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El Castell obrirà portes
a la ciutadania el 2015
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Cubelles Comunica, la informació 2.0
Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar els codis QR, a
través dels quals i mitjançant un smartphone podreu ampliar
la informació que se us ofereix en el format paper. Catàlegs
de fotografies dels actes, bases dels concursos, webs d’interès,
i d’altres recursos que us permetran que la informació no es
limiti a l’espai de la revista.
A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és informació 2.0.

De Can Travé a WhatsApp

S

ovint ens limitem a voler créixer
com a municipi i posar en valor
aquelles iniciatives de nova creació. Cal però no descuidar tot allò
que ja tenim, allò que hem heretat en la mil·lenària història de Cubelles i
que pot obrir-nos nous camins en la dinamització econòmica i turística de la nostra
vila. Us parlo del nostre patrimoni.
En aquest sentit, i de plena actualitat, el
Consistori ha posat en marxa dues iniciatives de recuperació del patrimoni històric
local. L’acord per l’adquisició de Can Travé i
l’inici imminent de les obres al Castell. Dos
projectes en clau de municipi i que seran
nous reclams tant per a la nostra ciutadania
com per a les persones que ens visitin.
D’una banda la vila de Cubelles recuperarà l’espai de Can Travé i totes les col·leccions que s’hi
allotgen. Un palauet d’estil neoclàssic que passarà a formar part de la col·lecció d’edificis del
patrimoni històric local. De l’altra, una actuació
al Castell que ens permetrà visitar aquesta joia
del barroc català a partir del 2015 i recrear la
vida que es feia en un castell català del segle
XVII.

Aquestes excel·lents notícies de recuperació
i promoció del nostre passat conviuen amb
la renovació tecnològica dels canals de comunicació amb la ciutadania. Si ja hem activat la seu electrònica i recentment el tauler
electrònic d’edictes, ben aviat activarem un
nou canal de comunicació entre la ciutadania
i el Consistori via WhatsApp. Una nova eina
que respondrà les consultes de la ciutadania
directament als seus propis telèfons mòbils i
a la que se suma la recent obertura de la pàgina de l’Ajuntament de Cubelles a Facebook.
D’aquesta manera ja som presents a Facebook, Twitter, YouTube, Flickr i, properament,
WhatsApp.
En definitiva, hem de ser innovadors en les
iniciatives que el Consistori duu a terme per
crear sinergies i nous pols d’atracció econòmica, comercial i turística, però, a la vegada,
això no ha d’estar renyit amb la promoció del
nostre patrimoni històric i cultural. Fem de
Cubelles una vila de tradició i modernitat. Del
Castell i Can Travé a Facebook i WhatsApp.
Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles
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El Delegat del Govern de la Generalitat visita Cubelles
Fernando Brea va assistir a la Junta Local de Seguretat i va visitar la desembocadura del Foix
La Junta Local de Seguretat va comptar
amb la presència del Delegat del
Govern de la Generalitat a Barcelona,
Fernando Brea, qui va realitzar la
seva primera visita oficial a la vila. La
reunió, que se celebra anualment, és
una trobada dels representants dels
diversos cossos policials amb jurisdicció
i/o responsabilitats a Cubelles.

Per aquest motiu van assistir-hi l’inspector
de la Policia Local, Daniel Guillem, i la cap de
l’ABP dels Mossos d’Esquadra al Garraf, Rosa
Gubianes, a més de membres del Cos Nacional
de Policia i la Guàrdia Civil. A nivell polític, la
Junta Local de Seguretat va estar presidida per
l’Alcaldessa, Mònica Miquel, acompanyada
de Fernando Brea i el regidor de Governació i
Seguretat Ciutadana, Miquel Lara.

Un cop finalitzada la trobada de balanç amb
els cossos de seguretat, la comitiva política va
dirigir-se a l’espai de la desembocadura del
riu Foix on el regidor de Medi Ambient, Pere
Lleó, va explicar al Delegat del Govern de la
Generalitat l’estat de recuperació de la fauna
i flora autòctona de la zona i dels problemes
que la regidoria ha detectat en quant a l’ús
incívic d’aquest espai protegit.
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Membres de la Junta Local de Seguretat

Resultats eleccions europees 25 maig
ERC és la formació més votada i la participació ha estat del 41,85%
La coalició ERC-NECat-EPDD ha estat la
força més votada a Cubelles a les eleccions
al Parlament Europeu 2014, amb 912 vots
(20,95%). Les eleccions, marcades per la
plena normalitat de la nova distribució de

les seccions electorals, han aplegat a les 14
urnes distribuïdes per tot el municipi un
41,85% (4.408 votants). La segona força
és el PSC-PSOE (687;15,75%), seguit de
CiU (669;15,36%), ICV-EUiA (446;10,24%),

Els resultats per candidatures han estat:

Candidatura

Vots

%

Candidatura

Vots

%

ERC-NECat-EPDD

912

20,95%

F.A.C.

7

0,16%

PSC-PSOE

687

15,78%

VOX

7

0,16%

CiU

669

15,36%

FE de las JONS

7

0,16%

ICV-EUiA

446

10,24%

CILUS

7

0,16%

P.P.

439

10,08%

EH BILDU-BNG

6

0,13%

C’s

410

9,41%

ImpulsoSocial

5

0,11%

PODEMOS

266

6,11%

P.C.P.E.

5

0,11%

UPyD

89

2,04%

PARTIDO ANDALUCISTA

5

0,11%

PACMA

82

1,88%

PH

4

0,09%

EB

49

1,12%

R.R.U.E.

4

0,09%

MOVIMIENTO RED

44

1,01%

ALTER

4

0,09%

PARTIDO X

25

0,57%

LEM

4

0,09%

PIRATA.CAT

20

0,45%

M.S.R.

3

0,06%

RECORTES CERO

15

0,34%

IPEX-PREX-CREX

2

0,04%

I.Fem

10

0,22%

M.C.R.

2

0,04%

DISCAPACITADOS Y
ENFERMEDADES RARAS

9

0,20%

ACNV-BAR-PRAO-R.E.P.O-UNIO

2

0,04%

EXTREMADURA UNIDA

1

0,02%

D.N.

1

0,02%

PRIMAVERA EUROPEA

Més informació

PP (439;10,08%), Ciutadans (410;9,41%) i
PODEMOS (266;6,11%), entre d’altres més
minoritaris.
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0,18%
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Inaugurat oficialment el nou Arxiu municipal
Les noves dependències estan dotades del mobiliari adient per la conservació dels documents
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El nou Arxiu garanteix unes òptimes condicions de conservació dels documents

El passat 30 d’abril van obrir portes al públic
les noves dependències de l’Arxiu municipal,
situades al soterrani de l’edifici de Serveis
Tècnics al carrer Joan XXIII cantonada amb
carrer Raval del Torrent, després de les obres
d’adequació i instal·lació del nou mobiliari
i el trasllat de tots els documents. El nou
Arxiu unifica en un únic espai que garanteix
la millor conservació dels documents que
fins ara es dividien en diversos espais com la
biblioteca municipal (arxiu històric)i l’antic
escorxador(arxiu administratiu).
La jornada va iniciar-se amb l’exposició
pública dels treballs de restauració del llibre
de comptes del 1760-1815 i, seguidament,
es van visitar les dependències de l’Arxiu

municipal on l’arxivera, Núria Jané, va explicar
als assistents com s’organitza l’Arxiu i quins
documents s’hi emmagatzemen.
La superfície total moblada és de 132m2
amb armaris compactes situats sobre rails i
accionats amb volant frontal, un armari fix
amb portes abatibles per a les col·leccions
fotogràfiques i un carro per transportar
els documents. Hi ha un total de 6 mòduls,
entre fixs i mòbils, i les prestatgeries es
regulen en alçada per tal d’adaptar-se als
diferents contenidors.
L’Arxiu també compta amb una planera, on
es guarden cartells del Fons Charlie Rivel
i de l’Ajuntament; un armari per guardar

vestits i objectes del Fons Charlie Rivel i dos
armaris per a col·leccions fotogràfiques
i de característiques especials com el
fons de Ràdio Cubelles, fons fotogràfics
de l’Ajuntament i fons fotogràfics que
poguessin donar particulars. També està
dotada d’una prestatgeria oberta tipus
mecano, per a les noves transferències,
i un carro d’arxiu, que ha de servir per
subministrar documentació al mateix
edifici ja que la sala de consulta s’ubica al
primer pis de l’edifici dels Serveis Tècnics.
L’Arxiu municipal pot consultar-se a nivell
particular fent la petició a través del
correu-e arxiu@cubelles.org o bé trucant al
telèfon 93 895 78 50.

L’Ajuntament cedirà un local social a l’ABPC
L’antic escorxador s’ha habilitat per acollir el bestiari i ser la reivindicada seu de l’’Agrupa’
L’alliberament de l’espai de l’antic escorxador
permetrà cedir-lo a l’Agrupació de Balls
Populars de Cubelles (ABPC) per tal que hi
instal·lin la seva seu social i hi guardin tots
els elements de bestiari, vestits i instruments.
Aquesta és una antiga reivindicació de
l’ABPC que finalment es veurà feta realitat

un cop la Brigada municipal finalitzi els
treballs d’adequació de l’espai situat al final
del carrer Nou a la cruïlla amb el carrer Raval
del Torrent.
Per la regidora de Cultura i Societat, Noemí
Cuadra, es tracta d’una doble bona notícia,

ja que “per fi s’aconsegueix donar
resposta satisfactòria a dues demandes
històriques. D’una banda dignificar i
professionalitzar les dependències de
l’Arxiu municipal i, de l’altra, cedir el
tan esperat i reclamat local social a
l’Agrupa”.
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El local social de l’ABPC es troba al principi del carrer Nou

En marxa la Mesa Social de Cubelles
Aplega 7 institucions, entitats i col·lectius de l’àmbit de l’exclusió social
L’Alcaldessa Mònica Miquel, i la regidora de
Benestar Social, Maria Lluïsa Romero, han
presentat la creació de la mesa d’entitats
socials de Cubelles, un espai permanent de
treball en xarxa entre l’administració i les
entitats i institucions que a nivell municipal
treballen en l’àmbit de l’exclusió social.
La missió de la mesa d’entitats socials és
“a través del treball en xarxa, millorar
la resposta ciutadana a les situacions de
precarietat econòmica i de diferents nivells
d’exclusió social”. Per complir-la, la mesa
social es planteja donar resposta a:
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• La millora dels serveis que es presten,
aprofitant les sinergies entre les diferents
organitzacions.
• Organitzar la resposta de les entitats
en quant a la cobertura de les necessitats
bàsiques de la població de Cubelles, creant
circuits únics, coneguts i estables.
• Promoure el voluntariat social.

• Sensibilitzar la població de Cubelles no
afectada directament per problemàtiques
econòmiques i socials en la necessitat de
col·laboració.
• Crear canals per a que les persones,
entitats i empreses que ho desitgin
puguin col·laborar econòmicament, amb
productes, amb aportacions econòmiques,
amb temps i amb idees.
Entre els objectius que s’ha marcat la
regidoria de Benestar Social per a aquesta
mesa social, destaca:
• Consolidar un circuit únic de
lliurament de cadascun dels recursos
bàsics: aliments, roba, joguines per
Nadal, material escolar.
• Campanyes específiques per pal·liar les
necessitats bàsiques (aliments, fons, roba...).
• Aconseguir la col·laboració de les
empreses, entitats d’estalvi, supermercats...

• Creació d’una xarxa estable de voluntariat
social que participi en les activitats de la
mesa d’entitats, de les associacions...
• Promoure l’intercanvi de serveis no
remunerats, sinó a través de pràctiques com
el Banc del Temps.
La mesa d’entitats socials és un estament
obert a totes les entitats i institucions
municipals, tot i que el grup motor està
format per Càrites Parroquial, Recapte X
Cubelles i Creu Roja.
Actualment el Consistori està habilitant la
sala annexa del cinema Mediterrani com a
espai polivalent on s’emmagatzemaran amb
les millors condicions i les màximes garanties
tots els aliments i productes que es recullin a
través de les recaptes solidàries. Maria Lluïsa
Romero ha apuntat que “la voluntat és tenir
aquest espai en marxa abans de l’estiu per
començar a donar resposta a les creixents
demandes socials a Cubelles que s’han
triplicat en els darrers anys”.

Cubelles, destí de turisme familiar
La vila es va promocionar al Village Catalan de Lió
Una delegació oficial encapçalada per
l’Alcaldessa de Cubelles, Mònica Miquel,
i la regidora de Turisme, Anna Martínez,
van assistir el passat mes de maig al Village
Catalan que va organitzar l’Agència
Catalana de Turisme a la fira turística de
Lió (França). Els Villages s’han convertit
en una plataforma de promoció turística

ideal, on Catalunya és la protagonista
indiscutible i no ha de competir amb altres
destinacions, com és el cas de les fires
tradicionals.
La comitiva local va promocionar Cubelles
com a destinació turística familiar amb
diverses activitats, com ara l’organització

de tallers de maquillatge del Pallasso
Charlie Rivel, i fent promoció del patrimoni
cultural i natural amb platges tranquil·les
i segures, un espai natural protegit, el
Pallasso Charlie Rivel i activitats lúdiques
com el nou paquet turístic pirata o
activitats nàutiques amb el Cubelles
WaterPark i el Club Marítim.

Nou servei de bus directe a l’hospital Sant Camil, al setembre
La mesura arribarà juntament amb un bus ràpid que connectarà Cubelles amb Tarragona
El Departament de Territori i Sostenibilitat de
la Generalitat de Catalunya, ha anunciat que
a partir del proper 15 de setembre entrarà
en funcionament un nou servei de transport
públic entre Cubelles i l’hospital de Sant Camil
atenent la històrica reclamació política i social
del municipi.

El nou servei s’emmarca en una sèrie de
mesures que la conselleria ha anunciat per
millorar la connexió per transport públic al
Garraf, el Baix Penedès i el Tarragonès. Així,
el proper mes de setembre també es posarà
en funcionament un nou servei de bus ràpid
que comunicarà Vilanova i la Geltrú, Cubelles,

Cunit, Calafell i Tarragona. Aquest servei, que
actualment s’està configurant, permetrà la
comunicació ràpida entre aquests municipis
de les comarques del Garraf, el Baix Penedès
i el Tarragonès amb una velocitat comercial
competitiva, ja que no farà parades des de
Calafell fins a Tarragona.
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Representants polítics de Cubelles i Cunit a la roda de premsa de presentació

Cubelles commemora el Dia d’Europa
Representants de la Corporació municipal i del CCME fan lectura del manifest oficial
L’Ajuntament ha commemorat, un any més,
el dia d’Europa amb la lectura de la declaració oficial que han realitzat representants
del Govern com l’Alcaldessa, Mònica Miquel, les dues primeres tinents d’Alcalde,

Ma. Lluïsa Romero i Noemí Cuadra, respectivament; i la regidora d’UC-RCat, Rosa Fonoll, a més del secretari general del Consell
Català del Moviment Europeu (CCME), Joaquim Millan.

A l’acte, que va dur-se a terme com és habitual a la plaça de la Vila, també hi van ser
presents altres membres de la Corporació,
treballadors municipals i veïns.

10

La lectura del manifest va realitzar-se a la plaça de la Vila

Campanya d’extermini d’herbes a les voreres i calçades del municipi
L’actuació integral es divideix en sis fases de 10 dies cada una i es preveu finalitzar el mes de juliol
La regidoria de Medi Ambient està duent a
terme una campanya d’extermini d’herbes
de les voreres i calcades de tot el municipi.
Els treballs consisteixen en un ruixat
de la superfície a tractar amb un líquid
herbicida no tòxic que provoca la mort de
les plantes. Les restes d’aquestes, un cop
assecades, són recollides durant els treballs
periòdics de neteja de carrers i via pública.

Els treballs tenen una durada aproximada
de 10 dies en cada una de les sis grans
zones en les que s’ha dividit el municipi,
de manera que es preveu que la campanya
hagi finalitzat durant el mes de juliol,
sempre i quan no hi hagi períodes de pluja
que alenteixin els treballs diaris.

En primer lloc, aquesta actuació es va dur a
terme a tota la façana marítima de Cubelles
i fins a la via del tren. La segona aprofundia
fins la carretera C-31. Les següents
fases previstes són tot el Nucli Antic, les
urbanitzacions del Parc de Cubelles, la
Gaviota i la Solana; la carretera de Mas
Trader i les urbanitzacions Mas Trader 1 i 2;
i, finalment, Corral d’en Cona.

El segell SICTED ja oneja a les platges
Autoritats municipals hissen el distintiu a la platja Llarga i la de La Mota, que repeteixen guardó
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La platja de la Mota repeteix segell SICTED

Les platges Llarga i de La Mota han
repetit en l’edició d’enguany la distinció
amb el segell SICTED de qualitat turística
en destinació. Per commemorar-ho, les
autoritats municipals es van desplaçar als
punts on ja oneja les banderes acreditatives
del guardó.

Pere Lleó, regidor de Salut i Medi Ambient,
i Anna Martínez, regidoria de Turisme,
van explicar als representants d’entitats
del municipi que van assistir a l’acte què
suposa repetir el segell SICTED i quins
són els paràmetres que s’avaluen a l’hora
d’atorgar els guardons.

A més de les platges, Cubelles va reeditar
els altres 4 segells que ja havia aconseguit
en l’edició del 2013 del SICTED, l’Oficina
de Turisme, el Punt d’Atenció Turística de
la platja, l’Exposició Permanent del Pallasso
Charlie Rivel i la Policia Local.

Alerta pel creixent incivisme a l’espai natural del riu Foix
Alimentar els ànecs amb pa està provocant problemes de salubritat
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Les actituds incíviques van en detriment de les espècies protegides del Foix

La regidoria de Medi Ambient i l’entitat
ecologista Fauna Cubelles es troben en
alerta pel repunt d’activitats incíviques a
la zona de la desembocadura del riu Foix,
espai natural protegit per Xarxa Natura
2000 de gran interès per la fauna i flora
autòctones.
Tot i l’aprovació de l’ordenança reguladora
dels usos d’aquesta zona i la implantació
dels agents cívics per informar i vigilar
les activitats que s’hi duen a terme, s’han
detectat actituds incíviques expressament
prohibides, especialment l’abocament de
pa als ànecs que hi habiten. L’Ordenança
Municipal
regula
expressament
la
prohibició de donar aliment als animals i
fer qualsevol tipus d’abocament al riu, però
aquestes accions han anat en augment fins

al punt que la quantitat abocada és tan
gran que no pot ser assumida pels ànecs.

provoca males olors a la zona i un important
problema de salubritat.

Aquesta matèria orgànica al riu ha provocat
que es dispari la població de rosegadors
que acudeixen a alimentar-se a la superfície
i llera del riu i també es mengen les cries
i els ous de les aus autòctones. A més, el
pa que s’acumula en el fons del riu està
provocant una proliferació descontrolada
d’algues que en consumeixen l’oxigen i
aquesta anòxia provoca la mortalitat de
peixos, insectes i plantes subaquàtiques
que serveixen d’aliment a les aus.

Fauna Cubelles ha traslladat a la regidoria de
Medi Ambient un informe on es comptabilitza
que durant un cap de setmana són més de
200 els visitants que vénen a donar menjar als
animals, alguns amb una o més bosses, pel que
s’aboquen entre 200 i 400 quilos de pa a l’aigua.

A més, la quantitat de pa que no és
assumida per les espècies animals, i
l’augment de temperatures, provoca
que hi hagi putrefacció de l’aigua, el que

Els ocells que actualment resideixen al delta
s’alimenten d’algues, insectes, peixos, etc.,
menjar que poden trobar de forma natural
i en quantitat suficient per cobrir les seves
necessitats. L’alimentació a base de pa provoca
una sobrealimentació i un desequilibri
nutricional afectant la seva salut, doncs
aquests aliments són per al consum humà i no
formen part de la seva dieta natural.

Millora de l’accessibilitat al barri Marítim
L’actuació consistirà en la retirada d’arbres i l’arranjament de voreres
La regidoria d’Obres i Serveis Viaris, dins del
Pla d’Accessibilitat municipal, executa una
actuació al barri Marítim amb l’objectiu
de millorar la mobilitat dels vianants,
especialment de les persones amb mobilitat
reduïda.
Al llarg de tota l’avinguda Països
Catalans, entre l’Onze de Setembre i el
carrer Josep Tarradellas, s’estan retirant
els arbres que, a banda d’ocupar la
pràctica totalitat de les voreres, han
provocat el seu aixecament i, fins i tot,
problemes en habitatges particulars.
Aquest fet les fa impracticables i obliga

als vianants, especialment als que tenen
mobilitat reduïda, a circular per l’asfalt,
amb el perill que això comporta.
S’ha descartat el canvi de tipus d’arbrat
perquè el problema és que el nivell
freàtic és molt alt i quan les arrels no
poden aprofundir perquè troben aigua
salada, corren lateralment provocant
el problema a les propietats privades
i les voreres. En altres carrers de la
zona marítima s’ha procedit també a
la retirada de l’arbrat més conflictiu
i, paral·lelament, s’està realitzant el
cobriment dels escocells i l’arranjament

de voreres, encara que en aquest casos
no sigui viable la seva ampliació.
Passat l’estiu, la regidoria d’Obres i Serveis
iniciarà l’ampliació de les voreres fins al
màxim possible (aproximadament 1,8
metres), es repararà el panot per deixarles plenament transitables i s’adaptaran
els passos de vianants, seguint les
recomanacions del Pla Local de Seguretat
Viària i el Pla d’Accessibilitat municipal.
També s’ha requerit a les empreses de llum i
telèfon una reordenació dels pals. L’actuació
s’ha deixat pel setembre per no afectar a les
persones que visiten les nostres platges.
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Les arrels dels arbres han aixecat nombroses voreres

La Diputació dobla els ajuts per al menjador de les llars d’infants
Les bases estaran disponibles al web municipal properament
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Llar d’infants municipal L’Estel

La regidoria d’Ensenyament està ultimant
els detalls de la normativa per a convocar
la nova línia d’ajuts al menjadors per a les
famílies de les llars d’infants. Enguany es
concediran més ajuts o de més quantia,
després que la Diputació de Barcelona hagi
multiplicat per 2,2 l’aportació concedida

a Cubelles, en el marc del catàleg de
concertació 2013 del Pla “Xarxa de Governs
Locals 2012-2015”.
D’aquesta manera, el curs 2014-2015, la
regidoria d’Ensenyament disposarà de
8.262,00€ (pels 3.729,00€ del curs passat).

Aquest increment de pressupost permetrà
incrementar les famílies que reben aquest ajut
o, fins i tot, que aquest sigui superior. El personal
tècnic de la regidora està ultimant la redacció
de les bases, que properament es publicaran al
web municipal juntament amb la sol·licitud i
termini de presentació de sol·licituds.

La Policia Local s’integra definitivament a la xarxa Rescat
Aquest sistema permet comunicar a Mossos d’Esquadra i Policia Local amb un únic dispositiu
La instal·lació de la base de comunicacions
a la comissaria i en els vehicles de la
Policia Local ja ha finalitzat. Amb els nous
dispositius de comunicació, els agents
locals ja estan plenament integrats a la
xarxa Rescat, que suposa tant una millora
de la cobertura com de la intercomunicació
amb la resta de cossos de seguretat, com
els Mossos d’Esquadra. A més, els nous
dispositiu són més segurs, ja que el senyal
és molt més difícil d’interceptar.
L’equipament
complet
consta
de
17 terminals portàtils individuals, 5
terminals mòbils de vehicle i 1 terminal
fix, per implementar el sistema de
radiocomunicacions TETRA, connectat
amb la Xarxa RESCAT, per a la Policia Local

de Cubelles per un total de 23.661,96 €
IVA inclòs.
Aquest és el darrer pas d’un procés que
s’iniciava el juny del 2012 amb la signatura del
conveni entre l’Alcaldessa de Cubelles, Mònica
Miquel, i el conseller d’Interior, Ramon Maria
Espadaler. La xarxa RESCAT està especialment
dissenyada per proporcionar cobertura, tant
en nuclis de població com en entorns rurals,
als cossos i col·lectius professionals, implicats
en la seguretat i les emergències a Catalunya.
Està destinada a cobrir les necessitats de
comunicació dels serveis d’emergències i
seguretat de la Generalitat de Catalunya i
d’altres administracions locals per millorar
el rendiment, l’eficàcia i l’operativa de tots
els recursos del país que treballen en aquest

àmbit. En definitiva, un sistema integrat de
comunicacions que facilita la coordinació
entre els col·lectius d’emergències.
A diferència de la telefonia mòbil, Rescat pretén
arribar a tots els indrets on siguin necessàries
les comunicacions de seguretat, tant a nuclis
de població com a la resta de territori rural i
aporta un grau de fiabilitat major, per garantir
la disponibilitat del servei en tot moment i
especialment en situacions d’emergència. La
xarxa a més, està especialment dissenyada
perquè sigui robusta i fiable, sobretot en casos
d’emergències, ja que no se satura per trucades
de telèfons mòbils, té més cobertura al territori
que la telefonia mòbil convencional i disposa
de sistemes d’alimentació alternatius per
suportar la manca de subministrament elèctric.

Els nous aparells ja estan operatius a la comissaria de la Policia Local
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La planta noble del Castell podrà visitar-se a principis de 2015
Les obres d’adequació de l’espai finalitzaran al desembre d’enguany
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Mònica Miquel i Noemí Cuadra amb el projecte de la rehabilitació del Castell

L’Ajuntament de Cubelles ha rebut la
confirmació de la Diputació de Barcelona
per l’adjudicació de les obres d’adequació a
les visites públiques de la planta noble del
Castell de Cubelles. L’objectiu del projecte
és rehabilitar aquest espai per possibilitarne la visita restringida a grups reduïts de
visitants que podran veure el mode de viure
dels habitants del Castell a la Catalunya del
segle XVII en un edifici catalogat com a ‘Bé
Cultural d’Interès Nacional’ des de l’any
1949, màxima protecció atorgable a un
edifici en l’àmbit de l’estat espanyol.
El projecte, liderat pel Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació
de Barcelona, és un pas de gegant en la
museïtzació del Castell, ja que recuperarà els

sostres de la planta noble i se substituiran
les bigues malmeses, es farà un tractament
en profunditat de tota la fusta original, es
reforçarà el forjat de la cuina i es dotarà
l’espai d’una instal·lació bàsica d’enllumenat
i electricitat.
Castell museístic
Els treballs de restauració permetran la
incorporació d’un espai museístic per a visita
restringida al que s’accedirà a través de la porta
principal de l’edifici, actualment no operativa,
i les escales fins al segon pis. Allà estaran
habilitades les visites a totes les sales de la planta
noble amb una superfície total de 226m2, que
sumada a l’accés i les escales, fan que els treballs
s’estenguin en una àrea de gairebé 250m2.

Les bigues malmeses que no es poden
recuperar pel seu procés de deteriorament
seran substituïdes per unes noves de pi
amb els mateixos bossellats i seguint el
procés de col·locació original. Per fer
front als atac xilòfags i de podriment
de la resta d’elements de fusta se’n
farà un tractament en profunditat que
aturi la seva degradació. Per mantenir
l’alt valor material i antropològic de
l’espai de la cuina, es reforçarà el forjat
mitjançant sistemes de tensors reversibles
i, finalment, tota la planta estarà dotada
d’una instal·lació bàsica d’enllumenat i
electricitat amb la mínima afectació física
i visual, però que sigui funcional i prevegi
la reserva d’espais per a instal·lacions més
complexes de museïtzació posterior.

Els treballs han estat adjudicats a l’empresa
Urcotex per un valor de 229.203,16€ i es
preveu que en breu s’iniciïn les obres,
que hauran de ser recepcionades per
l’Ajuntament de Cubelles el 31 de desembre
d’enguany. D’aquesta manera, les visites
podran començar a principis de 2015.
Màxim exponent del barroc català
Des de l’SPAL es fa especial incidència en
la importància d’un edifici, el Castell de
Cubelles, de construcció barroca d’en Fra
Josep de la Concepció, i que és un dels
majors exponents del barroc ja no només
a nivell català, sinó de tota la península
ibèrica.
El Castell de Cubelles, és un casal civil
situat al bell mig de la vila, al costat de
l’Ajuntament i de la plaça de l’església.
Es tracta d’un edifici amb origen al segle
II aC i vestigis romans, que encara manté
la torre mestra medieval, i que durant

l’època barroca va patir una important
transformació -entre els anys 1673 i 1675a mans del tracista franciscà Fra Josep de
la Concepció, per encàrrec dels Marquesos
d’Alfarràs. Fra Josep de la Concepció és,
també, l’arquitecte de l’església parroquial
de Tàrrega, del campanar de Vilanova i la
Geltrú i de l’església dels Josepets de Gràcia
a Barcelona, entre altres.
La importància d’aquesta remodelació del
Castell rau en què l’edifici ha arribat als nostres
dies en la major part tal com va projectar-lo
Fra Josep de la Concepció, tant pel que fa a la
configuració interna i a l’aspecte extern, com
a l’estructura dels sostres.
L’equip d’arquitectes de l’SPAL que
encapçalen el projecte destaca que l’edifici
ha perdurat de manera gairebé intacta fins
als nostres dies, el que el converteix en un
document de primer ordre per conèixer
la manera de fer i viure de la Catalunya de
finals de 1600.

Interior del Castell

Antecedents
L’Alcaldessa de Cubelles, Mònica Miquel,
i el diputat delegat d’infraestructures,
Urbanisme i Habitatge de la Diputació
de
Barcelona,
Alberto
Villagrasa,
acompanyats pel cap de l’SPAL, Joan
Closa, van presentar l’acord entre els dos
organismes per seguir executant les obres
de restauració del Castell el març de l’any
2012. Amb aquest conveni, la Diputació de
Barcelona ampliava el seu compromís amb
Cubelles en la recuperació del patrimoni
arquitectònic i històric de la vila entenent
que la recuperació del patrimoni històric és
positiu per a l’economia del territori.

Grafit de les golfes del Castell

L’SPAL està intervenint al Castell des de
l’any 1996 i a la planta baixa de l’edifici
actualment hi ha ubicada l’oficina de
Turisme municipal i l’exposició permanent
del pallasso Charlie Rivel, tal i com marca
el projecte d’usos redactat per l’ens
supramunicipal.
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El 48% dels gossos controlats no estan censats o xipats
Els resultats són de la campanya de compliment de l’ordenança duta a terme per la
Policia Local
El 48% dels gossos no estan inclosos al cens
municipal o no estan identificats amb el corresponent xip. Aquests són els resultats que la Policia Local ha fet públics arran de la campanya
de compliment de l’Ordenança Municipal de
tinença d’animals de companyia duta a terme
entre el 21 i el 27 d’abril.

Segons aquestes dades, s’han aixecat 49 actes
per la manca de xip o cens, a més d’una denúncia per infracció de l’ordenança en matèria
de gossos potencialment perillosos. Paral·lelament s’han lliurat més d’un centenar de
d’exemplars de l’ordenança als propietaris dels
animals.

Consulti l’OM
al següent codi QR

La llegenda pirata de Cubelles, el nou gran atractiu d’aquest estiu
Un espectacle obert al públic va servir de carta de presentació del nou paquet turístic local
18

La llegenda pirata de Cubelles, The Misterious
Legend of Cubelles, es va presentar públicament
a principis de juny, al haver-se de posposar
una setmana a causa de la meteorologia.
La plaça del Castell va ser l’escenari on es va
desenvolupar en un espectacle carregat de
sorpreses que mesclava història i llegenda.
Els pirates van envair literalment el castell de
Cubelles per explicar als presents en què es
basa “TheMysteriousLegend of Cubelles”, la
gran aposta en matèria turística dels últims
anys del municipi.
Es tracta d’una activitat en forma de gimcana
que barreja una part històrica amb una de
llegendària amb el punt de partida als grafits
que van trobar-se al Castell de Cubelles i la seva
vinculació amb el món dels pirates. L’ activitat
té una gran càrrega de contingut relacionat
amb el patrimoni cultural i natural de Cubelles
a través del Castell i l’espai natural de la
desembocadura del riu Foix. És per això que es
compta amb la col·laboració d’entitats com el
Grup d’Estudis Cubellencs “Amics del Castell” i
Fauna de Cubelles.

A més, l’activitat principal es pot complementar
amb paquets gastronòmics, d’allotjament i
d’activitats paral·leles com sortides en veler, de
manera que s’ofereix una experiència integral
a aquelles famílies o grups que aquest estiu
s’animin a endinsar-se en l’aventura pirata de
Cubelles.

Roda de premsa pirata

Web del paquet
turístic pirata

El Ple aprova un pla econòmic financer pel 2014-2015
Cal fer-lo per incloure les inversions del nou Pavelló i la possible compra de Can Travé
El Ple municipal extraordinari del 6 de juny
va aprovar el pla econòmic financer per
als exercicis 2014 i 2015 en compliment
de la petició del Ministeri d’Hisenda i
Administracions Públiques dins de les mesures
d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat
financera (LO 2/2012, de 27 d’abril).
Aquest document és obligatori quan hi ha
una desviació respecte al pressupost de
l’any anterior de més de l’1,5%. Aquesta
situació es dóna enguany, ja que la inversió
del nou pavelló (1.086.000€) ja fa que

calgui aquest document. A més, el Govern
municipal té la previsió de fer l’adquisició
de Can Travé, per un valor aproximat
1.515.000€. Malgrat que aquesta compra
caldrà aprovar-la en un Ple, s’incorpora
la previsió de compra per evitar haver de
fer una modificació del pla econòmic a
financer. En aquesta adquisició patrimonial
cal definir el projecte de gestió, que ha de
permetre una explotació cultural turística
de l’equipament que generi ingressos per
a fer front a les despeses d’adquisició i
manteniment.

L’objectiu del Consistori, de forma unànime,
és destinar Can Travé a la seva museïtzació,
així com obtenir recursos del seu lloguer per a
grans esdeveniments com poden ser rodatges
de pel·lícules d’època o similars.

Ampliï més informació
a través del següent
codi QR
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Can Travé serà municipal per 1,5M d’euros

CityMes, informació ciutadana via WhatsApp
Els usuaris rebran les respostes a les seves peticions directament al telèfon mòbil
La ciutadania de Cubelles tindrà al seu
abast un nou canal de comunicació i
informació municipal, el CityMes. Es tracta
d’un projecte de comunicació a través de
WhatsApp mitjançant el qual es podran
formular preguntes, dubtes i suggeriments
directament al servei d’atenció ciutadana.
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Tan sols memoritzant a la llista de contactes
el telèfon mòbil que usi l’Ajuntament
de Cubelles s’inclourà també al llistat de
WhatsApp i el ciutadà podrà formular la
seva petició enviant un missatge de text.
Aquesta consulta serà rebuda pel personal
d’atenció ciutadana, en horari d’atenció al
públic, i en el mínim espai de temps possible
s’enviarà la resposta amb els enllaços o les
geolocalitzacions requerides.

CityMes és una eina multiplataforma que
també podrà ser usat amb altres aplicacions
mòbils de missatgeria instantània com
ara Line o Telegram. El sistema permet
treballar també amb paraules clau, de
manera que l’usuari pot rebre la resposta
automatitzada associada a la paraula clau
les 24 hores al dia i 7 dies a la setmana.
Paral·lelament, i en horari d’atenció al
públic, l’usuari també podrà formular les
mateixes peticions que fins ara realitzava
amb una trucada telefònica.
El canal d’informació CityMes es troba
en procés d’implantació i es preveu que
sigui operatiu a partir del mes de juliol,
quan s’activarà i s’anirà desplegant
progressivament.

Amb WhatsApp l’Ajuntament de Cubelles
segueix ampliant la seva presència a les
xarxes socials, que des de fa pocs dies
compta amb pàgina a Facebook i que s’ha
sumat als perfils a Twitter, YouTube i Flickr.

Pàgina de Facebook
municipal

L’Ajuntament impulsa la creació de nous consells sectorials de...
El Ple del mes de maig va aprovar el reglament que en regula la organització i el funcionament
La regidoria de Participació ha posat en
marxa els consells sectorials, una nova
eina per fomentar el treball conjunt entre
la ciutadania i l’administració. Per regularne l’organització i el funcionament en
la sessió plenària corresponent al mes
de maig va aprovar-se per unanimitat
el reglament marc. Per al regidor de
Participació Ciutadana, Xavier Grau,
aquest document ha de “donar cobertura
general al desplegament dels consells
sectorials”, tant als existents com als que
es puguin crear.
L’objectiu de la regidoria és ara consolidar
els consells sectorials existents i en un

futur pròxim crear el Consell de la Vila, el
que seria l’òrgan màxim de regulació de
la participació ciutadana al municipi. De
moment, Cubelles compta amb 4 consells
sectorials: esports, ensenyament, dones i
Empresa, Turisme i Comerç.
Per al titular de Participació Ciutadana,
“el reglament és una eina molt important
permetrà a cada departament municipal
crear els seus propis consells”, uns
elements de participació que “van més
enllà de les entitats i donen la oportunitat
als veïns i veïnes a títol individual que
puguin participar directament en aquells
consells en els que mostrin interès”. Per

fer-ho, tan sols cal adreçar-se a l’OPIC o a
través del web municipal.

Formulari d’inscripció
als consells sectorials

Festa de la bicicleta
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Consulti la galeria de fotos
completa a Flickr

Renovat el conveni amb el Consell Esportiu del Garraf
Rebrà 8.034€ pel foment de l’esport escolar
L’Ajuntament de Cubelles, a través de la
regidoria d’Esports, i el Consell Esportiu
del Garraf van renovar el conveni de
col·laboració que uneix als dos organisme. El
consistori cubellenc seguirà apostant per la
promoció de l’esport escolar, amb un import
anual de 8.034,00 euros.
Amb aquests recursos, la regidoria d’Esports
cubellenca col·labora en l’organització
d’activitats i competicions esportives destinades
al foment de l’esport escolar, per a la difusió i
educació en valors, per a l’adquisició d’hàbits
saludables i per a la millora quantitativa i
qualitativa de la pràctica esportiva al municipi
de Cubelles i a la comarca del Garraf.
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A la signatura van participar l’Alcaldessa de
Cubelles, Mònica Miquel, i la presidenta del
Consell Esportiu del Garraf, Blanca Albà.

Mònica Miquel i Blanca Albà amb el conveni signat

Millora de les pistes de tennis del Poliesportiu municipal
La brigada ha fet els treballs de condicionament i pintat
El Servei Municipal d’Obres de l’Ajuntament
de Cubelles, a petició de la regidoria
d’Esports, ha realitzat el condicionament i
pintat de dues pistes de tennis.
Els treballs han servit per millorar
el paviment de les dues pistes, molt
deteriorades degut a la intensa activitat
esportiva suportada i el pas del temps.
L’objectiu és assegurar una practica
esportiva en condicions de seguretat i
aconseguir unes prestacions esportives
adequades i adaptades a les normes
vigents.

Pistes de tennis

L’Ajuntament requereix a l’ACA solucions als abocaments fecals al Foix
Es demana una resposta pública a la carta enviada fa 3 mesos
La problemàtica dels abocaments d’aigües fecals
al riu Foix continua, de manera que el regidor de
Medi Ambient, Pere Lleó, ha confirmat que es
reenviarà el requeriment a l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) perquè adopti solucions urgents
per resoldre la problemàtica mediambiental
de la zona. Lleó, a més, reclama a l’ACA “una
resposta pública” sobre si té intenció o no de
resoldre el problema.

El Consistori ha afrontat totes les
obres que l’ACA va demanar portar a
terme, però ara és l’Agència la que ha
d’afrontar el compromís de construir
un emissari submarí i una estació de
bombament. Dos inversions que tenen un
pressupost de més de 2 milions d’euros
i que no executen al·ludint manca de
finançament.

El fet és que l’estació de bombament recull
les aigües del barri Marítim de Cubelles i
del Prat de Vilanova (Ibersol) i, quan plou
molt, l’excés s’aboca al riu Foix. Pere Lleó
considera que el valor ecològic i paisatgístic
de la desembocadura obliguen al Consistori a
estudiar mesures de pressió més contundents
davant del que es considera un problema
mediambiental greu de l’espai natural.
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Els abocaments poden afectar la flora i fauna autòctones de la desembocadura del Foix

Nova inversió per millorar l’evacuació d’aigua al Bardají Vilanova
Amb la instal·lació de noves bombes a la zona es pretén reduir l’inundabilitat
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L’actuació a la llar d’infants La Draga ha evitat noves inundacions

Els continus problemes d’inundabilitat de la zona
del Bardají Vilanova ha obligat a millorar-ne els
sistemes d’evacuació d’aigua. S’han instal·lat
noves bombes per evacuar més ràpidament les
aigües pluvials si bé des la regidoria d’Obres
i Serveis es reconeix que la solució definitiva
requeriria una actuació integral similar a la que
es va fer al barri Marítim.
Des de l’octubre de 2012, quan es va inundar
la llar d’infants La Draga, no han cessat les

inversions per pal·liar els efectes de les fortes
tempestes amb la instal·lació d’unes bombes per
eliminar l’aigua dels patis.
El compromís municipal és de seguir reforçant
el servei de bombes perquè evacuïn ràpidament
l’aigua i que la mobilitat de la zona es vegi
afectada el mínim temps possible. A més, també
s’està ampliant la potència de les que evacuen
l’aigua del pont d’Arles de Tec, perquè el pas
entre el Bardají i el barri Marítim no quedi tallat.

Igualment, la regidoria estudia les possibilitats
tècniques perquè l’aigua del Molí de Baix, que va
a parar a l’avinguda de la Riera, surti directament
a la riera i no provoquin la inundació dels ponts
sota la carretera i sota la via.
El Govern municipal afronta aquestes actuacions
en paral·lel a la recerca de recursos per abordar
una actuació contemplada al pla director del
clavegueram condicionada a la consecució de
finançament que cobreixi l’elevat cost econòmic.

Celebrats el 1r Consell de Dones i la 1a trobada de dones del Garraf
L’Obra Social de la Caixa ha donat 15.000 euros per a la Casa de les Dones
El primer Consell de Dones es va constituir
formalment amb 37 representants designats
per les entitats municipals, entitats de
dones, centres educatius i grups políticsamb
representació municipal.
En la sessió es va valorar el programa de polítiques
de gènere realitzat durant l’any 2013, la
proposta elaborada per la regidoria dePolítiques
d’Igualtat pel 2014, el recull suggeriments i
propostes per a actes commemoratius i diferents
trobades, o el procediment per escollir el nom
del futur Centre o Casa de les Dones.

Precisament aquest equipament ha rebut
una subvenció de 15.000 euros de l’Obra
Social de La Caixa per destinar a la integració
i recuperació de les dones a través dels
serveis d’atenció del Centred’Informació
i Assessorament per a Dones de Cubelles.
Gràcies a aquesta aportació es podrà ampliar
l’horari d’atenció individual tant jurídica com
psicològica que actualment s’està realitzant
des del SIAD del Garraf a través del Conveni
existent amb el Consell Comarcal del Garraf
i els ajuntaments d’Olivella, Canyelles i
Cubelles.

1ª trobada de dones
Gairebé 200 dones van participar en les
activitats programades en la primera edició
de la Trobada de Dones del Garraf. Activitats
esportives al matí, un dinar de germanor i un
concurs de postres van fer de la trobada un
èxit de participació, així com la taula rodona
sobre la nova llei de l’avortament. La jornada
va cloure amb la presentació del primer equip
femení del Club Patí Cubelles integrat per un
total de 30 jugadores, les quals la majoria son
mares i seguidores del equips inferiors del club.
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Membres de la secció femenina del Club Patí Cubelles

El documental ‘Veus de Cubelles’, disponible a YouTube
Narra l’experiència de viure o treballar al municipi de diversos testimonis
El reportatge documental Veus de Cubelles
que dóna la visió de Cubelles des del
testimoni de diverses persones que viuen
o treballen al municipi pot visionar-se
gratuïtament a través del canal de YouTube
de l’Ajuntament de Cubelles disponible a
través del següent codi QR.

Visioni el documental Veus de Cubelles
a través del següent codi QR
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Mural elaborat pels alumnes de l’INS Les Vinyes

FE D’ERRATA
Tal i com disposa la LO 2/1984 de 26 de març
reguladora del Dret de Rectificació a petició
del Partit Popular de Cubelles es disposa:
“Que el text que apareix en les quatre
darreres línies de l’article del PPC publicat
amb la rúbrica La justícia ens dóna la raó el
tenor literal del qual és el següent: “ment era
privilegi de les classes altes fomentant, així,
la discriminació per raons econòmiques que
tornarà a abocar les dones a avortaments
clandestins augmentant el risc sobre la vida
i la seva salut”.
Han estat extretes del text que apareix al
darrer paràgraf de l’article del partit ICVEUIA que consta a la pàgina 24, columna
primera, sota la rúbrica Jo decideixo.
A continuació, l’article literal del PPC:

LA JUSTÍCIA ENS DÓNA LA RAÓ
Volem mostrar la nostra satisfacció davant
la desestima¬ció del recurs contenciós
administratiu interposat per les portaveus
dels grups Entesa per Cubelles, CIU i PSC
contra l’Ajuntament, quan el Partit Popular
formava part de l’equip de govern (amb ICVEUiA i UC-RCAT), i teníem la responsabilitat
de governació, envers el no-menament del
cap de policia local.
La regidora Popular Juani Navarrete,
recorda que el llavors inspector de la
policia local va sol·licitar l’exce¬dència, i
com a regidora de governació i seguretat
ciu-tadana va manifestar “la necessitat de
nomenar una persona per fer-se càrrec
d’aquests serveis per poder garantir la
prestació dels serveis policials de manera
correcta i amb la continuïtat requerida”.
La persona proposada reunia els requisits
generals i per tant, es va resoldre nomenar
com a funcionari interí amb caràcter
d’urgència a Guillem Puig com a cap de
la policia local i fins que no es resolgués
el procés de selecció de per¬sonal interí
per ocupar la dita plaça. “Per tant, com ja
va dir en el seu moment el Partit Popular
de Cubelles, el nomenament s’ajustava
completament a la legislació vigent i la
urgència estava plenament justificada”.
Tanmateix, la regidora Popular ha manifestat
que “amb la total confiança que la seva decisió

s’ajustava a la llei, per això he suportat les
calumnies i mentides que de mi han dit les
formacions del PSC, CIU i Entesa envers aquests
procés, i no he respost a cap de les acusacions
que se m’han fet”. Ara, amb la desestimació
d’aquest recurs puc dir que “s’ha de demostrar
que els qui men¬tien eren els partits d’Entesa,
CIU i PSC que van falsejar la realitat per treure
un rendiment polític”.
Per Juani Navarrete, quan ella estava al
govern, i en la responsabilitat de les seves
àrees, la seva obligació era “garantir la
seguretat dels veïns de Cubelles”. I Així ho
va fer, perquè “per sobre dels interessos
personals i de les sigles de partit estan
els ciutadans, a qui hem de procurar
gaudeixin d’una bona qualitat de vida”. En
aquest sentit la regidora ha afegit que “la
seguretat és una prioritat per a qualsevol
responsable polític a qual¬sevol municipi, i
ho era per a mi a Cubelles i per això no vaig
dubtar en substituir ràpidament la vacant, i
ho tornaria a fer”.
Finalment, la regidora Popular ha dit que
“en políti¬ca no s’hi val tot per guanyar
vots” i ha lamentat que “alguns grups
polítics vulguin guanyar amb mentides el
que no han guanyat a les urnes”. Tanmateix
Juani Navarrete considera que la gent
“sabrà valorar qui ha mentit” i ha afegit
que “quan es demostra que s’ha mentit un
cop quines garanties tenen els veïns que no
tornaran a mentir?”.
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ICV - EUiA
PER UNA REFORMA CONSTITUCIONAL I LA CONVOCATÒRIA D’UN REFERÈNDUM SOBRE LA MONARQUIA I PER L’INICI D’UN PROCÉS CONSTITUENT CAP
A LA REPÚBLICA
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Des del compromís amb els ideals de justícia, llibertat, igualtat i fraternitat, hereus i hereves del llegat social, cultural i emancipador de la II República, hem de manifestar que no acceptem un relleu
automàtic mitjançant una Llei orgànica sense obrir
l’oportunitat democràtica de consultar a la ciutadania i debatre i decidir sobre el model d’estat.
En la recent abdicació del rei Joan Carles de Borbó es posa de manifest la fi de règim que viu el
sistema polític i en especial el model d’estat i les
relacions Catalunya - Espanya, aprovats després de
la dictadura i en el període de la transició democràtica. Un model que ha regnat a l’Estat espanyol
en els darrers 40 anys i que s’ha demostrat esgotat
i accentuat pel fet que moltes generacions no l’han
pogut escollir, demanda la reforma constitucional i
la convocatòria d’un referèndum on sigui la ciutadania qui decideixi lliurement amb els seus vots tot
allò que afecta les seves vides i on es pugui decidir
quin sistema polític, quin model econòmic, i quin
model de societat desitgem.
A la vegada ens reafirmem en la necessària continuïtat del procés de consulta sobre el futur polític
de Catalunya.
Per aquests motius,
Reclamem a l’Estat espanyol impulsar un procés
constituent per a plantejar la República i un altre
model d’Estat utilitzant tots els mecanismes que
preveu la Constitució Espanyola.
Declarem esgotat el model d’Estat actual, i cridem
a la ciutadania a exigir la reforma de la Constitució i la convocatòria d’un referèndum, on sigui la
ciutadania qui decideixi amb els seus vots la forma
d’Estat que prefereix.
Declarem que hem de continuar el procés per a
l’exercici del dret a decidir i que el poble de Catalunya s’expressi en llibertat el proper 9 de novembre.
Tots i totes ens ho mereixem! Lluitem per aquests
ideals!

Unitat Cubellenca - RCat

PSC

PATRIMONI DE CUBELLES

ELECCIONS AL PARLAMENT EUROPEU

El passat 6 de juny es va aprovar un Pla Econòmic
Financer de l’Ajuntament de Cubelles per l’incompliment de l’objectiu d’estabilitat pressupostària. Aquest
pla econòmic ha de permetre en aquest any i el següent el compliment dels objectius.
Els projectes que han originat aquest fet han estat
dos: la construcció del pavelló poliesportiu i la compra de Can Travé.
El primer, inclòs en el pressupost, s’havia d’executar
amb els diners dels avals de les obres que no s’havien
acabat en el macroprojecte dels “Russos”. Era necessari la posada en marxa d’aquestes obres perquè l’únic
pavelló que tenim al poliesportiu no té prou espais per
poder acollir totes les activitats esportives que es fan.
El segon, la compra de Can Travé, un dels edificis més
coneguts de Cubelles, significarà un augment important del patrimoni municipal . Es tracta d’una finca
amb edifici d’estil neoclàssic construït el 1850, amb
2.200 metres quadrats de construcció i 10.000 de jardins. Can Travé és una finca que es troba inclosa en
el Catàleg i pla especial de protecció del patrimoni
històric, arquitectònic i ambiental de l’Ajuntament.
Això significa que la seva conservació ha de quedar
garantida.
Unitat Cubellenca se sent plenament satisfeta per la
futura adquisició d’aquest espai per part de l’Ajuntament de Cubelles. Ho està a més perquè les primeres
converses es van iniciar a través dels quatre regidors i
altres destacats membres del grup d’UC, i va ser des de
la regidoria de Cultura i des de l’alcaldia des d’on es
va liderar posteriorment les futures converses i acords.
Arribats a aquest moment cal esperar que el Pla
Econòmic Financer sigui acceptat i aprovat pels estaments superiors corresponents i es pugui continuar
pel camí que tots volem. Paral·lelament, hem de començar per crear una comissió de treball per poder
elaborar, entre altres coses, el pla d’usos, de manteniment i el que calgui al voltant d’aquest emblemàtic
edifici de Cubelles.
A la vegada, és el moment de treballar per mirar també cap a la resta d’edificis que formem part del patrimoni municipal. El castell i els safarejos iniciaran properament obres de remodelació però d’altres com ara
el Fortí caldrà també pensar en la seva adequació, així
com d’altres que no són de propietat de l’Ajuntament
com ara la Fundació Estapé o la Centenària Aliança.
Agrair a totes les persones que han fet possible aquest
pas i en especial a la família Travé.

Les eleccions al Parlament Europeu han deixat clar que
el discurs identitari enfosqueix l’horitzó i no deixa veure el rerefons de la situació econòmica i crisi de valors
que ens toca viure. També és cert que aquest sentiment
identitari il·lusiona, anima i fins i tot pot semblar la
gran solució, però la pregunta és: a quin preu?
Malauradament s’ha utilitzat aquest sentiment per generar un estat d’enfrontament, divisió entre els que defensàvem unitàriament uns ideals i un model de societat
i convivència, fins i tot amb crítiques destructives a qui
planteja altres solucions, “sinó penses com jo doncs aleshores desapareixeràs, doncs no tens lloc al meu costat”,
parlem d’exclusió i, perquè no, satisfacció d’aquells que
s’oposen a que Catalunya tingui un paper importantíssim dins l’estat espanyol i gaudeixen d’aquest clima de
divisió i enfrontament entre els catalans.
Solucions als problemes de la ciutadania és el que desitgem, amb un model de societat integradora, equitativa
i respectuosa amb totes les idees, això no és una quimera, era una realitat fins no fa gaire o potser d’això
ningú vol parlar.
Crítiques fins i tot per nosaltres, doncs malgrat ésser un
partit plural amb un gran consens, mantenint sempre
un constructiu debat intern, hem demostrat debilitat
davant una societat que busca un model d’esquerres,
al no poder defensar una dret a decidir amb absoluta
legalitat.
El suport rebut a les darreres eleccions, situant-nos
com a tercera força política a Catalunya amb una fortíssima davallada de vots, posa de manifest que encara
tenim un clar i important suport de la gent que creu i
pensa en clau socialista, que creu en una esquerra plural i en un futur de benestar comú i grata convivència.
Volem felicitar a qui va guanyar les eleccions, però sobretot volem felicitar a tota la ciutadania que va exercir
els seu dret a votar amb una total tranquil·litat i llibertat, guanyada amb molts anys de lluita i treball de tots.
A Cubelles, també amb davallada de vots, vàrem ésser
la segona força més votada i aixó es molt important per
a nosaltres, doncs no tenim raó de ser sense la ciutadania, que de forma incondicional comparteix els nostres
ideals. No només per ells, sinó per tothom, continuarem la nostra lluita, amb més o menys encert, però
sempre amb la mirada al futur, això sí, amb un horitzó
clar i sense núvols que l’enfosqueixin.

PPC

CIU

“CAN TRAVÉ”

MOMENT HISTÒRIC PATRIMONIALMENT

Desprestigio de la clase política por muchos motivos,
más que merecido. Uno de ellos, la asistencia frecuente
a una burda demagogia que a veces encubre la falta
de argumentos reales y otras la falta de méritos o la
presencia de errores, demasiados errores.
Compramos Can Travé. El PP está completamente de
acuerdo en ello, es más, lo ha impulsado. No en vano
tal adquisición resulta posible por el saneamiento
económico del Municipio que el Partido Popular
generó en la primera parte de la legislatura. Pero es
que, además, se trata de una compra ya trabajada
en esa primera parte; como la práctica totalidad de
asuntos municipales sobre los que se está trabajando
en la segunda parte. De hecho, Alberto Fernández
Díaz, dirigente regional del PP y Vicepresidente de la
Diputación de Barcelona en aquel momento, visitó
nuestro Municipio con el fin de promover y ayudar en
la adquisición del inmueble.
Hasta ahí todo bien. Lo malo es… cómo lo llamaríamos?,
desconocimiento, desconcierto, confusión, demagogia,
en la que incurren algunos dirigentes locales, como
la Sra. Alcaldesa, con este tipo de operaciones.
Ceremonia del ridículo de la clase política por la que
la ciudadanía, día tras día, nos podría sacar los colores.
En el Pleno del pasado 6 de junio vivimos una buena
muestra de ello. En el ejercicio 2014 el Municipio
incumplirá la regla del gasto, esto es, gastaremos más
de lo permitido legalmente, hecho éste que vemos
aceptable si tal incumplimiento viene provocado por
un buen fin, como es el caso, la adquisición municipal
de la Can Travé. Ese incumplimiento obliga a presentar,
ahora o después, un plan económico financiero. Es una
cuestión presupuestaria relacionada exclusivamente
con el incumplimiento, nada tiene que ver ni con la
asignación de crédito para la compra, ni con el propio
contrato de compra, ni forma parte del proceso de
compra. Pues bien, la Alcaldesa autoproclamando tal
plan económico derivado del incumplimiento como un
día histórico.
Muy impropio, una vez más, del rigor exigible a un
dirigente municipal. Ya celebraremos, habrá momento
para ello, la buena noticia, la compra.
Todos los ciudadanos nos hemos de auto felicitar por
esa conservación de nuestro patrimonio municipal,
imprescindible para un Municipio como el nuestro.
Lastima que el resto de áreas municipales no progresen
y Cubelles siga siendo un Municipio ralentizado, con
infraestructuras, servicios públicos y ayudas muy por
debajo de lo exigible a su actual magnitud.

Des de Convergència i Unió ens mostrem molt
satisfets pel moment que viu el nostre municipi, que
durant molts anys no ha pogut gaudir del patrimoni
local, ni s’ha donat a conèixer a l’exterior, fruit de la
deixadesa de determinats governs.
Actualment, després de la presentació del llibre: “La
guerra civil a Cubelles 1936-1939), durant la setmana
cultural del 2013, el Consell Comarcal va presentar al
PUOSC, i el projecte va ser acceptat , la recuperació
del fortí de Cubelles. Un element arquitectònic d’un
gran valor històric, en el que conjuntament amb l’
Institut d’Estudis Penedesencs s’està treballant la
manera de donar-lo a conèixer.
Per tots és coneguda la recent notícia de la iniciació
de les obres del Castell de Cubelles abans que
comenci l’estiu. Això fa que a partir del mes de gener
el castell pugui ser visitat no només pels nostres
veïns, sinó que també podrem compartir aquest
patrimoni que data de segle XXVII amb la població
d’altres municipis, per tant serà un reclam turístic. I
podrem visitar i conèixer in situ part de la història del
nostre municipi i país.
S’està treballant, i en contacte també amb la
diputació i altres ens supramunicipals per desencallar
el projecte d’obres de la Societat Recreativa l’Aliança,
un edifici catalogat de gran valor històric, necessari
com a equipament cultural per tirar endavant
projectes que no tenen cabuda en altres espais. Un
altre emblemàtic edifici que forma part de la història
i la vida de molts dels nostres ciutadans, i de la
cultura del nostre municipi.
La recent inauguració de l’arxiu municipal ha estat
un gran avenç ja que ha permès concentrar tot
l’arxiu, l’històric i l’administratiu, en un únic espai, i
amb unes condicions òptimes per la seva conservació.
Cosa que, alhora, ha alliberat l’espai de l’antic
escorxador, on s’ubicaran, finalment l’Agrupació de
Balls Populars de Cubelles i tot el seu bestiari, part de
la cultura del nostre municipi. Una vella reivindicació.
Com a hores d’hora ja se sap la propera adquisició
de Can Travé i les col·leccions que hi conté, també
passaran a formar part del nostre patrimoni local,
que conjuntament amb el museu Charlie Rivel poden
formar un espai museístic.
Per tant, en poc temps el mapa del nostre patrimoni
local ha canviat i força. Ara toca treballar per donarlo a conèixer no només a la ciutadania, sinó també
fora del municipi.

Entesa per Cubelles-FIC
LA FEINA BEN FETA I LA CONSTÀNCIA, DONEN ELS SEUS
FRUITS
En l’anterior revista anunciàvem que continuàvem
treballant per aconseguir dotar al poble de servei
directe a l’hospital Sant Camil, avui podem anunciar
i amb molta satisfacció que la feina ben feta, un
cop més, té recompensa i aquesta és col·lectiva. La
conselleria ha fet públic el seu compromís d’aquest
servei a partir del 15 de setembre, responent així
a una demanda històrica a la qual si han sumat
entitats locals i veïnals, i a les que volem agrair la seva
col·laboració, per nosaltres era una de les prioritats a
assolir. Això no obstant, l’anunci venia acompanyat de
la posada en marxa d’una nova línia fins a Tarragona
que permetrà més mobilitat i noves possibilitats, tant
per possibles visitants, com per als usuaris locals que
de manera més àgil podran accedir a aquesta localitat.
La suma d’esforços sempre és positiva i en aquest
cas ha quedat palès, anar junts com a territori, ens
beneficia a tots plegats, la marca Penedès Marítim és
un clar exemple, treballem també per un tiquet únic
amb Rodalies, que permetrà durant tota una jornada
gaudir de l’oferta cultural i gastronòmica local, de les
diferents localitats que també s’han sumat a aquest
projecte, des de Sitges al Vendrell, i on a més, el
visitant gaudirà dels descomptes i promocions dels
Restaurants i museus col·laboradors.
Estem satisfets i ens il·lusiona, haver pogut participar
a arribar a un acord i en la presa de decisió, per
engrandir el nostre patrimoni amb Can Travé, en
benefici de Cubelles. Un acord, amb el suport de la
totalitat del consistori i amb futur històric, que estarà
estretament vinculat a la promoció cultural i turística.
Estem centrats a promoure la vila i a impulsar-la
econòmicament i turísticament parlant, és en el
sector serveis, on se situa el motor i l’impuls necessari
que ens ajudarà a prendre un nou rumb, que ens
permetrà pal·liar i sortir dels efectes negatius de
la situació econòmica actual, amb nova ocupació.
Les notícies en aquest sentit, ens encoratgen i ens
indiquen que hem de continuar per aquest camí. Per
tercer mes consecutiu i amb les dades publicades per
la Generalitat, de manera oficial, situen Cubelles en
un centenar menys de persones en situació d’atur
que al maig del 2013 i en comparació amb l’abril,
l’atur registrat a Cubelles, ha baixat en 47 persones.
Continuem treballant en benefici del nostre
municipi, volem desitjar-vos un bon estiu.
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Telèfons
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Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC
Serveis Tècnics i Hisenda Local
Serveis Socials 			
Salut				
Medi Ambient			
Cultura				
Poliesportiu Municipal		
Esports				
Joventut/ Espai Jove		
OMIC 				
SOLC				
Comerç 				
Biblioteca i Casal de Cultura
Jutjat de Pau i Registre Civil
Oficina de Turisme (poble)		
Oficina de Turisme (platja)		
Ràdio Cubelles			
Comunicació i Premsa		
Ensenyament			
Serveis d’entitats/ Centre Social
Museu Charlie Rivel 		

Urgències
93 895 03 00
93 895 78 50
93 895 24 57
93 895 78 50
93 985 78 50
93 895 01 47
93 895 04 25
93 895 06 08
93 895 03 61
93 895 11 25
93 895 11 82
93 895 63 16
93 895 23 87
93 895 75 10
93 895 25 00
93 895 65 31
93 895 03 26
93 895 63 21
93 895 16 02
93 895 75 51
93 895 32 50

Centres Educatius
IES Cubelles			
IES Les Vinyes 			
CEIP Charlie Rivel			
CEIP Vora del Mar			
CEIP Mar i Cel			
Llar d’Infants “La Draga”		
Llar d’Infants “L’Estel”		

93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 743 27 90
93 895 21 61
93 895 09 69

Directori Web
Web municipal: www.cubelles.cat
OPIC: http://opic.cubelles.cat
Perfil del contractant: https://contractacio.cubelles.cat
Ràdio Cubelles: www.radiocubelles.cat
Oficina de Recaptació: http://orgat.diba.cat

Emergències				112
Policia Local de Cubeles		
93 895 01 32
Guàrdia Civil			
93 814 70 50
Policia Nacional			
93 893 25 08
Mossos d’Esquadra		
93 657 11 50
Bombers				
93 815 00 80
Centre d’Atenció Primària		
93 895 79 06
Hospital Sant Antoni		
93 893 16 16
Hospital Sant Camil		
93 896 00 25
Creu Roja			
93 814 30 30
Serveis
Deixalleria Municipal		
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)		
FECSA-ENHER (avaries)		
RENFE				
Taxi Monste			
Taxi Albert			
Taxi Daniel Flores			
Taxi Agustín			
Farmàcia Muntaner (poble)
Farmàcia López (platja)		
Correus				
Parròquia Santa Maria		
Org. Gestió Tributària 		

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
902 24 02 02
609 36 51 53
627 73 20 86
653 79 98 57
653 79 98 57
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 67 08
93 895 00 30
98 895 76 84

