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L’Ajuntament adquireix Can Travé
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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.

Gaudim plegats de l’estiu

S

i bé és obligat en aquestes dates
parlar de Festa Major, tal i com he
vingut fent els darrers anys, enguany té una especial significació,
doncs serà la darrera Festa Major
de Cubelles que viuré com a Alcaldessa de la
vila. M’omple d’orgull haver pogut presidir
aquesta festivitat i de ben segur que aquesta Festa Major la viuré amb especial emoció,
alegria i gaudint al detall de tots els actes
programats.
Us convido a compartir aquest gaudi per la
nostra Festa Major, però també de tot l’estiu
a la vila. Una època estival farcida d’activitats

tant municipals com d’entitats, amb festes
d’estiu de diversos dels nostres barris, amb
tres quilòmetres de platges familiars i tants
i tants racons on perdre’s i on trobar-se. Un
estiu per descansar, reposar i agafar forces
per encarar el que resta d’any, que de ben
segur serà actiu, intens i productiu. Carregat
de feina i de nous projectes per la millora de
Cubelles i de la seva ciutadania.
Gaudim plegats de l’estiu i de la Festa Major.
Gaudim de Cubelles!
Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles
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Noves línies de bus connectaran Cubelles amb Tarragona i l’hospital Sant Camil
Les millores en el transport públic i els nous itineraris s’iniciaran el 15 de setembre
El Departament de Territori i Sostenibilitat
de la Generalitat de Catalunya posarà en
marxa un seguit de mesures per tal de
millorar les comunicacions a les comarques
de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el
Garraf. Així ho va anunciar el secretari
d’Infraestructures i Mobilitat, Ricard Font,
al Consell Comarcal del Garraf.
La millora més immediata, i que beneficiarà
als ciutadans del Baix Penedès i el Garraf,
és que a partir del 15 de setembre hi haurà
un nou servei de bus interurbà que unirà
Vilanova i la Geltrú amb Tarragona passant
per Cubelles, Cunit i Calafell. Tindrà un total
de 14 expedicions, 7 d’anada i 7 de tornada.
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També es posarà en marxa el 15 de setembre
un nou servei de bus que comunicarà
Cunit, Cubelles i Vilanova i la Geltrú amb
l’Hospital de Sant Camil de Sant Pere de
Ribes, mitjançant la modificació de la línia
Cubelles-Prat de Vilanova-Vilanova. El total
d’expedicions de dilluns a divendres feiners,
excepte agost, serà de 10: 5 d’anada i 5 de
tornada.
En l’àmbit ferroviari, les millores se centren
en inversions que es duran a terme entre el
2014 i el 2015.
GARRAF
Millores dels serveis d’autobús:
Bus de la xarxa exprés.cat Barcelona-SitgesSant Pere de Ribes (2015).
Millora del servei de bus Vilanova i
la Geltrú-Vilafranca del Penedès, per
Canyelles (2015).
Nou servei Vilanova i la Geltrú-Bellaterra
(2015).

Parada de bus interurbà a l’Av. Catalunya

Nova línia Vilanova-Vilafranca-IgualadaManresa per l’Eix Diagonal (2015).
Altres millores:
Modificació de l’itinerari de la línia Les
Roquetes-Sitges per donar servei a l’escola
Bel-Air, altres escoles i polígons (2014).
Millora de la línia Sitges-Vilafranca del
Penedès per Olivella amb nous serveis a la
demanda (2015).
Millora de l’accessibilitat en transport
públic a polígons en el marc del Pacte
Industrial de la Regió Metropolitana de
Barcelona.
Aprofitament per part d’altres usuaris dels
serveis de transport escolar amb places
lliures (curs escolar 2014-2015).

Millora de la informació a l’usuari amb
l’edició d’una guia i plànol de tot el
transport públic de les comarques de l’Alt
Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
Millores dels serveis ferroviaris:
Pel que fa als serveis ferroviaris, aquest
2014 i el 2015 es preveuen inversions per
a actuacions prioritàries que permetin
millorar la seguretat i la fiabilitat a la línia
R2Sud.
En concret, en l’àmbit del Garraf són:
• S ubstitució de travesses en el trajecte
Calafell – Gavà
•N
 ous enclavaments electrònics a Vilanova
i la Geltrú, Sitges i Garraf.
•R
 ehabilitació de catenària afectada per
corrosió marina en la línia Barcelona –
Vilanova i la Geltrú – Sant Vicenç de Calders

L’Alcaldessa presenta un nou organigrama municipal
Estarà format pels quatre regidors d’ICV, els tres del PSC i els dos de CiU i es prescindeix de l’EC-FIC
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Roda de premsa d’anunci del nou organigrama

L’Alcaldessa de Cubelles, Mònica Miquel
(ICV) va presentar en roda de premsa el
nou organigrama municipal per al que
resta de legislatura, després que avui s’hagi
formalitzat el trencament amb l’Entesa
per Cubelles (EC-FIC). La sortida del grup
independent es produeix després de la
petició per escrit de CiU, que ha trencat el
seu acord de treball amb EC-FIC de cara a la
legislatura 2015-2019.
Acompanyada per Maria Lluïsa Romero (PSC)
i Noemí Cuadra (CiU), Miquel ha explicat que
aquesta modificació de l’organigrama “no
representa cap increment de cost de l’Equip
de Govern, ja que CiU renuncia a la seva

tinença d’Alcaldia”. Així, a partir d’ara el 2n
tinent d’Alcaldia passa a ser Narcís Pineda
(ICV), que assumeix les regidories de Turisme i
Comerç; mentre que la 5a tinència d’Alcaldia
serà per José Manuel Écija (PSC) que es
responsabilitzarà d’Empresa i Emprenedoria.
En les reunions mantingudes entre els grups
d’ICV i PSC per tal de resoldre la petició
formulada per escrit per CiU, es va “prioritzar
l’estabilitat del Govern municipal”, que
sense CiU quedaria en minoria, “i els
projectes iniciats aquesta legislatura
amb organismes supramunicipals, com la
Diputació de Barcelona i la Generalitat de
Catalunya”.

L’Alcaldessa de Cubelles ha deixat clar
que “no tenim cap problema amb la
representant de l’Entesa per Cubelles, Sra.
Anna Martínez, sinó que el que s’ha trencat
és l’acord de treball entre els grups que van
propiciar l’entrada de l’Entesa al pacte de
Govern”. Per aquest motiu, els regidors que
ara agafen les responsabilitats polítiques que
fins ara tenia atribuïdes l’Entesa per Cubelles
seguiran “treballant amb el personal tècnic
pel compliment dels objectius marcats al
Pla de Mandat per al període 2013-2015”.
Entre aquests objectius destaquen fomentar
l’activitat comercial i turística al poble i
impulsar les polítiques d’ocupació.

Una delegació cubellenca a la Transpirenaica Social Solidària
Es tracta d’un projecte solidari en el que participen joves amb perill d’exclusió social
Una delegació cubellenca, encapçalada per
l’Alcaldessa Mònica Miquel i el regidor de
Participació Ciutadana Xavier Grau, van
participar de la clausura de la segona edició de
la Transpirenaica Social Solidària, a Cadaqués.
Cubelles se sumarà a la iniciativa en l’edició del
2015, amb l’objectiu principal de la inclusió de
joves amb perill d’exclusió social.
La comitiva la van completar membres
d’entitats com Clorofil·la i Por Derecho
Propio, que treballen amb persones amb
risc d’exclusió, i Fauna Camina i l’associació
de Joves de Cubelles, vinculades als
eixos del projecte. L’acte principal de la
Transpirenaica és una caminada pel GR-11,
que uneix els prop de 800 km entre el Cap

d’Higuer (Hondarribia, País Basc) fins el Cap
de Creus (Cadaqués). Es tracta d’una eina
de sensibilització, unió i cohesió social de
la fundació Formació i Treball que es mou
en benefici del desenvolupament integral i
que ofereix una plataforma de trobada als
Pirineus per a que persones i col·lectius puguin
crear iniciatives conjuntes i intersectorials de
canvi social. L’objectiu de la Transpirenaica
Social Solidària és donar visibilitat als esforços
que realitzen aquests col·lectius per vèncer
l’exclusió. En la iniciativa prenen part 50
joves, emprenedors, empreses, institucions,
organitzacions socials i la societat civil en
general que poden participar de tota la ruta
o bé, el més habitual, és que prenguin part
en alguna de les etapes.

Foto de grup de l’etapa de cloenda de l’edició 2014

De cara a l’edició del 2015, Cubelles serà el
primer ajuntament en prendre-hi part, a
banda dels d’origen i final de la ruta.
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El Govern municipal valora positivament el
tancament de la central tèrmica
L’Ajuntament es posarà en contacte amb Endesa per conèixer
quins són els terminis a seguir a partir d’ara
El Govern municipal ha expressat en roda
de premsa la seva “valoració positiva” del
tancament de la central tèrmica ubicada al
municipi. L’Alcaldessa, Mònica Miquel, i el
Portaveu del Govern, Xavier Grau, han explicat
que han rebut la confirmació oficial per part
d’Endesa de l’inici del tràmit administratiu
amb la intenció de cessar definitivament
l’activitat de la central i que així ho haurien
expressat a la Generalitat de Catalunya.

Central Tèrmica

Serà el govern català qui ha d’elevar
aquesta notificació al ministeri d’Indústria
del govern estatal i que aquest n’autoritzi
el tancament i la desconnexió de la xarxa
nacional d’abastiment elèctric.

Mònica
Miquel
ha
afirmat
que
“l’Ajuntament es posarà en contacte
amb la direcció de l’empresa per tal de
ser informats de primera mà de l’estat
del procés” i quins seran els terminis que
s’establiran.
Per la seva banda, Xavier Grau traslladava
els dubtes a Endesa respecte a “la
intenció o no de desmantellar la central
tèrmica, si es manté el pla de canvi a cicle
combinat i si la direcció de l’empresa
es planteja destinar la zona energètica
al
desenvolupament
d’energies
renovables”.

L’Ajuntament cedeix l’Escorxador a l’Agrupació de Balls Populars
L’antic escorxador s’ha habilitat per acollir el bestiari i ser la reivindicada seu de l’’Agrupa’
La inauguració del nou Arxiu municipal i el
trasllat de tots els documents a les noves
dependències ha permès alliberar l’espai de
l’antic escorxador i que l’Ajuntament cedeixi
aquest local 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 ha finalitzat 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,

El nou local de l’ABPC

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”.

L’SPAL de la Diputació de Barcelona presenta el projecte d’obres del Castell
Joan Closa va reiterar el compromís i que l’edifici ja sigui visitable el 2015
Joan Closa, cap del Servei de Patrimoni
Arquitectònic Local (SPAL) de la Diputació
de Barcelona va ser a Cubelles per
presentar públicament el projecte d’obres
de la planta noble i als seus accessos del
Castell de Cubelles i que culminaran el 31
de desembre. D’aquesta manera, Closa
reiterava el compromís expressat setmanes
abans per la regidora de Cultura, Noemí
Cuadra.
El cap de l’SPAL va aprofundir en el relat de
la història del Castell i del seu ideòleg, Fra
Josep de la Concepció, que el converteix
en “un dels màxims exponents del barroc
català” i que es troba en “un bon estat de
conservació”.

Un cop explicades les actuacions que es
duran a terme a terme a nivell tècnic, es va
obrir un torn de paraules on els assistents
van resoldre tots els dubtes sorgits arran
de l’actuació i la presentació que se’n va
fer. A l’acte van assistir diversos regidors i
regidores del Consistori, així com l’Alcaldessa
de Cubelles, Mònica Miquel, i el gerent del
Servei de Patrimoni Arquitectònic Local.
Noemí Cuadra i Mònica Miquel van agrair la
seva presència de l’equip directiu del SPAL,
així com el suport en el projecte a nivell de
la Diputació de Barcelona.
L’obra, finançada íntegrament per la
Diputació de Barcelona, té un pressupost de
229.230,16€.

Façana del Castell
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Cubelles s’adhereix al Consorci Enoturisme del Penedès
El Penedès Marítim participarà amb Cubelles i Cunit, que tindrà veu però no vot
L’Ajuntament de Cubelles ha estat admès al
Consorci Enoturisme de promoció turística
de l’Alt Penedès. Així, el projecte del
Penedès Marítim entrarà a formar part del
Consorci de l’Enoturisme Penedès amb els
municipis de Cubelles i Cunit.
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Precisament, amb l’entrada en vigor
de la Llei 27/2013, de 27 de desembre,
de racionalització i sostenibilitat de
l’Administración Local, l’Ajuntament de
Cunit no pot adherir-se a nous Consorcis
que suposin un desequilibri en la
sostenibilitat financera del conjunt de la
hisenda municipal. Per la qual cosa, des
de la regidoria de Turisme i Patrimoni
s’ha fet un “agraïment a l’Ajuntament
de Cubelles les seves gestions per a
permetre que el conjunt del projecte

comú del Penedès Marítim formi part
del Consorci d’Enoturisme Penedès”.
L’Ajuntament de Cunit no hi constarà
com a membre, però sí com a figura amb
veu però sense vot. D’aquesta manera, el
Penedès Marítim, gràcies a l’Ajuntament
de Cubelles, no perdrà l’oportunitat
d’oferir els seus actius en l’oferta
enoturística del Penedès.
Jaume Casañas, regidor de Turisme
de l’Ajuntament de Cunit, agraeix “a
l’Ajuntament de Cubelles, concretament
a la regidoria de Turisme i al Consorci
Enoturisme Penedès, que ens ofereixin
aquesta porta que se’ns havia tancat degut
a la situació econòmica del Consistori. De
nou, la voluntat i la suma d’esforços ha
donat el seu fruit en benefici, aquest cop,

És Festa Major!!!
Els actes tradicionals i populars tornen a estendre’s
per tota la vila durant més de dues setmanes
De l’1 al 16 d’agost Cubelles es vesteix
de Festa Major amb més d’una trentena
d’actes culturals, folklòrics i esportius que
tindran lloc en diversos espais del municipi.
Des del Consistori es proposa l’etiqueta
#FMCubelles14 per seguir, comentar i
difondre continguts de la Festa Major a
través de les xarxes socials com Twitter,
Facebook o Intsgram, on l’Ajuntament de
Cubelles compta amb perfils propis.
Consulti el programa d’actes complet a
través del codi QR

Programa FM

del projecte Penedès Marítim que segueix
buscant la complementarietat de la costa
i de l’interior”.

Ampliada la cobertura de cardioprotecció al municipi
Segueixen les formacions a Policia Local, personal municipal i Grup Riscos Cubelles
La façana exterior del Centre Social ha
estat equipada amb la instal·lació d’un
nou desfibril·lador extern automàtic
(DEA) que complementa la cobertura de
cardioprotecció del municipi amb el que ja
va instal·lar-se l’any passat al Poliesportiu
municipal. A més, dos desfibril·ladors més
seran destinats a la Policia Local, un a l’edifici
de la comissaria i el segon al cotxe patrulla,
i un tercer que serà entregat al Grup Riscos
Cubelles.
Precisament aquests són els col·lectius que
han rebut la formació per fer ús dels DEA’s,

la plantilla de la Policia Local, els conserges
municipals del Centre Social i el personal del
Grup Riscos Cubelles.
Per l’any 2014 la regidoria de Salut ha
destinat un pressupost de 3.000€ per a
aquest concepte que s’ha distribuït de la
següent forma:
- Formació 48 persones: 2.160,00 € (45 € per
persona)
- Cabina exterior amb alarma + senyalització:
326,70 €
-
Joc de 5 elèctrodes adults i 5 pediàtrics:
596,53 €

DEA del Centre Social
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Cubelles s’adhereix al Cercle de Turisme de la Diputació de Barcelona
L’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel formarà part de la taula de treball de museus
La Junta de Govern Local ha aprovat
l’adhesió de Cubelles al Cercle de Turisme
de la Diputació de Barcelona, una eina de
promoció turística de la província, que té com
a objectiu principal promoure i difondre els
productes i serveis turístics de la destinació.
Es tracta d’una cooperació conjunta entre
Diputació de Barcelona, els ens locals i
empreses privades del sector turístic a traves
d’unes taules de treball sectorials: turisme
rural, càmpings, hotels, modernisme, golf,
enoturisme, patrimoni i museus. És en aquesta
darrera en la que participarà Cubelles, a
través de l’Exposició Permanent del Pallasso
Charlie Rivel.

el desenvolupament social i econòmic dels
311 municipis de la província a través del
sector del turisme. El suport a les polítiques
turístiques de municipis i altres entitats
territorials així com la promoció i creació
de productes turístics són els dos objectius
principals que defineixen de forma genèrica
la seva missió.

La Gerència de Serveis de Turisme de
Diputació de Barcelona treballa per afavorir

L’objectiu principal del Cercle de Turisme
és promoure que els productes i serveis

En l’àmbit de la promoció turística, s’ofereix
suport tècnic i econòmic i treball conjunt amb
les destinacions i els empresaris turístics per
a donar a conèixer la província de Barcelona
en els diferents mercats emissors mitjançant
productes turístics competitius i de qualitat.

turístics de la destinació arribin als
mercats emissors i siguin comercialitzats
en les millors condicions a través d’una
plataforma de participació i cooperació
de les empreses de promoció del sector
turístic i les entitats territorials de gestió
turística.
El Cercle de Turisme té una clara orientació
al mercat i permetrà la coordinació dels
recursos humans i econòmics que la
Diputació de Barcelona posa al servei
de la promoció turística de la província
orientat cap a la innovació i l’impuls de la
participació, el coneixement i l’intercanvi.
Es treballa especialment per a que les
accions de promoció portades a terme
siguin efectives.

Resum Festa Major Petita
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Galeria fotos
Cantata
Tricentenari

Galeria fotos
FM Petita

La platja Llarga guardonada amb la Bandera Blava
Mònica Miquel i Pere Lleó recullen el distintiu en l’acte celebrat a Port Ginesta
La platja Llarga ha rebut la Bandera Blava
2014 en l’acte d’entrega de guardons a les
platges i ports de Catalunya va tenir lloc a
Port Ginesta (Sitges). Aquest guardó ha estat
recollit per l’Alcaldessa, Mònica Miquel, i el
regidor de Medi Ambient i Salut, Pere Lleó,
i s’uneix al segell SICTED que ja oneja a la
platja Llarga i la platja de La Mota.
La Bandera Blava és un guardó que atorga
anualment l’organisme europeu ADEACFEEE (Associació d’Educació Ambiental i del
Consumidor-Fundació Europea d’Educació
Ambiental) i valora els criteris següents:
Criteris per platges
-
Hi ha d’haver informació sobre els
ecosistemes i les àrees sensibles de la costa.
- S’ha de mostrar informació sobre la qualitat
d’aigua en la que es banya.
-
S’ha de mostrar informació sobre el
Programa de Bandera Blava.
- El codi de conducta per a l’àrea de platges
s’ha de mostrar i les normes que governen
l’ús de les platges ha d’estar fàcilment
disponible per al públic.
-
S’ha d’oferir un mínim de 5 activitats
d’educació ambiental.
Qualitat de l’aigua
- Conformitat amb els requisits i normes per
l’excel·lent qualitat de l’aigua en la que es
banya.
-
No poden afectar l’àrea de platges
abocaments industrials ni aigües residuals.
-
Control sobre la salut d’esculls coral·lins
situats en la proximitat de la platja
- Conformitat de la comunitat amb requisits
de tractament d’aigües residuals.
-
Les algues i altra vegetació haurien de
deixar-se podrir a la platja llevat que
constitueixi una nosa

Santi Vila entrega la bandera blava a Mònica Miquel

Gestió ambiental
-
S’ha d’establir un consell d’administració
de platges per ser al càrrec dels sistemes
de gestió ambiental i dirigir auditories
ambientals regulars de les instal·lacions de
les platges.
- La platja ha de complir totes les regulacions
que afecten la localització i funcionament
de la platja (planificació de la zona costanera
i legislació mediambiental).
- L a platja ha de estar neta.
-
Hi ha d’haver papereres disponibles a
la platja o prop d’aquesta en quantitats
suficients, i han de ser regularment
mantingudes i buidades.
-
Les instal·lacions per rebre materials
reciclables han d’estar disponibles a la
platja.
-
Instal·lacions sanitàries adequades i netes
amb el sanejament controlat.
-
A la platja no ha d’haver càmping
desautoritzat o conducció ni abocaments.
- S’ha de reforçar estrictament regulació pel
que fa a gossos i altres animals domèstics a
la platja.

-
S’han de mantenir pròpiament tots els
edificis i equip de la platja.
- Els mitjans sostenibles de transport s’han de
promoure en l’àrea de platges.
Seguretat i serveis
- Un nombre adequat de socorristes i/o equip
de socorrisme han d’estar disponibles a la
platja.
-
L’equip de primers auxilis ha d’estar
disponible a la platja.
- Hi ha d’haver gestió d’usuaris i usos diferents
de la platja per tal d’evitar conflictes i
accidents.
-H
 i ha d’haver accés segur a la platja.
- L ’àrea de platges ha de ser patrullada.
-
Un subministrament d’aigua potable ha
d’estar disponible a la platja.
-
Un mínim d’una platja de Bandera Blava
a cada municipi ha de tenir accés a les
instal·lacions de lavabos per persones
impossibilitades.
-
Hi ha d’haver un mapa que indiqui la
situació de les instal·lacions de la platja.
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Cubelles engrandeix el seu patrimoni amb Can Travé
La casa del 1850 i d’estil neoclàssic serà adquirida per l’Ajuntament per 1,5M d’euros
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L’Ajuntament de Cubelles i els propietaris
de l’emblemàtica Can Travé, han arribat a
un acord perquè el palauet d’estil neoclàssic passi a engrandir el patrimoni cultural i
arquitectònic de Cubelles. Les negociacions
van començar després del traspàs de Maria Antònia Maristany, vídua d’en Frederic Travé Alfonso, popularment coneguda
com la Sra. Tona. Ara, Consistori i propietaris han acordat el traspàs de la propietat i
el seu important fons artístic per un import
proper als 1,5 milions d’euros, la meitat del
preu de sortida de la propietat.

Des de la mort de Frederic Travé, l’any
1982, la casa ha estat la gran preocupació
de la seva esposa, Maria Antonia Maristany. I ella, juntament amb el seu cunyat,
el doctor Manuel Travé, l’han conservat
gairebé intacta fins els nostres dies. Amb
la mort de la Sra. Tona, el seu nebot Federico, fill d’en Manolo Travé, amb qui
comparteix la propietat del palauet, havien iniciat un acostament amb l’Ajuntament de Cubelles per garantir el futur de
la propietat, inclosa dins del catàleg del
patrimoni arquitectònic local.

Un futur vinculat a la promoció cultural
i turística de Cubelles, lligat al seu patrimoni. Dos grans eixos conformen actualment aquesta aposta patrimonial com a
valor afegit a l’oferta turística: el Castell
de Cubelles, la planta noble del qual es
podrà visitar a partir del proper any 2015;
i el Can Travé, que pel seu excel·lent estat
de conservació podria ser ben aviat visita
obligada a la vila. A aquestes se sumen
la recuperació dels safareigs, com a espai cultural i museístic lligat a les dones
cubellenques; i la casa del Doctor Estapé,

una propietat d’estil noucentista situada
al Pg. Narcís Bardají i que és el principal
actiu de la Fundació Estapé, que l’Ajuntament i els seus patrons estan endreçant.
El Ple municipal del 6 de juny, que va
aprovar el pla econòmic financer per als
exercicis 2014 i 2015, contempla l’adquisició de la finca, per un valor aproximat
1.515.000€. Ara, cal iniciar el procés administratiu d’adquisió, que s’haurà d’aprovar per Ple, i cal definir el projecte de gestió i que, en principi, ha de permetre una
explotació cultural i 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.
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L’evolució de Can Travé
La casa de la família Travé Alfonso està
documentada per primera vegada al s.
XVII. La família data la seva construcció
en el 1850, si bé aquesta no seria la casa
tal i com la coneixem actualment. Es tractava d’un conjunt de cases, propietat de
la família Escardó, que disposava de nombroses terres de conreu. Després del matrimoni entre la Rosa Escardó i en Magí
Travé, ambdós treballadors de la família
barcelonina dels Gibert (fundadors del
Liceu i del ferrocarril Mataró-Barcelona),
els Travé van assumir-ne la propietat.
A finals del segle XIX (1880), la casa va
patir una primera transformació quan
la família la va adaptar com la seva casa
d’estiueig. Gràcies a la seva relació amb
els Gibert, van aconseguir l’explotació
del Cafè del Liceu, un dels referents de
la burgesia barcelonina de finals del segle XVII. A més, la construcció de l’estació
del ferrocarril de Cubelles (1883) i la de
la carretera de Barcelona a Santa Creu de

Calafell, convidava a anar a la casa amb
major comoditat.
La reforma es va fer de la mà l’arquitecte
vilanoví Bonaventura Pollés Vivó i es va
transformar radicalment la casa. Es va complementar la finca amb una torre rodona –
per la banda de mar-, una altra d’allargada,
terrasses, jardins vuitcentistes i accessos a la
nova carretera mitjançant amples camins i
escales que ajudaven a salvar el desnivell
del terreny. La finca va quedar tancada per
una tanca de ferro amb dues portes que donaven a la carretera i que convertien aquesta façana en la principal de la casa.
Però les reformes no van poder ser completes perquè entre les propietats dels
Travé hi havia la casa de Francesca Solé i

Piqué, que no va accedir a vendre-la fins
l’any 1936. Entremig, dues reformes de
menor envergadura van tenir a principis
del segle XX. La primera, cap al 1911, quan
es va condicionar perquè els dos fills dels
progenitors de la nissaga, en Federico i
Eric Travé Escardó, poguessin compartir la
casa d’estiueig. La segona, el 1920, quan
es van construir dos nous edificis per a magatzems i es van ampliar els galliners i els
espais per als animals.
La casa es va mantenir així fins l’esclat
de la Guerra Civil, el 18 de juliol de 1936,
precisament festivitat de Sant Federico.
Després de la mort del seu germà Enric,
en Federico Travé Escardó va reobrir les
negociacions amb Francesca Solé, per tal
de poder unificar tota la façana de la casa

El conflicte bèl·lic va afectar greument la
casa. Però en Frederic, com a hereu, ja tenia el cap ple d’idees per reformar la casa
i les obres gairebé ja no van abandonar
el dia a dia de la finca fins a la seva mort
(1982). Un cop concretada la compra de
la casa de la Sra. Solé, en Frederic, que
tenia llavors 20 anys, va dirigir personalment les obres de remodelació de la casa
i dels seus jardins, d’estil neoclàssic italià,
i fins i tot va fer l’encarregat de dibuixar
els plànols i aportar les solucions més
harmòniques amb el conjunt arquitectòniques. Per tal d’unificar la façana, va
haver-se de reformar aquesta completament fins deixar-la en l’estat actual. Va
anar transformant la casa, els jardins,
va construir la Biblioteca de Mitologia
Clàssica, el Gabinet d’Història Natural i
l’hemicicle on es van portar a terme innumerables debats –sobretot sobre ornitologia-, la façana, les biblioteques...
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L’estat actual

pel carrer de Sant Antoni. La compra es
aparaular per 3.000 pessetes a principis
del mes de juliol de 1936, però l’esclat de
la Guerra Civil espanyola va posposar la
signatura del contracte fins l’any 1939.
En Federico Travé Escardó era un conegut
senador conservador de l’època, amb la
qual cosa va haver-se d’amagar per evitar represàlies, com van portar a la mort a
en Remigi Juncà i Narcís Bardají. Després
de fugir amb l’ajuda de l’alcalde del moment, Ramon Estalella, masover de la finca en aquella època, van perdre el control
de la casa, que va ser assaltada per primera vegada el 28 de juliol de 1936.
En acabar la Guerra Civil, els Travé van
poder recuperar la casa que havia estat
en mans del comitè de defensa local i ha-

via estat seu de l’escola municipal. Durant la guerra, la família Travé feia plans
sobre el futur de la casa de Cubelles, un
cop l’haguessin recuperat. Entre aquests
plans estaven fer-la més confortable i en
Frederic Travé Alfonso, el veritable autor
del Can Travé que coneixem avui en dia,
s’entretenia fent dibuixos i plànols amb
idees per a les futures obres que esperaven poder fer tots tres junts.

Actualment, Can Travé s’identifica clarament al carrer de Sant Antoni per la
seva façana ocre d’estil neoclàssic, que
s’allarga des de la cantonada de la plaça
Marsé fins al carrer de la Creu. Des de la
mort d’en Frederic Travé, poques han estat les transformacions que ha patit i cap
d’elles és visible des de l’exterior. La més
important és la rehabilitació de l’antiga
llar d’infants la casa llogada a l’Ajuntament de Cubelles pels mestres de l’escola
Charlie Rivel, en el domicili personal d’en
Manolo Travé.

L’entrada de les tropes franquistes a Cubelles, comandades pel general Yagüe,
el 21 de gener de 1939, va suposar la
primera oportunitat perquè els Travé regressessin a la seva casa cubellenca com a
copropietaris. Però la van rebutjar. No va
ser fins uns dies més tard, amb la caiguda
de Barcelona, que van recuperar totes les
seves propietats, entre elles Can Travé.

L’edifici es va incloure dins del catàleg del
patrimoni arquitectònic aprovat. El motiu
de la catalogació de Can Travé es fonamenta en què l’edifici constitueix una important fita urbana, tant pel tractament de les
façanes com la implantació de l’amplia parcel·la dins el nucli urbà. A més, és l’edificació més representativa dins la trama viària
d’aquest nucli antic. El tret més rellevant de

l’edifici és la presència d’un peculiar llenguatge neoclàssic basat en l’ús de formes
retòriques de l’arquitectura del passat, les
quals han estat utilitzades de manera que
l’edificació esdevé una mena de decorat.

El Catàleg del Patrimoni Arquitectònic de
l’Ajuntament de Cubelles va ser elaborat
pel Servei del Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona el novembre de 1998. En l’apartat d’edificacions i

elements, fa referència a la Casa Travé.
Segons recull aquest mateix document, es
tracta d’una edificació construïda a partir
d’unes cases que ja existien. A partir del
segle XVIII ha sofert diverses reformes i
ampliacions, sent la més important la realitzada al segle XX per Frederic Travé, el
qual va instal·lar una biblioteca particular
especialitzada en mitologia clàssica, amb
una capacitat per a quasi cinc mil volums,
un gabinet de ciències naturals i un jardí
botànic.
El catàleg qualifica a Can Travé de sòl
urbà, amb una tipologia de conservació
clau 8. L’àmbit de la protecció afecta a
tota la finca: l’habitatge unifamiliar entre
mitgeres, el jardí i la tanca a la carretera
C-31, tant internament (espais representatius) com externament (volum general;
coberta: forma i material; i façanes: formalització, obertures, textura i fusteria)..
Per poder anar mantenint la propietat, a
finals dels anys 90 del segle XX la família
va veure’s obligada a vendre la Biblioteca de Mitologia Grecollatina, que reposa
actualment a la Biblioteca Nacional de
Catalunya que la va adquirir sent el seu
director Manuel Jorba i Jorba, i el Gabinet
d’Història Natural.
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‘PlatgesCat’, una app
d’informació de les
platges de Catalunya
Ofereix informació local en
temps real
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L’1 de juliol va posarse en marxa la nova
aplicació per a mòbil
PlatgesCat,
amb
informació
sobre
prop de 300 platges
catalanes entre les
que s’hi troben les
4 locals: la platja
Llarga, platja de
La Mota de Sant
Pere, platja de les
Salines i platja de
les Gavines.
Aquesta
aplicació
s’ha
desenvolupat des de l’Agència Catalana de
l’Aigua (ACA) i compta amb la col·laboració
de diferents organismes de la Generalitat
de Catalunya (Servei Meteorològic de
Catalunya, Institut Cartogràfic i Geològic de
Catalunya, Protecció Civil, Direcció General
d’Atenció Ciutadana i Difusió, Centre de
Telecomunicacions i Tecnologies de la
Informació, Direcció General de Turisme),
de l’Institut de Ciències del Mar a més dels
consistoris del litoral català.
PlatgesCat aporta informació, a temps real,
sobre la qualitat de l’aigua, la bandera de
salvament i socorrisme, el temps i la possible
presència de meduses. També pot accedirse a la informació individualitzada de cada
platja a través del seu corresponent codi QR.

Recuperat el servei d’ambulància a l’estiu
Donarà cobertura a les emergències de Cubelles i Cunit
Des del 22 de juny, Cubelles recupera
l’ambulància de suport vital bàsic. El
servei donarà cobertura les 24h. tant a
Cubelles com a Cunit durant els mesos
d’estiu tal com ha succeït els darrers anys
i, excepcionalment, haurà de fer serveis
a d’altres municipis de la comarca del
Garraf.
El departament de Salut de la Generalitat
ha reeditat aquest servei d’ambulància en
el període estival considerant l’augment
de població que es produeix a la zona

s’ha de cobrir L’ambulància, com en anys
anteriors, estarà disponible fins el mes de
setembre i s’ubicarà al costat de l’edifici
de Serveis Tècnics municipals al carrer
Joan XXIII.
L’Alcaldessa, Mònica Miquel, ha volgut
agrair personalment el fet que “es
tracta d’un compromís que va adquirir
personalment amb Cubelles el conseller
de Salut, Boi Ruiz, i que ha mantingut
cada estiu”.

S’estrena el tauler d’edictes electrònic
Ja es pot accedir a l’e-tauler a través del web municipal
El
tauler
d’edictes
electrònic
de
l’Ajuntament de Cubelles està actiu des
de finals de juny i esdevindrà l’únic canal
d’informació edictal de tots els anuncis
municipals. El tauler d’edictes electrònic
conviurà amb el tauler d’edictes físic
tradicional, el qual albergarà els anuncis
provinents d’altres administracions en
suport paper.

web municipal www.cubelles.cat, on es
podran consultar tots els edictes en període
d’exposició.

El reglament del tauler d’edictes electrònic,
que té com a objectiu facilitar l’accés de la
ciutadania a la informació oficial, per mitjà
de les noves tecnologies de la informació i
la comunicació, va ser aprovat el passat ple
municipal del mes de febrer.
La ciutadania podrà accedir al Tauler
d’edictes electrònic mitjançant l’enllaç al

Tauler d’edictes

Finalitza la 1a Fase dels taller ‘Entre dones: Creu en tu’
La iniciativa de la regidoria de Polítiques d’Igualtat tindrà segona fase a partir del setembre

El passat mes de juliol finalitzava la
1a fase dels tallers “Entre dones: Creu
en tu” organitzats per la regidoria de
Polítiques d’Igualtat havent complert
els objectius marcats inicialment: el
desenvolupament personal, i l’augment
de confiança i motivació en el dia a dia.
La desena de dones participants han
treballat en temes de gestió del temps,
conciliació familiar, la comunicació, i les
diferents vies de participació, inclosa en
el mercat del treball.
Segons la monitora, els tallers s’han
desenvolupat en format d’itinerari
d’apoderament de les dones, partint
d’una primera mirada interior i d’un
primer autoanàlisi per posteriorment
treballar de manera progressiva diferents
aspectes relacionals i socials, per tal de
poder proporcionar eines pràctiques a les
dones participants per endegar projectes
vitals.
La participació de les dones ha estat
altament positiva, ja que s’ha generat
molt debat, intercanvi d’experiències
i de recursos per poder tirar endavant
projectes de desenvolupament personal
o professional. De fet, algunes dones
han comentat que han fet durant el
desenvolupament dels tallers alguns
canvis en positiu, tant en el nivell de
participació i aportacions al grup, com a
nivell personal. Han estat moltes les dones
que han manifestat que han pres més
consciencia de les seves circumstàncies i
les seves pròpies capacitats per introduir
canvis en positiu en les seves vides,
guanyant en confiança.
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Dones participants en la 1a fase del taller

Segona fase
La segona fase dels Tallers “Entre dones:
Creu en tu”, arrencaran el 25 setembre,
i estarà més encaminada a donar eines
per a la recerca de feina o com afrontar
una entrevista de treball. Es realitzaran
6 sessions fins el 30 d’octubre, cada
dijous de 10 a 12h. amb l’objectiu de
potenciar les característiques personals
de cada persona donant suport i
orientació que aporti coneixements i
creixement personal. S’oferiran eines
a nivell professional, per reorientar la

trajectòria i/o reprendre la recerca de
feina o trobar espais de participació
a través de fomentar una xarxa de
relacions locals.

Entrevista a Mònica
Miquel

Les matriculacions a les llars d’infants cauen un 35,64% en els darrers
tres cursos
Garantir la totalitat de les matrícules al centre escollit, prioritats de l’equip de Govern
Les matrícules per al curs 2014-2015 a les
llars d’infants municipals han mantingut
la línia decreixent iniciada en el curs
passat. Davant d’aquesta situació, el
Govern municipal valorar els objectius
que prioritàriament calia cobrir. En aquest
procés es va determinar que calia garantir
totes les matrícules realitzades fins a la data
mantenint també el dret de les famílies a
escollir el centre en el qual volien inscriure
els seus fills/es, tal i com havien manifestat
en el procés de preinscripció.
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Així mateix, la voluntat del Govern és
absorbir la matrícula viva, un marge
suficient de places vacants al llarg del
curs escolar que permeti noves altes
un cop s’hagi iniciat el curs, sempre
seguint els canals i els procediments

Centre

Curs
P0

La Draga

P1
P2
P1

L’Estel

P1-P2
P2

establerts legalment. Aquest fet està en
gran part motivat per la detecció per
part de la regidoria d’Ensenyament de
la constant fluctuació d’altes i baixes al
llarg del curs motivades per múltiples
causes. La regidoria d’Ensenyament,
amb el suport i l’assessorament de
la Diputació de Barcelona, segueix
treballant per minimitzar els efectes
d’aquesta davallada de matriculacions.
Una de les feines en les quals treballa
és en la convocatòria del concurs públic
per adjudicar el servei de les dues llars
d’infants, que podria fer-se de forma
conjunta de tal manera una única
empresa gestionés el servei.
Els problemes de matriculacions a les
llars d’infants municipals es van iniciar

Cap/Ocup.

Aules

Alumnes

Capacitat

2

16

Curs 14-15

1

9

Capacitat

3

39

Curs 14-15

2

26

Capacitat

4

80

Curs 14-15

3

59

Capacitat

1

13

Curs 14-15

0

0

Capacitat

0

0

Curs 14-15

1

10

Capacitat

2

40

Curs 14-15

1
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*Aquesta informació pot patir variacions d’aquí fins a l’inici del curs escolar

TOTAL

150

135

el curs 2013-2014, quan la davallada de
nens i nenes va suposar el tancament
d’una aula a la llar d’infants La Draga.
Enguany la matrícula encara ha
baixat més. La Draga té 94 alumnes
matriculats, mentre que l’Estel hi ha 27
alumnes. L’ocupació total de les dues
llars d’infants és del 64,36% (121 places
sobre 188 possibles).
La distribució prevista per al curs 20142015 és la següent*:

Evolució de les matriculacions a les
llars d’infants municipals (2011-2014)
Les dades de matriculació dels darrers
cursos mostren que el descens acumulat
és del 35,64% respecte els cursos de
plena ocupació.
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2011-2012
L’estel

2012-2013
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Llar d’infants municipal La Draga, capacitat total 135 alumnes
Llar d’infants municipal L’Estel, capacitat total 53 alumnes

En marxa el servei de recollida porta a porta de restes de poda
L’augment d’incivisme ha obligat a adoptar aquesta mesura
La regidoria de Medi Ambient s’ha vist
obligada a posar en marxa un nou servei
municipal. Es tracta de la recollida de
restes de poda porta a porta per a aquells
particulars que no puguin portar-les a la
Deixalleria municipal, que és el lloc on
cal depositar aquest tipus de residus.
Malgrat que l’abocament a la via pública
de qualsevol tipus de residus, en aquest
cas restes de poda, se sanciona amb multes
que oscil·len entre els 120 i els 60.000 euros,
s’ha detectat un augment significatiu
d’aquest tipus d’actituds incíviques. A
més, també suposen un risc de salubritat i
augmenten el risc d’incendi quan queden
assecades per la seva exposició al Sol.

Per fer front a aquesta problemàtica s’ha
activat el servei de recollida a domicili de
restes de poda per a particulars. Els veïns
que desitgin fer ús del servei hauran
d’avisar amb antelació mínima d’una
setmana del dia de recollida indicat al
formulari, per via telefònica (93 895
03 00) o presencialment a l’oficina de
l’OPIC per tal de comunicar l’adreça on
dipositaran les restes de poda, sempre
davant del domicili. Caldrà esperar
confirmació del servei que indicarà el dia
de recollida exacte de les restes de poda,
que caldrà dipositar en bosses tancades
o bé recollits en feixos i el volum per dia
no podrà excedir d’1 m3 (equivalent al
volum d’un contenidor de rebuig).

Horari del servei:
-Temporada alta de poda (agost a
gener): Dilluns i dijous, de 8 a 14,30 h.
-Temporada baixa de poda (febrer a
juliol): Dilluns, de 8 a 14,30 h
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ICV - EUiA
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Aturem una nova massacre a Palestina
ICV veu amb gran preocupació l’espiral de violència
que es viu actualment als territoris ocupats de Palestina
i a Israel. Amb consternació, denunciem l’enèsim càstig
col·lectiu de l’estat d’Israel sobre els territoris ocupats de
Cisjordània i, especialment, sobre la franja de Gaza. Tan
sols en els 8 primers dies, segons les autoritats palestines,
l’operació israeliana “Marge protector” havia llançat
3.594 atacs i provocat 192 morts, 39 dels quals eren nens,
i més de 1.500 ferits.
Aquest atac es duu a terme pocs dies després del 10è
aniversari del dictamen emès pel Tribunal Internacional
de Justícia de la Haia sobre el mur construït per Israel en
els territoris ocupats de Palestina. Aquesta sentència, no
vinculant, i la decisió d’Israel de no implementar-la són
un dels símbols de la impunitat que la comunitat internacional permet a l’estat d’Israel.
Avui, la comunitat internacional novament calla davant
de la massacre contra el poble palestí. Des d’ICV creiem
que aquest atac és una nova escalada en les polítiques
d’apartheid que comet Israel contra el poble palestí i les
massacres de 2008 i 2012. Catalunya ha de dir prou d’aquests atacs d’un exèrcit ocupant contra un poble ocupat i sota setge constant.
Des d’ICV creiem que aquestes condemnes ja no són suficients i ens proposem:
1. Exigir a la diplomàcia europea i a Nacions Unides, així
com als governs català i espanyol, que pressionin amb
totes les eines al seu abast Israel per tal que cessi els
atacs immediatament, aixequi el bloqueig sobre Gaza
i compleixi efectivament les resolucions de l’ONU.
2. Exigir que la Cort Penal Internacional investigui els
crims comesos durant l’operació militar.
3. Realitzar una crida a tots i totes els que volem una pau
justa per Israel i Palestina i a qui vulgui manifestar la
seva solidaritat amb el poble palestí a participar en les
mobilitzacions que es vagin realitzant arreu de tot el
territori català.
4. Exigir a les institucions que promoguin un embargament militar contra Israel. Hem d’aconseguir que les
nostres institucions deixin de subministrar armament
a Israel, que després s’utilitza per cometre crims de
guerra.
5. Treballar conjuntament amb la societat civil i moviments socials per exigir a les nostres institucions que
es promogui el boicot.
6. 
Exigir el trencament de relacions institucionals, comercials i acadèmiques del govern de Catalunya amb
Israel.
Ha arribat el moment d’actuar. No podem ser còmplices
d’una nova massacre.

Unitat Cubellenca - RCat
Cubelles, el show continua!
Aquestes setmanes d’estiu, Cubelles agafa una altra tonalitat que no és la mateixa que veiem la
gent que hi vivim tot l’any. Aquesta època, que
molta gent gaudeix de les vacances, Cubelles canvia de fisonomia. És temps de gaudir del lleure
amb família, de platja, de festa major i de sobretot
de gent als nostres carrers… És l’estiu a Cubelles.
També el nostre consistori segueix canviant la fisonomia del govern municipal, canvis de gent i
de carteres. L’estiu ens ha portat una altra crisi de
govern que ha acabat amb l’expulsió d’Entesa per
Cubelles. Tres anys i escaig de legislatura i quatre
governs de la senyora Miquel.
Aquesta vegada, segons sembla, ha estat per les
discrepàncies entre CiU i Entesa (malgrat que fins
fa quatre dies eren carn i ungla). Tot plegat ha fet
trontollar la fràgil estabilitat del govern, de tal
manera que CiU ha exigit a la Sra. Miquel l’expulsió d’Entesa, sempre amb el beneplàcit i la complicitat del PSOE.
Una altra vegada han estat més importants els
egocentrismes i els interessos personals dels sous
d’aquells i aquelles que han fet de la política el
seu “modus vivendi”, que els interessos generals.
Com diu la Sra. Miquel, deu faltar cultura política
al nostre poble…
S’ha iniciat ja el compte enrere d’aquesta legislatura. Les eleccions municipals són a la cantonada.
Volem suposar des d’Unitat Cubellenca –Reagrupament que amb la sortida d’Entesa del govern hem
viscut ja l’últim acte d’aquest vodevil de legislatura. Però no hi posarem la mà al foc! Un vodevil
que ha tingut diferents shows, malabars, pantomimes i acrobàcies sota la direcció de la Sra. Mònica Miquel i la imprescindible col·laboració dels
tramoistes Sra. Cuadra i Sra. Romero. Tal i com diu
la cançó pòstuma del gran Freddie Mercury, “The
show must go on”. El show ha de continuar.
Davant d’aquesta situació, fa temps ja que la gent
d’Unitat Cubellenca-Reagrupament estem treballant intensament per oferir els propers anys als
cubellencs i cubellenques un projecte alternatiu al
viscut fins ara, on la prioritat de l’acció política
no ha de ser altra que el servei a les persones del
nostre poble.
Des d’Unitat Cubellenca-Reagrupament no volem
desaprofitar aquest espai de comunicació per desitjar a tots els vilatans i vilatanes i a tota la gent
que ens visita aquests dies una molt bona Festa
Major!!.

PSC
FEINA I COMPROMÍS
Durant els últims mesos el PSC ha assolit importantíssimes fites. Avui no només tenim clar quins seran
els nostres candidats a les properes eleccions municipals del maig de 2015, sinó que, a més, i mitjançant un procés de primàries, la militància ha escollit directament un nou Primer Secretari.
També és cert que tot s’ha produït dins d’un context
de grans atacs al PSC, alguns des de dintre, però
també d’altres des de fora, promoguts i dirigits per
aquells que volien fer desaparèixer la figura d’un
partit polític com el nostre, amb una gran connexió
amb la gent i els seus problemes.
Però bé, finalment estem en la línia. Tenim clar el
què volem i a qui representem, i potser trepitgem de
peus a terra més que d’altres precisament per tenir
clar el que realment fa falta. Els moments actuals
són els que són, però a Catalunya portem molt de
temps només sentint parlar de tot allò que allunya al
món polític del seu objectiu principal: la ciutadania.
Els problemes de tothom són els que hem de solucionar. No podem permetre que succeeixin fets com
els desnonaments indiscriminats, o la falta total
d’ingressos i conseqüent falta de recursos de moltes
famílies... Podríem parlar de molts problemes, però
la llista és molt llarga.
Els Serveis Socials de molts ajuntaments de Catalunya realitzen tasques descomunals per poder assistir
a les famílies necessitades. També s’estan realitzant
importantíssimes tasques per desenvolupar econòmicament els municipis, però malauradament les
lluites polítiques en administracions superiors estan
reduint molt la capacitat operativa de molts ajuntaments. I això és un fet i aquest fet afecta a la ciutadania en general.
És una realitat que la ciutadania, avui en dia molt
perplexa per l’actitud d’algunes persones vinculades amb la política, adopta l’actitud de desconfiança amb el món polític. Però no podem oblidar
el treball anònim d’innumerables persones, també
vinculades amb la política, que dediquen el seu
temps a treballar per la ciutadania. S’ha de recuperar aquesta confiança i només existeix una forma:
treballant més i millor.
En el PSC tenim per endavant una gran feina i compromís, gens fàcil, però que amb la col·laboració de
tothom podem portar a terme. L’essència bàsica del
socialisme és la de defensar i vetllar per tots els treballadors i les seves famílies. I amb aquesta tasca
s’han compromès molts i moltes regidors del PSC a
tota Catalunya, i com no també a Cubelles.

PPC
Motius i motivacions
Les persones actuem sempre i en tots els àmbits en
funció de les nostres necessitats i d’acord amb les
nostres motivacions. Molts experts han treballat sobre la qüestió de la motivació en el comportament
humà; segons ells les persones actuen per tres tipus
de motius: 1. Motius Extrínsecs (quan la compensació prové de l’exterior, normalment és material, en
la majoria dels casos, el motiu extrínsec és una retribució econòmica); 2. Motius Intrínsecs (quan la compensació repercuteix en qui realitza l’acció: aprenentatge, gust per la feina ben feta, desenvolupament
en el nostre ofici…); i per últim 3. Motius Transcendents (quan la compensació recau directament sobre
altres persones diferents a qui realitza l’acció: com la
satisfacció de clients o ciutadans, bàsicament els motius transcendents són els que mitjançant la nostra
feina perseguim la qualitat de vida i felicitat de les
persones que ho gaudeixen.
Qualsevol acció humana segons els experts en la matèria es veuria motivada principalment per un d’aquests tres factors.
No pretenem, des del Partit Popular de Cubelles,
analitzar aquí les motivacions d’aquest equip de govern, actualment tan debilitat, però sí que tenim clar
que la nova situació, amb els darrers canvis, noves
expulsions de govern i modificacions de titularitat
de regidories, és evident i inqüestionable que NO
té motius TRASCENDENTS, justament a l’inrevés són
motius que a qui més perjudiquen són a aquelles
persones per les quals l’equip de govern ha de treballar; els ciutadans de Cubelles. Ningú amb sentit
comú es creuria que la nova crisi de govern té com a
principal motivació la recerca de la qualitat de vida i
felicitat dels cubellencs.
Al Partit Popular de Cubelles som conscients que en
el govern actual hi ha un gran nombre de motius,
però estem mancants de motius transcendents capaços de liderar amb èxit i no conformar-se amb la
gestió quotidiana.
També diuen els experts que només quan existeixen
motius transcendents, som capaços de desenvolupar
plenament la creativitat humana i evolucionar cap a
una gestió eficaç, dos qüestions que tant necessita el
nostre poble.
I si existeix una motivació comuna, que com altres tantes coses, ens uneix a tots, és la motivació per compartir i gaudir de les festes majors, que arreu de tots els
pobles de Catalunya i d’Espanya celebrem durant l’estiu. Des del Partit Popular de Cubelles desitgem que la
festa sigui de tots, gaudeixin de l’estiu i siguin feliços!

CIU
La cultura, motor social
Des de Convergència i Unió ens mostrem molt satisfets per l’acord entre l’Ajuntament de Cubelles
i la família Travé, que farà possible que el palauet
d’estil neoclàssic passi a engrandir el patrimoni
cultural i arquitectònic de Cubelles.
Un edifici amb un futur vinculat a la promoció
cultural i turística de Cubelles i la comarca del
Garraf. Juntament amb el Castell, que serà visitable a partir del mes de gener, i als safarejos,
pels quals la Diputació de Barcelona ja ha aprovat una subvenció que ajudarà a rehabilitar-los
com a espai cultural i museístic, lligat a les dones
cubellenques, que aviat veuran la casa de les dones inaugurada, amplien el patrimoni cultural de
municipi, que com ja hem dit en altres ocasions,
durant anys ha estat oblidat.
El patrimoni i la història d’un municipi en formen
part de la cultura i vida dels seus ciutadans, igual
que les tradicions i les festes. Acabem de passar
una lluïda festa major petita, que ha omplert els
carrers del municipi de gent d’arreu. Plens d’actes culturals i festius pensats per a totes les edats
i d’una immensa qualitat, com va ser la Cantata
del Tricentenari organitzada per la nostra coral:
el cor l’Espiga. I ens trobem immersos en la nostra
Festa Major, a més de tenir un estiu ple de concerts i actes culturals i esportius organitzats per
diferents entitats municipals amb la col·laboració
de l’Ajuntament.
Aprofitem des d’aquí per desitjar a tots els nostres veïns i veïnes una molt bona festa major, i
agrair a tots els membres que formen part de la
Comissió de Festes l’esforç i dedicació que en fan,
altruistament, perquè tothom pugui gaudir de les
nostres festes .
Cal destacar el paper tant important que fan les
entitats culturals en la conservació i potenciació
de la nostra Cultura. Fa uns dies, presentàvem
l’última publicació de l’Ajuntament de Cubelles.
Un llibre que commemora els 100 anys d’història
de la Societat Recreativa l’Aliança. Una entitat
que, conjuntament amb l’emblemàtic edifici, ha
estat cabdal per la cultura i societat del municipi i
ha esdevingut una seu d’activitat política, cultural
i associativa de la vila, acompanyant alguns dels
moments històrics més importants de la nostra
vila i del nostre país.
Ara, cal treballar per ampliar el patrimoni i fer
possible que aquest edifici torni a obrir les portes
a la ciutadania.

Entesa per Cubelles-FIC
Accions de política immadura i preadolescent,
“Les pataletes del pati d’escola”...
Després de 18 mesos treballant pel municipi, Entesa
per Cubelles, a petició de CiU, és expulsada de l’Equip
de Govern, segons la regidora Noemi Cuadra, per una
traïció a un pacte (que mai ha existit) entre CiU i EC.
Motius per l’expulsió?: CAP. Ens remetem a les declaracions fetes per l’Alcaldessa, amb molt de treball fet per
Cubelles, com per exemple:
•B
 onificacions fiscals a cost “0” per la creació de noves
empreses.
•H
 abitatges d’ús turístic.
•D
 iverses fires de comerç, per dinamitzar aquest sector.
•C
 reació del primer Paquet Turístic de la vila, el Trenet
etc..
Veurem ara si la feina que hem deixat preparada té
continuïtat o queda en “via morta”.
Aquí, la única que ha traït, ha estat vostè, a tot el poble
de Cubelles. CiU i EC parlàvem a l’inici de la legislatura
d’una possibilitat de projecte conjunt, que va quedar
en no res ara fa més d’un any, quan el president local
de CiU ens va manifestar que no se’ls permetia fer cap
pacte, excepte amb Reagrupament i, per tant, si volíem
continuar “parlant” amb CiU, la única opció era que la
nostra regidora passés al Grup Mixt i renunciés a l’Entesa, cosa que evidentment no vam acceptar.
Arribats al juny sense cap pacte amb CiU, cadascú hem
parlant amb diverses formacions, donant-se fins i tot la
paradoxa que quan vam parlar amb ERC, CiU ho havia
fet ABANS QUE NOSALTRES.
Sra. Cuadra. Potser vostè parlava de la seva pròpia traïció, amagant al seu partit les seves particulars intencions. Fins i tot la instància en nom de CiU demanant
la nostra expulsió, segons persones properes a vostè, es
va fer sense ni tan sols informar-les, fins i tot va negar
les converses amb ERC, en ser preguntada, cosa que ara
ja NO podrà negar.
Compartir punts de vista forma part de l’exercici democràtic. Sorprèn que justament qui representa avui
Convergència Democràtica a Cubelles, no ho vegi així,
i hagi perdut la “D”.
Volem agrair públicament les mostres de suport rebudes dels nostres veïns. Seguirem al vostre costat, defensant i vetllant els vostres interessos, COM SEMPRE HEM
FET.
Finalment, el nostre reconeixement més sincer als treballadors/es de l’Ajuntament, que malgrat les dificultats, sempre han donat el millor de sí mateixos, col·laborant en tots i cada un dels projectes que hem dut a
terme, i també dels que han quedat ara a punt, per
tirar endavant.
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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

