prova es troba
dins de la normalitat, és molt poc
probable que el pacient tingui un
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càncer de còlon. Tot i així, si teniu
molèsties heu de consultar al vostre
metge. Passats dos anys, els tornaran a oferir a fer la prova.
Si en la prova es trobessin indicis
de sang, és probable que sigui una
lesió benigna. Davant d’aquest resultat, es programarà una colonoscòpia, que és una exploració de l’interior del budell; es fa amb sedació
i té un risc baix de complicacions. A
més, permet prevenir el càncer de
còlon extirpant els pòlips que podrien malignitzar.
Per prevenir la malaltia es recomana seguir una dieta rica en fruita, verdura i productes làctics; fer
exercici físic regularment; limitar

el consum d’aliments amb greixos
d'origen animal i de carns vermelles
i processades, i evita l’obesitat; no
fumar i evitar o moderar el consum
de begudes alcohòliques.

COMUNICA

Neix l'associació de veïns de Bardají

C

onvertir Bardají en un barri
modèlic i actiu. Amb aquest
objectiu acaba de néixer una
nova associació veïnal que abasta la
zona del municipi que va del mateix
passeig de Narcís Bardají fins al carrer d'Arles de Tec i la delimitació que
marquen l'avinguda de Catalunya i el
carrer Millera, o el que és el mateix,
de la carretera fins a la via del tren.
L'entitat, encapçalada principalment per Lluís Méndez, Narcís Pou,
Teresa Niubò, Josep Gràcia i Joaquim Servent, s'ha donat d'alta fa
just unes setmanes malgrat que la
seva gestació va començar temps
enrere, coincidint amb els moments
més complicats de la pandèmia
sanitària. Fruit de les necessitats i
marge de millora que detectaven al
barri, aquest grup promotor de l'actual associació va començar a reunir-se amb la finalitat d'involucrar
el màxim nombre de veïns possible
i guanyar múscul social a l'hora de
presentar a l'Ajuntament les seves
propostes i demandes.
De fet, a partir de la primera reunió
mantinguda amb l'alcaldessa del
municipi, Rosa Fonoll, i el regidor

D'esquerra a dreta, Lluís Méndez, Narcís Pou, Teresa Niubò i Joaquim Servent.

d'Espai públic, Josep Maria Hugué,
el 29 de setembre passat, la junta
de l'entitat ja s'ha compromès a elaborar un informe descriptiu de l'estat del barri per tal de completar-lo
plegats i treballar conjuntament en
la seva execució. En paral·lel, tant la
batllessa com el primer tinent d'alcaldia van repassar les actuacions

desenvolupades a la zona durant els
darrers temps.
Qui vulgui formar part de la nova
associació veïnal, que representa
al voltant de 3.000 persones repartides en unes 1.000 cases, només
ha de pagar 5 euros per habitatge i
contactar amb la junta mitjançant el
correu avbardaji@gmail.com.

Relleu a l'Associació de Veïns Cubelles Nou Marítim
L'Associació de Veïns Cubelles
Nou Marítim ha renovat la seva junta directiva. Així, Emilio Rodríguez
ha passat a ser el nou president en
substitució d'Antonio Lozano, qui
ostentava el càrrec des de finals
de 2019.
Recentment, el nou màxim mandatari de l'entitat, que aplega els
barris de la Mota, les Salines i el
Clot del Bassó, ha visitat l'Ajuntament acompanyat del secretari
Manuel Herrera per tal de presentar el nou equip directiu de l'entitat
i repassar qüestions d'interès relacionades amb la zona. Tant l'alcaldessa de la vila, Rosa Fonoll, com
el primer tinent d'alcaldia, Josep
Maria Hugué, s'han compromès a
treballar-hi plegats.

La nova junta es va presentar a l'Ajuntament el 29 de setembre passat.
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CONEIX

Torna la Fira de Nadal p
ajudar el comerç de la v
E

ls propers 11 i 12 de desembre torna la Fira de Nadal de Cubelles, que enguany arriba a la dotzena
edició. Es trenquen així gairebé dos anys en què
totes les fires comercials al carrer que se celebraven
s'han vist suspeses per la pandèmia sanitària.
Durant els dos dies els visitants trobaran diferents activitats, actuacions itinerants i musicals, tallers infantils,
cercaviles, atraccions per la canalla i moltes sorpreses
per a tota la família. En total es preveuen més de 60 parades decorades amb motius nadalencs entre comerç
local, entitats i firàires d'arreu.
Com a novetat, la Fira de Nadal d'enguany recupera
un passi de moda del comerç local, a càrrec de Cubelles Vintage i la seva clientela, que farà les funcions de
models. Aquesta desfilada se solia celebrar cada any en
el marc de la Festa de la Verema, i ara es recupera per
Nadal. També serà un moment entranyable el retrobament de l'antiga coral l'Espetec, 52 anys després de la
seva fundació de la mà de Jesús Rex i diversos joves de
la vila. Finalment, les activitats paral·leles es completen
amb la primera actuació dels Castellers del Foix després de la pandèmia i la celebració del Nadal negre 2021
de Cubelles Noir. L'associació que organitza el festival
de novela negra presentarà el dissabte dia 11 els llibres
Morts, qui us ha mort, d'Iñaki Rubio, i Camí de cendres,
de Biel Cussó, a banda d'una activitat de dibuix infantil.
Zona de degustació gastronòmica
La plaça del Centre Social Joan Roig i Piera presentarà
l'oferta gastronòmica de la vila. Tres restauradors lo-
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cals, als que acompanyarà l'associació Tiracanyes, que
elabora cervesa artesana, oferiran menjar i beure als visitants de la mostra comercial.
També durant la celebració està previst un taller de
cuina amb energia solar, dins de la voluntat de la Fira de
promoure accions de conscienciació mediambiental.

Els nadons nascuts durant l'any 2021 podran recollir el seu tió de Nadal.

per
vila
La regidoria de Turisme, comerç i fires també aprofitarà per fer la presentació oficial de l'aplicació Cubelles
Comerç i donarà el tret de sortida de la campanya de
vals de descompte (veure informació a pàgina 7) per
bescanviar a botigues i empreses de Cubelles. Precisament, un tiquet del comerç local serà el cost de l'entrada
a les visites al Castell de Cubelles.
Torna el tió de nadal pels nascuts al 2021
Com ja és tradició, la Fira de Nadal també servirà perquè
els nadons nascuts a Cubelles al llarg d'aquest 2021 rebin el seu primer tió de nadal, de mans de l'Ajuntament.
Les famílies interessades han de fer la inscripció a través del formulari web municipal i rebran indicacions
d'on i quan poden recollir-lo. A més, el 24 de desembre
al matí, ja fora de la Fira de Nadal, es farà la tercera edició del caga tió gegant, al pati de Ponent del Castell.
I és que la Fira i els infants estan estretament relacionats. Els més menuts podran gaudir de tallers gratuïts de manualitats, a càrrec de Centre d'Estudis CEFOR,
l'acadèmia d'anglès Kid&Us i l'associació Cubelles Noir.
Durant tot el cap de setmana el grup Dixieland farà cercavila itinerant tocant nadales, mentre que el Pare Noël i
els personatges de Disney es passejaran per tot l'entorn
de la Fira, oferint-se als infants a fer-se fotografies. Finalment, les acadèmies de dansa Eva Film i Fame faran
una exhibició dels seus quadres de ball a l'escenari de la
plaça del Centre Social.
El programa i horaris de totes les activitats es pot consultar a www.cubelles.cat.

Bon Nadal i feliç 2022
a tothom!

G

airebé no sabem com, i ja tenim aquí un altre
cop el Nadal i l'arribada d'un nou any. Encara
que soni a tòpic, és moment de felicitat i de
retrobar-nos amb la nostra gent, malgrat que encara -si
us plau!- amb prevenció i sense abaixar la guàrdia.
És una època màgica que a Cubelles sempre
hem celebrat amb alegria i il·lusió. I, certament,
amb un punt de nostàlgia de pensar en aquells que,
malauradament, ja no hi són. Però homenatgem-los
tal com es mereixen i recordem-los amb un somriure
als llavis, tal com ells voldrien. En les darreres dècades
Cubelles ha crescut molt, ja no és aquell poblet de
800 ànimes que celebrava el Nadal entre l'escalfor
de casa i les tradicions litúrgiques més populars. I,
de tant en tant, amb alguna sorpresa com quan, l'any
vinent farà 60 anys, una gran nevada va enfarinar com
mai la nostra vila i ens va deixar unes fotos de postal
que, afortunadament cinc estimats i il·lustres veïns
del nostre municipi, l'Antoni Pineda, l'Andreu Planas, el
Llorenç Aviñó, l'Eduard Granell i l'Antonet Armengol, van
tenir la delicadesa i encert d'immortalitzar.
El poble ha crescut, és cert, i a millor. Ara som més
i més forts. I el que és més important, més units i
determinats a deixar aquesta boira pendèmica ben
enrere. Bon Nadal a tothom i feliç 2022!
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L'ENTREVISTA:

SAMUEL ABITBOL
No sóc un actor amb síndrome
de Down, sóc actor i punt

A

França, després d'haver sopat, és el moment de les telesèries en família. I, des de
fa 18 temporades, la reina dels vespres és, sens dubte, Plus belle la vie,
tot un referent al país veí i que, des
del 2019, ha incorporat al seu elenc
en Samuel Abitbol, un actor de 23
anys que s'ha fet força popular amb
la seva interpretació d'en Rémy, un
cambrer molt especial que ràpidament es va guanyar el cor dels espectadors. Nascut a França i criat a
l'Àfrica, des de ben petit passa bona
part de l'any a Cubelles, a tocar del
mar.
Com vas arribar al món de la interpretació?
Vaig començar de ben petit a l'Àfrica, on hi vivia i anava a l'escola. Un
professor em va proposar de participar d'una obra de teatre i em va
agradar força. Allà vaig aprendre
moltíssim.

En quantes pel·lícules i sèries has
participat?
En una sèrie, Plus belle la vie, i tres
pel·lícules: J'irai au bout de mes
rêves, Mention particulière: Bienve-
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nue dans l'âge adulte i Meurtres en
Pays Cathare (Assassinat al país decàtar), aquesta darrera emesa per
Televisió Espanyola.
Un dels teus treballs és Plus belle
la vie, una sèrie amb un gran èxit a
França, oi? Com portes la fama?
Sí, força popular, la gent em coneix
a França, i tant. Aquí no gaire perquè encara no hi he treballat, però
m'agradaria molt fer-ho, en tinc moltes ganes.

"A França sóc força
popular, però ara
m'agradaria també
treballar aquí i que
se'm conegui més"
Recentment has assistit també al
festival de Sitges. Com va anar l'experiència?
Molt bé, em va encantar! La propera edició segur que no falto perquè
val molt la pena, és un gran festival.
Vaig anar-hi convidat pel meu amic
Ferran Ignasi Llombart, creador de
continguts.

I com ho combines amb els teus estudis? Crec que ets l'únic estudiant
de França amb síndrome de Down
que va aprovar l'equivalent al que
aquí en diem la selectivitat, oi?
Sí, així és. Ho porto bé, des de petit
he alternat els estudis amb la interpretació i no he tingut cap problema. M'obliga a estudiar més i esforçar-me molt, però de moment no em
puc queixar, la veritat.
Com treballes els teus papers?
De manera molt convencional, la veritat. Llegint bé els texts, captant la
seva essència i memoritzant-los, no
hi ha més secrets! (Riu).
Quin paper t'agradaria interpretar
algun dia? Hi ha algun personatge que et cridi molt l'atenció, que
t'atragui especialment?
Molts! Sobretot personatges mafiosos, m'encanten.
Fins ara has interpretat fonamentalment personatges amb síndrome de Down però tu, per sobre de
tot, ets actor, veritat?
Sí, jo sóc actor, i així em reivindico. I
treballo força perquè em va molt bé,

si estic una temporada aturat, ho
noto molt, sorgeixen algunes dificultats que, quan estic actiu, les supero
amb facilitat.
I et condiciona d'alguna manera per
desenvolupar la teva carrera professional?
Al final, sóc un actor com qualsevol
altre, això ho tinc clar.
També pintes i escrius poesia, veritat? Quin estil pictòric desenvolupes més?
Abstracte, és el que més m'agrada.
Miro de transmetre les meves emocions plasmant-les als meus quadres. I ho faig amb molts colors, el
vermell, el blau...
I de què parlen els teus poemes? De
què t'agrada escriure?
D'amor. La vida és massa curta per
ser petita i, al final, intento barrejar-ho tot, escriure un poema i donar-li forma també com a quadre o
dibuix.

"Als meus poemes
i quadres m'agrada
parlar de l'amor i de
totes les emocions
més fonamentals"
Has exposat mai els teus quadres?
Sí, una vegada a Vilanova i la Geltrú,
ja fa un temps. Va ser una experiència molt gratificant que espero repetir algun dia.

A banda de la interpretació, en Samuel Abitbol també és pintor, poeta i cantant.

Quins projectes tens ara mateix?
Estic preparant diferents papers
que espero que fructifiquin ben aviat. I, sobretot, cantar, m'encanta! Jo
no vull Tinder, vull cantar. M'agraden tots els estils i llengües. Canto

en francès, castellà i italià.
I tot això, amb més de 12.000 seguidors a Instagram!
Sí, molta gent! Qualsevol que em
vulgui seguir ho pot fer a Instagram,
Facebook i Snapchat. Serà un plaer,
estic molt content i agraït de tota la
gent que em segueix.

Samuel Allain Abitbol
1.600 seguidors
@SamuelAllainAbitbol
12.400 seguidors

Lema de vida:

A la sèrie 'Plus belle la vie' interpreta el paper d'un cambrer molt especial.

"La vida és massa curta
per ser petita"
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COMUNICA

El carnaval retorna als carrers el 2022

E

ls municipis que composen
el Penedès Marítim (Calafell,
Cubelles, Cunit, l’Arboç i El
Vendrell) han acordat dur a terme
la celebració del carnaval 2022 en
les dates del 25, 26 i 27 de febrer
d’aquest mateix any. Les cinc viles
han consensuat una sèrie de mesures per tal que la festa s’adapti
a la present situació sanitària. Dels
acords destaquen els següents la
limitació de participants a 50 grups
com a màxim per municipi i rua i
composat cada un d'ells per un màxim de 120 integrants. El consum
de alcohol no estarà permès durant
el període de concentració prèvia a
l’inici del recorregut i l'horari d’inici
de les rues serà les 18.30 h. en els
casos d'El Vendrell, Cunit i Cubelles
i les 22.00 h. a Calafell i Segur de Calafell. L’ús de mascareta serà obligatori durant tot el recorregut i tots els
col·lectius hauran de presentar una
declaració responsable conforme
tots els participants majors de 12
anys disposen de passaport COVID.
Així mateix, els municipis integrants no permetran l'expressió de
contingut masclista i LGTBIfòbiques en els carnavals, ja sigui a la
música, disfresses o actes que re-

Les viles del Penedès Marítim pacten
les mesures de seguretat sanitària

L'edició 2020 va ser l'última que es va poder celebrar sense restriccions.

forcin el contingut dels estereotips
de gènere, cosifiquin i sexualitzin
els cos de les dones i les nenes o
siguin ofensius contra la dignitat de
les dones, nenes i col·lectiu LGTBI+.
En cap cas es permetran actes que
constitueixin violència sexual ni de
cap tipus cap a les dones i el col·
lectiu LGTBI+.
Les inscripcions seran compe-

tència de cada municipi, que en
les properes setmanes es dirigirà
als grups per fer saber quin serà el
procediment i les dates d’inscripció.
D’aquesta manera els cinc municipis del Penedès Marítim manifesten la seva voluntat de celebrar el
Carnaval 2022 i reprendre una de
les festivitats més importants de la
vegueria.

La reobertura de la centenària l'Aliança, més a prop

L

Ajuntament de Cubelles ja
té a punt la resolució provisional que permetrà reobrir
les portes de la centenària Aliança,
després de pràcticament vint anys
tancada.
Un cop es notifiqui la decisió als
responsables de l’entitat i que des
de la mateixa associació es culminin els darrers tràmits administratius, l’edifici podrà tornar a la seva
activitat malgrat que condicionat
al compliment estricte dels requeriments tècnics derivats de la mateixa documentació aportada per la
societat recreativa i cultural, especialment quant a horaris, insonorit-
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zació i mesures de seguretat, entre
més. L’aprovació de la resolució provisional tindrà lloc en breu, cinc mesos després que els representants
de l’Aliança entressin per registre el
certificat final de l’obra de reforma
de la seva seu social.
Des de l’Ajuntament s’ha volgut destacar la bona entesa i col·
laboració amb els actuals gestors
de l’entitat, que van ser informats
personalment de la decisió, a l’hora
que ha expressat el seu convenciment que la recuperació d’aquest
espai tan emblemàtic per al municipi esperonarà la vida associativa i
cultural de la vila.

Façana del cafè-teatre, fundat el 1914.

Un documental produït per l’Ajuntament mostra la
primera experiència laboral de joves migrants sols

L

a regidoria de Joventut va
presentar el dimarts 9 de novembre el documental Joves
migrats sols. Camí a l’emancipació,
que resumeix el projecte de formació i integració laboral protagonitzat per tres adolescents magrebins
residents a Cubelles. L’Alcaldessa,
Rosa Fonoll, i la regidora d’Ensenyament, Ester Soler, que substituia el
responsable de l'àrea, Narcís Pineda, absent per motius mèdics, van
agrair la dedicació dels tres joves en
nom del Consistori cubellenc.
L’Abderahim El Kerraoui, el Khalid
Ousinsi i el Youssef Ouhassou han
completat recentment la seva experiència laboral com a conserges
a les escoles Charlie Rivel, Vora del
Mar i Mar i Cel, respectivament. A
banda dels protagonistes, en el vídeo participen les direccions i les
consergeries dels centres educatius, el professorat i l’equip tècnic
del projecte. Tots ells expressen les
seves reticiències inicials pel desconeixement que té la societat sobre
els joves que emigren dels seus paï-

L'Abde, el Khalid i el Youseef han
treballat com a conserges a les escoles

Una cinquantena de persones van assistir a la presentació del documental.

sos a la recerca d'un futur millor. Les
vivences personals d'aquests nens,
que posen en risc la seva vida per
treure la seva família de la probresa
extrema en la que viuen en els seus
llocs d'origen, són molt palpables
en els poc més de dotze minuts que dura l'audiovisual.
La cinquantena de persones que van veure el documental en directe no van poder evitar alguna llàgrima en
veure la passió i l’agraïment
que tant l’Abde, com el Khalid i el Youssef mostren cap
a la feina realitzada i com
els seus mentors, la Maria,
l’Antoni i la Isabel, conserges de les escoles de la vila,
parlen de la seva qualitat humana i la seva predisposició
per aprendre i adaptar-se.
La voluntat és, per una
banda, donar a conèixer el
programa, conscienciar a la
ciutadania en els valors de
la integració i la solidaritat
i fer una crida al sector empresarial per tal que comptin amb els joves, també
amb els migrats, a l’hora de
L'Ajuntament va agrair als joves la feina feta.

valorar contractacions de nou personal. De fet, algun d'aquests joves
ja han aconseguit que una empresa
local els hi faci un contracte per treballar en el sector alimentari.
L’Abde, el Khlaid i el Youseef valoren molt l’oportunitat que els ha
representat aquesta porta oberta
al món laboral, que a més ha anat
acompanyada d’una formació en un
ofici i l’oportunitat d’entrar al mercat
laboral. Glòria Carretero, directora
de l’escola Charlie Rivel, va destacar
que “aquest projecte ha estat una
oportunitat, un aprenentatge bidireccional. Hem après molt”.
Rosa Fonoll va qualificar als tres
joves d’”herois, perquè ningú deixa
a la seva família i es tira al mar durant tres dies si no és per buscar-se
un futur”. Així mateix, Fonoll va de
destacar “l’orgull que sentim de tenir dos centres a Cubelles de joves
migrats sols, als que procurem ajudar en tot el que podem”.
El documental Joves migrats sols.
Camí a l’emancipació ha estat realitzat per Arnau Guardia i es pot veure
al canal de Youtube de l’Ajuntament
de Cubelles en català subtitulat a
l’àrab, a càrrec de Rafia El Jerabi.
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ESPORTS

ÁNGEL
SEGURA
Les curses de llarga distància
ajuden a fer molta teràpia personal

E

l que va començar gairebé
com una broma entre amics
s'ha acabat convertint en tota
una passió. L'Ángel Segura mai s'hagués imaginat corrent maratons i
ultres enmig de boscos i condicions
gairebé extremes però, un cop ho va
tastar, ja no s'ha pogut desenganxar. Instal·lat conjunturalment a El
Vendrell, l'atleta cubellenc no perd
mai l'oportunitat de tornar sempre
que pot al seu poble per visitar la família i rememorar els seus orígens
com a runner.

D’on neix aquesta passió per córrer?
Jo tenia un company de feina que
participava de curses populars per
asfalt i, com que aleshores tenia
una mica de sobrepès, vaig decidir
fer amb ell la Cursa dels Bombers
de Barcelona de 10 km. i, que si la
completava en menys d'una hora,
entrenaria i m'ho prendria una mica
més seriosament. Ho vaig aconseguir i em vaig animar tot i que l'asfalt no m'agradava tant. Amb el meu
germà Diego i altres amics de Cubelles vam començar a pujar a la Tiula
i vaig veure que la muntanya sí que
m'atreia. I en sis mesos ja estava
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fent la Trenkakames d'El Vendrell,
d'uns 85 km. Tot i que vaig acabar
molt malament i vaig parar un mes,
m'hi vaig tornar a posar i ja no he parat.
I què és el que enganxa? D’entrada,
sembla molt sacrificat...
Molt sacrificat, les curses però, sobretot, les hores d'entrenament. Per
a mi, el que més enganxa és la gent

"Si ets capaç de fer
una marató en
muntanya, ja pots
fer el que vulguis. La
part mental és clau"
que coneixes, l'ambient existent, i
l'adrenalina que es genera. Per les
meves característiques, acostumo a fer curses llargues i es pateix
moltíssim, vols plegar tres o quatre
cops per prova.
Amb tantes hores, et deu passar de
tot pel cap, no?
Sí, cert, però també relaxa molt. Per
a mi és com una teràpia i va la mar

de bé per solucionar problemes de
tota mena, m'ha servit per gestionar
aspectes molt diversos de la vida i la
feina, pots treballar amb tu mateix.
Quines han estat les teves millors
curses, els teus millors resultats,
dels que ets sents més orgullós?
La primera vegada que vaig fer la
Trenkakames vaig estar-m'hi unes
22 o 23 hores. L'últim any que van
fer la via llarga, tres anys després,
vaig quedar quart i la vaig completar en menys d'11 hores, la meitat
del temps. També tinc un altre quart
a El Vendrell, que era de 55 km.
La marató és la fita clau a l'hora de
fer una cursa d'alta resistència? És
a dir, si fas una marató, ja pots ser
capaç de passar a les ultratrail?
L'evolució és anar pas a pas. Jo vaig
passar de 10 i 20 km. a fer-ne 80,
que no és el més normal. En muntanya, a partir de 50 km. ja és una
ultra. Si vas d'esglaó en esglaó, si
fas 20 km. en muntanya, pots anar
augmentant la distància. Això sí,
s'ha d'incrementar l'entrenament i,
sobretot, treballar molt la part mental, que és clau.

Com és l'ambient que es respira a
les curses de llarga distància?
He estat a diverses de les anomenades grans, com la de la Maleïda
(Aneto) i la Ultra Pirineu i l'ambient,
fins i tot en temps de pandèmia, és
espectacular. Coneixes molta gent i
ens ajuntem després d'haver coincidit en d'altres curses, també proves
internacionals. I, a més, pots relacionar-te amb atletes de primer nivell
sense cap problema i naturalitat.

Pedro Soriano completa la mítica
Tor des Géants, 330 km. pels Alps

Quin és el repte que t’agradaria algun dia assolir? La marató Des Sables, la ultra de Mont Blanc...?
No especialment. La ultra de Mont
Blanc depèn d'un sorteig i m'ho haig
de mirar, tot i que ja he fet la curta,
de 55 km. M'agradaria córrer la de
100 km. primer i la de 170 després,
que és tota la volta. També la Lavaredo, a Itàlia, que el 2022 voldria
provar-la malgrat que també va per
sorteig i hi participa gent de tot el
món. La marató Des Sables no la
descarto però, d'entrada, no m'atrau
ja que és al desert i jo sóc més de
muntanya i, a més, val molts diners.
Killian Jornet, Pau Capell, Marta
Galimany... El seu rendiment és
producte de l’entrenament o hi ha
algun component genètic també?
En Kilian és un extraterrestre que
ho té tot: rendiment, genètica... En
Pau Capell sí que és producte més
de la constància i el treball. Entrena moltíssim, tot ho té molt pautat,
una dieta molt marcada i estricta,
etc. Tot influeix, sens dubte, ja que
es combinen components genètics
amb una gran força de voluntat.
I en el teu cas?
Haig de reconèixer que em pot una
mica la mandra, la veritat. Ara hi
ha entrenadors que t'ho marquen
molt bé. En Carlos Mantero, que és
molt amic meu, m'ajuda però ell ja
sap que sóc una mica dropo, que
no segueixo tot el que em diu (riu).
Però porta molta gent que ha pujat
bastant gràcies a les seves indicacions i pautes i, fins i tot, acaben a
dalt de tot en proves molt dures. Al
final, has d'estar molt compromès i
jo ho segueixo només quan tinc una
prova a l'horitzó.

L'atleta va recórrer la distància en set dies i a 24.000 metres d'altitud acumulada.

Q

ui el coneix, sap que a Pedro Soriano no l'intimiden
els reptes. Per molt inabastables que puguin semblar. L'atleta
cubellenc, conegut pel seu constant
afany de superació, ha afegit al seu
extens currículum una de les proves
més exigents i complicades del calendari ultra: la Tor des Géants, una
cursa per etapes que abasta un total
de 330 km. en només set dies pels
Alps. I a més de 24.000 metres d'altitud positiva acumulada.
Es tracta, doncs, de gairebé vuit
maratons que recorren alguns dels
pics més emblemàtics de la Vall
d'Aosta com el Mont Blanc, el Cerví,

el Mont Rosa i el Gran Paradiso, a
banda de travessar fins a 25 colls
per sobre dels 2.000 m. d’altitud.
La prova va tenir lloc del 10 al 18
de setembre i, tot i les més de 3.000
sol·licituds per prendre-hi part, només 812 van ser els escollits, dels
quals 431 van completar la prova i
281 van abandonar. Soriano va tancar la seva actuació en una meritòria 240 plaça amb un temps total
de 130 hores i 59 minuts.
Conegut per regentar el popular
bar restaurant de la seva família La
Barbacoa, Pedro Soriano s'ha convertit amb els anys en un autèntic
ironman cubellenc.
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ESPORTS
L’Ajuntament enllesteix les feines de manteniment
de la gespa artificial del camp de futbol petit

E

L’Ajuntament de Cubelles ha
finalitzat els treballs de manteniment de la gespa artificial
del camp de futbol 7. Concretament,
les feines han consistit en la revisió i
neteja a fons de les juntes de fixació,
a banda de procedir a la seva fixació
mitjançant cola bicomponent de poliuretà i cinta tape en aquells punts
més necessitats. Així mateix, s’han
airejat les zones que suporten més
pes estàtic (porteries, banquetes
i punts de penal i de sacada) i s’ha
aplicat una descompactació general amb l’objectiu de remoure el reomplert de la superfície i recuperar
el seu volum.
Finalment, també s’han raspallat
i redireccionat les fibres per tal de
prevenir el seu desgast i degradació
i aconseguir, així, habilitar les millors condicions de joc.
Manteniment a les pistes de pàdel
D’altra banda, la mateixa empresa especialitzada en instal·lacions
esportives ActiSport està ultimant
les feines de reparació dels vidres
de les pistes de pàdel. Els treballs
consisteixen en el seu desmuntatge
i en la recol·locació de les tires de

Esports ultima les feines de reparació
dels vidres de les pistes de pàdel

Les noves instal·lacions del camp de futbol 7 es van inaugurar el maig de 2018.

neoprè de suport a l’estructura per
tal de reforçar la seva fixació.
Així mateix, la companyia ja ha
culminat les tasques d’eliminació de
la brutícia acumulada, el raspallat
de fibres i la neteja de les superfícies, a més de procedir a la redistri-

bució de càrrega de sorra de sílice i
la seva descompactació. El regidor
d’Esports, Narcís Pineda, ha valorat
“positivament” l’actuació executada
en unes instal·lacions, les de les pistes de pàdel, que foren inaugurades
el 2012.

Edu Expósito, clau en la lluita de l'Èibar per l'ascens

E

cubellenc Edu Expósito s'ha
convertit en un dels jugadors
claus en la lluita de la SD Èibar pel retorn a la primera divisió. En
aquest primer tram de temporada,
el migcampista de Mas Trader ha
esdevingut un dels homes més utilitzats per l'entrenador blaugrana,
Gaizka Garitano, acumulant 1.224
minuts i sent titular en 14 de les 17
primeres jornades.
Expósito, a més, ha estat fonamental anotant cinc gols davant
del Leganés, Amorebieta, Mirandés,
Alcorcón i Lugo. En aquest tram de
lliga també ha completat 78 recuperacions i ha efectuat fins a 613 pas-
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sades correctes. Actualment, la SD
Èibar ocupa plaça d'ascens directe
en ser segon classificat, a vuit punts
del líder, l'Almeria, i dos per sobre
del Tenerife, el seu principal perseguidor.
Edu Expósito va arribar la temporada passada al conjunt guipuscoà
on va debutar a la primera divisió
procedent del Deportivo de la Corunya. Després de consumar-se el
descens, enguany s'ha armat amb
l'objectiu de retornar a la màxima
categoria del futbol estatal.
El migcampista va passar pel futbol base del Cubelles abans de saltar a la DAMM i el filial del Dèpor.

El centrecampista de Mas Trader.

Grups municipals
Cubelles té nom de
dona

Bo per Cubelles, bo pel
PSC

Qui dia passa any empeny

Sí, Cubelles té nom de
dona, i sí, Cubelles té un
govern liderat per Unitat Cubellenca 11 compromès fermament amb les polítiques
d'igualtat i empoderament de la dona,
així com amb les polítiques per erradicar la violència masclista, l'homofòbia,
LGTBIfòbia, racisme i tot tipus de fòbia
i/o violència contra col·lectius vulnerables i persones que pensen, parlen, estimen o tenen un color de pell diferent.

Com a líder de l’oposició
la meva responsabilitat
és controlar el govern i
donar suport a aquelles
decisions que són bones per a Cubelles.
I això és el que hem fet, com a PSC, en
el darrer ple municipal. No obstant, el
sistema que utilitza el govern municipal
per poder tirar endavant aquests projectes és, com a mínim, una prova de
desorganització, ja que es fan servir els
diners del romanent, és a dir, diners de
projectes d’anys anteriors que no s’han
fet per “fer” nous projectes. Dit això,
tots ens fem dues preguntes:

Tenim les festes de Nadal a tocar això implica
el final d’un nou any polític i en aquest sentit des
d’Esquerra fem balanç. Des del Govern
posarem fil a l’agulla en utilitzar el romanent en gran part a la via pública que
tanta falta ens fa. Ara mateix a l’espera
d’aprovar el més aviat possible el pressupost del 2022, per dur a terme tots
els projectes que es calen des de cada
regidoria, aquest es un gran repte en el
qual hi estem compromeses, esperem
aconseguir-ho.

La nostra aposta és ferma, treballant
des del nostre centre d'atenció a la
dona (Centre Violeta) en l'acompanyament, empoderament, assessorament,
informació i formació de les dones del
nostre municipi.

Què passaria si no hi hagués aquest
romanent? El govern municipal no es
podria ni plantejar fer cap acció per Cubelles.

En la prevenció de la violència masclista
i de tot rol d'odi així com en la promoció
de la igualtat i la tolerància, a través de
la formació i informació als nostres centres educatius.

A més, si en el passat no s’han fet els
projectes promesos, ara sí es complirà
el que s’ha promès? Molt em temo que
no. La desorganització d’aquest govern
és més que evident amb el que us acabo
de comentar. I estem així des del 2015.

Amb campanyes de sensibilització social com la que tenim actualment al
nostre municipi, "Cubelles diu NO a les
violències masclistes".

Vosaltres necessiteu dos anys per comprar mobles? Doncs l’equip de govern sí,
i per això tenim tancades la Biblioteca
i l’Espai Jove. Improvisació i ineficàcia.

En l'atenció psicològica als fills i filles
de víctimes de tot tipus de violència
masclista, a través del nostre programa
ABRIK, programa pioner a la comarca i
amb excel·lents resultats.

Fa anys que arrosseguem la reforma del
Passeig Marítim. Ho faran aquest any?
Sabem que no, perquè fa 6 anys que el
govern es un guirigall.

Donant visibilitat i suport a totes les
persones que pateixen qualsevol tipus
de discriminació i/o violència.
Perquè creiem en les persones i aquestes són l'eix central del nostre mandat.
Treballem amb i per a les persones del
nostre municipi, desenvolupant polítiques socials i econòmiques en l'àmbit
de la gent gran; de la igualtat; de l'àrea
de les persones i benestar social; de
l'empresa, emprenedoria i comerç; de
la salut; de la seguretat... Polítiques que
s'han enfortit durant els gairebé dos
anys que portem de pandèmia sanitària, perquè cap persona es quedi enrere.
Perquè les persones i el seu benestar
són el motor i l'essència d'una població,
i només si estem units, i som iguals i
respectuosos, serem forts.
I volem aprofitar per desitjar-vos un bon
Nadal i un feliç any 2022 a tots els cubellencs i cubellenques.

UnitatCubellenca11
@CUBELLES_UC
@unitatcubellenca

Potser podeu pensar, “hi ha hagut la
pandèmia pel mig”. La meva resposta
és: “Cubelles ha seguit amb el Vortex i
ja veiem quin és el resultat, digne d’aparèixer en una vinyeta de Pepe Gotera y
Otilio, chapuzas a domicilio. I ja s’han
gastat quasi 2 milions d’euros per fer-lo.
Us explico la nostra proposta: invertir
1,4 milions d’euros i dedicar-los a les
persones de Cubelles per tenir un espai
públic digne, i tinguem una ciutat on viure, treballar i gaudir. I fer-ho amb plans
d’inserció laboral de manera que tantes
persones de Cubelles com sigui possible en surtin beneficiades. Així sí es treballa per la gent de casa nostra.
Si el govern del guirigall pren decisions
a favor de Cubelles i la seva gent ens tindrà al seu costat. Si no és així, ens tindrà davant per defensar els interessos
de les cubellenques i els cubellencs.

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

Acabades les valoracions dels pressupostos participatius tot i els entrebancs
soferts, molt agraïts de la bona predisposició de la població, de totes les propostes que han estat nombroses i finalment felicitar els diversos sectors de
la població que han aconseguit el seu
objectiu.
Novament fixant-nos en el país que ens
precedeix ens tornen a tombar i atacar
la nostra llengua. El Tribunal Suprem
confirmava el 25% de castellà a l’escola
afirmant que la immersió lingüística és
una anomalia i un menyspreu, queda pales que no estem davant d’un conflicte
lingüístic sinó d’una acció d’un tribunal
que no coneix quina és la realitat educativa del nostre país, el català no es
toca per tant, i la nostra realitat és que
els centres educatius continuin treballant com han fet fins ara. Però pensant
que només el 36% dels catalans utilitza
aquesta llengua dubtem molt que el
castellà estigui en perill, ben al contrari i
per això és un atac en tota regla del nostre model educatiu català.
Vam passar pel 25 N amb unes dades
esfereïdores 11 dones assassinades, 1
nen i més de vuit-centes dones violades
hem de dir prou a la violència contra les
dones, hem de dir prou contra la lgtbifòbia, la violència no és normal i s’ha de
combatre política i judicialment.
A hores d’ara les dades epidemiològiques no ens donen garanties de com
passarem les celebracions nadalenques enguany, però seguim treballant
per realitzar actes culturals com hem
fet fins ara esperem gaudir de la fira de
nadal, de poder veure els reis mags pels
nostres carrers, de ben segur que ells
el que si faran un any més es muntar el
seu campament per recollir les cartes
de totes les nenes i nens però el que
desitgem des d’ERC és que totes i tots
podem gaudir amb els nostres familiars
i amics aquests dies.
Cuideu-vos, cuideu-nos, Bones Festes,
Salut i República.

EsquerraCubelles
@ERCubelles
@esquerracubelles

23

Grups municipals
¿Hasta cuándo?
Nuestro municipio sigue
teniendo muchos retos
por delante. Sigue siendo urgente el arreglo de
las calles, el alcantarillado, el alumbrado en varias zonas de
la población, la sostenibilidad y medio
ambiente, el servicio de gestión de residuos, la limpieza en la vía pública, las
inundaciones de las calles cuando llueve, el mal funcionamiento del Vórtex e
innumerables problemas que llegan a
nuestro grupo municipal día tras día en
forma de queja o de aportación de los
ciudadanos.
Lo realmente importante y donde, a
nuestro parecer por supuesto, debería
centrarse el gobierno municipal, es en
las peticiones de los ciudadanos; Sin
embargo, muy lejos de ello, siguen enfocados en el descontrol en la gestión del
gasto por facturas impagadas o fuera
de la fiscalización de los órganos de secretaria, por caer en la cuenta de cuanto debe pagar al ciudadano en futuras
zonas de aparcamiento, en como poder
amueblar la nueva biblioteca municipal
por falta de presupuesto y otros gastos
más… Mientras tanto, se siguen inundando las calles, seguimos tropezando
en las aceras, sigue el mal olor en varias zonas, seguimos sin alumbrado en
urbanizaciones, seguimos esperando la
ansiada inauguración de la biblioteca
municipal y seguimos esperando que
funcione correctamente el Vórtex. Pero,
¿hasta cuándo?
Nuestro gobierno habla de un presupuesto goloso para arreglos en la Vía pública, de un paseo marítimo en condiciones, de aceras llanas, de nuevas zonas
verdes, de nuevas zonas de aparcamiento (pagando todos claro), y un sinfín
de buenas acciones que seguimos sin
ver pasada ya la cumbre de esta legislatura, será que debemos esperar a los
últimos meses para verlo. Esperemos
que no solo sea real sino que sea suficiente y un gasto público bien invertido, porque lamentablemente estamos
acostumbrados a ver cada vez más inversión y menos mejoras.
Cada vez son más los vecinos que se
acercan a nuestras carpas informativas
y nos escogen para exponernos esos
problemas crónicos numerados anteriormente y su preocupación por la falta
de seguridad en inmuebles ocupados,
y mientras haya un solo ciudadano que
nos presente su preocupación, queja o
aportación seguiremos trabajando para
darles voz.
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Treballant per Cubelles

Reforma laboral

L’any 2021 va arribant al
seu final i des de Junts
per Cubelles no hem
deixat de treballar pel
municipi, escoltant les
necessitats dels nostres veïns i veïnes
i oferint al govern i a la ciutadania propostes de millora. Són setmanes en les
quals reflexionem i conversem sobre la
feina feta durant l’any, però des del nostre grup municipal no perdem de vista el
nostre horitzó: fer possible el canvi en
positiu a Cubelles.

La reforma laboral va
ser i és un instrument
per debilitar els drets
dels treballadors i treballadores, desequilibrant
a favor de l’empresari l’estructura de
la negociació col·lectiva i la possibilitat d’articular la relació laboral. Derivat
d’això, es va retardar, un cop finalitzada
la crisi, la possibilitat de recuperació
de poder adquisitiu dels treballadors i
es va precaritzar encara més el mercat
laboral.

El passat 25 de novembre es va commemorar el Dia Internacional per l’erradicació de la Violència envers les Dones.
Des de Junts per Cubelles volem traslladar el nostre rebuig a totes les formes
de violència masclista i la nostra ferma
convicció que cal erradicar aquesta xacra de la nostra societat. En aquesta
línia, vam donar tot el nostre suport al
manifest presentat pel Govern de Cubelles amb motiu del Dia Internacional,
apostant per una societat més justa i
igualitària.

La crisi econòmica de la passada dècada va ser aprofitada pel PP per a imposar polítiques de desregulació de les
relacions laborals i de debilitació de la
negociació col·lectiva que van propiciar
greus desequilibris entre els interessos
dels treballadors i treballadores i els de
les empreses i va provocar un augment
de la precarietat laboral en totes les seves dimensions, una depreciació dels
salaris, un augment de la desigualtat i
l’aparició amb molta intensitat de pobresa, fins i tot entre treballadors amb
feina, constatant que tots aquests factors afecten especialment les dones i
els i les joves.

En el darrer plenari municipal, el Govern
va aprovar la pròrroga del Pla Local de
Joventut. El nostre grup municipal va
donar suport a la iniciativa, no sense
manifestar la necessitat d’un nou Espai
Jove, així com de nous i millors serveix i
equipaments adreçats als i les joves de
Cubelles. En la mateixa intervenció, el
portaveu Robert Monzonis va agrair la
feina de les tècniques de la Regidoria de
Joventut per la seva tasca de dinamització i integració amb els joves i el seu
compromís amb el municipi.
D’altra banda, mantenint-nos ferms en
el nostre compromís amb la transició
ecològica i el desenvolupament sostenible, en el mateix ple vam preguntar al
Govern si ha complert l’objectiu que es
va marcar amb l’aprovació del Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima, de
reduir en un 20% les emissions de CO2
l’any 2020. Així mateix, també ens vam
interessar per les futures mesures per
assolir la reducció del 40% de les emissions l’any 2030, tal com estipula el mateix Pla.
Seguim i seguirem treballant des de
Junts per Cubelles per millorar dia a
dia la vida i el benestar de la ciutadania.
Una feina incansable per posar Cubelles en marxa!

JuntsxCubelles

Els autors i els beneficis de la reforma
laboral del PP van aprofitar la crisi per
capgirar com un mitjó al nostre mercat
de treball i per passar així d’un mercat
laboral regulat a la desregulació i la
llei del més fort, que sempre és la llei
de l’empresa; de l’equilibri en les relacions de poder dins de l’empresa a tot
el poder pel patró; de la negociació col·
lectiva i garantista de les condicions de
treball a la negociació precària empresa
a empresa, treballador a treballador; del
repartiment més o menys equilibrat de
les rendes generades a l’abús dels beneficis empresarials sobre les rendes
de la feina; dels bons llocs de treball a
les ocupacions precàries; dels salaris
dignes als salaris no tan dignes; de la
feina com a garantia d’integració social
i vida digna a la feina que ja no protegeix de la pobresa ni de la marginalitat
social.
Des de Cubelles - En Comú Podem, pensem que després d’assolir l’acord si del
govern de l’Estat de qui ha de liderar la
reforma (era de sentit comú que qui ha
liderat 12 acords en el marc del diàleg
social, Yolanda Diaz, lideri la nova llei de
treball digne).
Des de Cubelles – En Comú Podem, us
desitgem que passeu unes Bones Festes de Nadal.

@juntsxcubelles

CiutadansCubelles

cubellesencomupodem

@juntsxcubelles

@CsCubelles

@cubellesECP

juntspercubelles.cat

@cubelles_ecp

TELÈFONS D'INTERÈS

Les set diferències
Normalment, les coses
no passen perquè sí.
Ni existeixen les casualitats. Darrerament, a
cada acte perpetrat per
vox (en minúscula, sí) a la nostra vila li
succeeixen l’aparició d’un seguit d’enganxines embrutant el nostre mobiliari
urbà amb missatges profundament antisemites, anticomunistes i anticatalanistes. Sovint, tot en una mateixa frase
en un delirant totum revolutum que faria
gràcia si no fos per la perillosa violència
que contenen i que ja hem vist que són
capaços de practicar massa vegades
amb total impunitat.
De la mateixa manera que el llançament
d’un llaç groc de l’inefable carlos carrizosa (també en minúscula) en ple Parlament de Catalunya va ser el senyal que
l’extrema dreta espanyolista esperava
per violentar les nostres places i carrers, ara l’aparició del neofalangisme
ranci i mimat per l’IBEX35 podria ser el
primer pas per mirar d’imposar-nos la
seva ràbia totalitària. Saben que no ho
tindran fàcil, ja que sempre ens trobaran de cara.
I per completar la quadratura del cercle
i unir a les seves fòbies els col·lectius
que treballen per allò tan elemental
com és l’acollida a qualsevol persona
que arribi a casa nostra, el portaveu de
la seva sucursal a la vila ha publicat un
vídeo (si us plau, no el compartiu!) on
ataca i amenaça el nostre Ajuntament i
Cubelles Acull per treballar a favor d’un
poble integrador i unit en la diversitat.
Al més pur estil ciudadanos, es tracta
de quatre tòpics tronats i d’autoconsum
atacant els més febles i sense aportar
ni una sola dada concreta de Cubelles.
Desenganyem-nos, la dreta extrema ja
era a la nostra vila i no és casual que
quan va acabar el ple de novembre el
nano de vox i el nacionalista de ciudadanos sortissin escopetejats de la maneta a comentar la jugada i compartir
batalletes com a vells camarades. Com
tampoc no és casual que justament
ciudadanos i el psc fossin els únics a
desmarcar-se del front comú municipal comprometent-se a aïllar vox i negant-se a signar cap pacte amb ells en
el futur.

L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

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

CENTRES EDUCATIUS

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
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

I és que les casualitats, està clar, no
existeixen.

CUPCubelles
@CUPCubelles
@CUP_Cubelles
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El racó d'en Pineda

La represa de l'activitat dels Castellers del Foix de Cubelles
ha revifat la fal·lera castellera que durant força anys existí
al municipi. Malgrat que fins al 2019 no va reeixir cap dels
intents per crear una colla a la vila, ja des del segle XIX
hi ha constància d'actuacions celebrades al poble. De fet,
una de les primeres sortides dels Bordegassos de Vilanova
fou amb motiu de la inauguració del carrer de Joan de la
Salle, el 18 de juny de 1972, just l'any de la seva fundació.
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I

Ningú coneix Cubelles
tan bé com nosaltres

CUBELLES

Encara no ens has trucat?

Venda i lloguer
d'immobles

Administració de
lloguer

Lloguer de
temporada

Disposem d’una àmplia cartera de clients
buscant la llar dels seus somnis

Tracte personalitzat

Valoració gratuïta

PÇ. DEL MAR CUBELLES
INFO@FINQUESFERRER.COM
93 895 06 47 - www.finquesferrer.com

28

