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La ciutadania opina dels usos
del nou passeig Marítim
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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.

Final de trajecte

A

profito aquestes línies per anar
cloent l’etapa que m’ha fet ser
l’Alcaldessa de Cubelles els darrers quatre anys agraint la feina
i el recolzament de tots i totes
els que m’heu acompanyat en aquest viatge.
Una feina que sincerament espero hagi ajudat a millorar la qualitat de vida de la nostra
ciutadania.
Especialment orgullosa em sento de la inauguració del centre Violeta d’assessorament i
informació per a dones. Un equipament únic
i singular que en breu obrirà les seves portes
i podrà oferir els serveis, la informació i les
activitats d’un espai que serà part viva i activa
de la vida associativa de Cubelles.
També s’ha de destacar la posada en marxa
del nou pavelló esportiu per donar resposta a

les demandes d’espai que les entitats esportives han reiterat al Consistori. Una instal·lació
moderna i adaptada a les noves necessitats
dels i les nostres esportistes.
I no tan sols aquests projectes que quedaran
plasmats en la història d’aquesta legislatura,
sinó que també cal destacar totes les iniciatives que, tan sols iniciades o ja finalitzades,
fan de Cubelles un millor lloc on viure. És cert
que queda molta feina per fer, moltes reclamacions per atendre, molts projectes per
afrontar i des d’aquí animo al proper govern
municipal a que treballi de valent per seguir
fent progressar la nostra vila.

Mònica Miquel i Serdà
Alcaldessa de Cubelles

3

Els plens de gener i febrer aproven tots els punts
Prudencia Carrasco va acceptar l’acta de regidora en substitució de Maria Lluïsa Romero

Prudencia Carrasco
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El primer Ple municipal ordinari de l’any
corresponent al mes de gener va finalitzar
amb l’aprovació de tots els punts de l’ordre
del dia. Majoritàriament es plantejava
ratificar els canvis de representació
municipal en àmbits escolars que fins ara
ocupava l’exregidora d’Ensenyament Maria
Lluïsa Romero, a més de la modificació dels
membres de la Comissió Paritària.
La ratificació de la representació de la
regidora Noemí Cuadra al Consell Escolar
de les escoles, dels instituts i de les llars
d’infants municipals van aprovar-se amb
els vots a favor del Govern municipal i les
abstencions dels grups de l’oposició i la
RNA.

rebre els vots favorables del Govern i la
RNA i les abstencions de la resta de grups.

càrrec de les regidories d’Ensenyament i
Serveis a les Persones.

En l’apartat de mocions, el PP va presentarne dues, una que demanava reprovar
l’actuació del Govern de la Generalitat
de Catalunya per considerar que va
atemptar contra la llibertat de premsa i
la llibertat d’expressió per la sol·licitud al
CAC que valori la incoació d’un expedient
sancionador als mitjans de comunicació
que van negar-se a emetre la publicitat
institucional del 9-N. La urgència d’aquesta
moció va aprovar-se amb el vot positiu de
totes les formacions i la RNA excepte CiU,
que hi va votar en contra. La moció va
ser refusada amb els vots a favor del PP i
la RNA, els vots en contra d’ICV i CiU, i les
abstencions d’UC11, PSC i EC-FIC.

La ratificació del protocol d’actuació davant
de possibles situacions d’assetjament
laboral a l’Ajuntament de Cubelles, el
resum numèric del padró municipal xifrat
en 14.881 habitants en data 1/01/14
i l’ordenança municipal de creació,
modificació i supressió de terminats fitxers
de dades de caràcter personal van ser
aprovats per unanimitat dels membres del
plenari.

La segona moció, aprovada per unanimitat
la seva urgència, proposava rebutjar els
radicalismes i extremismes violents arran
dels fets ocorreguts a París amb l’atac
terrorista a la redacció del setmanari satíric
Charlie Hbdo. La moció va aprovar-se amb
el vot favorable de totes les formacions
excepte ICV i PSC, que s’hi van abstenir.

La ratificació de la representació de Noemí
Cuadra com a presidenta del Consell Escolar
municipal va aprovar-se amb el vot favorable
del Govern i UC11 i les abstencions de la
resta de grups i la RNA.

Ple febrer
El Ple municipal ordinari corresponent
al mes de febrer celebrat el dia 17 a la
sala d’exposicions del Centre Social va
finalitzar amb l’aprovació de tots els punts
de l’ordre del dia, a més d’un punt entrat
per urgència i una moció presentada pel
PSC.

Finalment, la modificació dels membres
de la Comissió Paritària on el regidor
José Manuel Écija substitueix l’exregidora
Maria Lluïsa Romero va aprovar-se en

Abans dels punts de la part resolutiva
Prudencia Carrasco va prendre possessió
de l’acta de regidora del PSC en substitució
de Maria Lluïsa Romero. Carrasco es farà

La modificació de pressupost, modalitat
suplements de crèdits amb modificació de
les bases d’execució del pressupost vigent
sobre l’expedient 2222/15 es va aprovar
amb el vot favorable de tots els grups,
excepte els dos regidors del PP, que es van
abstenir.
L’actualització de les tarifes del servei
municipal de taxi va proposar-se a aprovació
per urgència al no estar inclosa a l’ordre
del dia. La proposta de punt urgent va
rebre el vist-i-plau unànime de tota la
Corporació, així com les noves tarifes, que
també van rebre el vot favorable de totes les
formacions.
Finalment, el PSC va presentar una moció
per lluitar contra la pobresa energètica
que va rebre el suport de tots els grups,
excepte el PP, que es va abstenir.

QR: Consulti els
plens municipals

Paulina Schumann, filla adoptiva de Cubelles
La filla de Charlie Rivel rep el reconeixement en un emotiu acte públic
equilibrista, ballarina, cantant i intèrpret
musical, la seva entrada, el 1946, al prestigiós
circ Schumann l’inicia en l’art eqüestre i, amb
una carrera meteòrica, la converteix, tant amb
els cavalls en llibertat com amb els d’alta escola,
en la indiscutible número u de les amazones
europees.
El seu glamur personal i l’exquisidesa de les
seves creacions eqüestres el fan un personatge
admirat popularment, la projecten al cinema i
a les portades de les revistes.

Paulina Schumann rep la distinció de filla adoptiva

Paulina Schumann ja és oficialment Filla
adoptiva de la vila de Cubelles. L’acord va ser
adoptat per unanimitat del Ple municipal el
passat mes de juliol però va ser el 16 de gener
quan la filla de Charlie Rivel (Fill predilecte
de la vila de Cubelles) va rebre de mans de
l’Alcaldessa, Mònica Miquel, el diploma que
l’acredita amb aquesta distinció.
L’acte va ser molt emotiu i va comptar amb
la presència institucional dels exalcaldes Lluís
Pineda, Joan Vidal i Joan Albet, alguns dels
regidors i regidores del Consistori i Antoni
Pineda, Fill predilecte de la vila. A més,
també hi van ser Jacques Schumann, fill de
l’homenatjada, el periodista i crític de circ Jordi
Jané i una trentena de veïns i veïnes.
La regidora de Cultura, Noemí Cuadra, va
destacar “la predisposició en participar de la
vida cultural de Cubelles” com un dels motius
principals per concedir-li la distinció, a més
d’agrair públicament “les nombroses donacions
que periòdicament realitza a l’Exposició
Permanent del Pallasso Charlie Rivel”.

Jordi Jané va projectar un audiovisual amb
diversos fragments de les actuacions de Paulina
Schumann, on va destacar com la millor
amazona de la seva època, però on també
se la veia en altres disciplines com ara fent
d’acròbata i ballarina. L’emoció del moment
va provocar que Paulina Schumann agraís
l’aplaudiment dels assistents per prendre la
paraula i agrair l’estima que sent per Cubelles,
una vila que descriu com “una gran família” a la
qual va voler-hi venir a viure seguint el consell
del seu pare, Charlie Rivel, i de la que va afirmar
que no té cap intenció de marxar.
L’acte va cloure amb l’entrega del diploma
acreditatiu de la distinció per part de
l’Alcaldessa a més d’un ram de flors i un àlbum
de fotografies que Paulina Schumann no
parava d’agrair. Moltes van ser les persones que
van aprofitar l’ocasió per fotografiar-se amb
l’artista, el màxim exponent de les amazones
de circ europees de l’època.
Amb un sòlid bagatge en pistes i escenaris
d’arreu d’Europa i Amèrica com a acròbata,

El 1969, al tancament del Circ Schumann,
es retirà del món del circ i a partir de 1972,
quan va morir la seva mare, reinicià les seves
col·laboracions amb el seu pare durant onze anys
(1972-1982). Malgrat que Paulina Schumann no
havia actuat mai a l’Estat espanyol, l’estima per
la seva Barcelona natal la impulsa a exhibir-se
com a amazona d’alta escola a la temporada
nadalenca de 1998 del Circ Raluy
Ja retirada, el 2008 és guardonada amb el Premi
Nacional de Circ concedit per la Generalitat de
Catalunya “per la seva extraordinària trajectòria
com a acròbata, equilibrista, funàmbula,
ballarina, ensinistradora de cavalls en llibertat
i amazona d’alta escola” i perquè “la seva
trajectòria artística és una valuosa aportació a
la historiografia circense i un vigorós estímul
per a les noves generacions”. El mateix 2008
l’Ajuntament de Cubelles li va retre un sentit
homenatge unint-se al citat Premi Nacional de
Circ i a la Medalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts
concedida pel Ministeri de Cultura de mans dels
Reis d’Espanya, Joan Carles i Sofia.

QR: Galeria
fotogràfica
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Preinscripció escolar per al curs 2015-16
El departament d’Ensenyament ja ha publicat els calendaris de la matriculació
La preinscripció és el tràmit que cal fer per
ser admès per primera vegada en un centre
sostingut amb fons públics, i també quan es
vol canviar de centre.
Per fer la preinscripció cal:
- conèixer el calendari de tot el procés,
- consultar els centres i l’oferta de places
escolars,
-
conèixer els criteris de prioritat amb
què s’ordenen les sol·licituds i també la
documentació necessària per justificar-los,
- presentar la sol·licitud i la documentació
en el termini que s’estableixi.
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Les sol·licituds s’ordenen d’acord amb
l’aplicació dels criteris de prioritat.
Cada centre educatiu us pot informar del

seu projecte educatiu, dels ensenyaments
que imparteix, de les places de què disposa,
de l’adscripció a altres centres i si té mitjans
específics d’adaptació a determinades
discapacitats dels alumnes. Normalment
els centres organitzen jornades de portes
obertes abans del període de preinscripció.
Cada any el Departament publica
la resolució que regula el procés de
preinscripció, on s’estableixen les dates i
els terminis que són específics per a cada
ensenyament.
Dates de la preinscripció del curs 20152016
Està en tràmit de publicació al DOGC la
resolució per a la preinscripció del curs

2015-2016. Es mantenen els mateixos criteris
generals i complementaris d’admissió
d’alumnes i els barems que es van aplicar el
darrer curs.
Els terminis previstos de presentació de
sol·licituds són:
Del 10 al 17 de març, per al segon cicle
d’educació infantil, educació primària,
centres integrats i educació secundària
obligatòria.
Del 10 al 27 de març, per als ensenyaments
professionals de música i dansa.
Del 12 al 19 de maig, per al batxillerat,
els cicles formatius de grau mitjà de

XXXXXXXXX

Domicili a l’àrea de proximitat del centre:
30 punts.
Lloc de treball a l’àrea de proximitat del
centre: 20 punts.
Domicili al mateix municipi del centre: 10
punts.
A la ciutat de Barcelona, domicili al mateix
districte del centre: 15 punts.
Si el pare, mare o tutor legal reben l’ajut
de la renda mínima d’inserció: 10 punts.
Per discapacitat igual o superior al 33% de
l’alumne o d’un familiar de primer grau: 10
punts.
En el batxillerat també es té en compte la
nota mitjana.

XXXX

formació professional i d’arts plàstiques
i disseny.
Del 19 al 29 de maig, per al programes de
formació i inserció
Del 26 de maig al 3 de juny, per als cicles
formatius de grau superior de formació
professional i d’arts plàstiques i disseny
Del 12 al 20 de maig, per al primer període
dels ensenyaments esportius
Del 22 al 29 de juny, per als ensenyaments
d’educació
d’adults,
excepte
els
ensenyaments de formació instrumental,
català i castellà, que serà del 2 al 7 de
setembre
Del 6 al 10 de juliol, per als cursos
de formació específics per a l’accés a
cicles formatius de grau mitjà i de grau
superior, llevat dels de grau mitjà que
es fan en centres de formació d’adults
que segueixen el calendari d’aquests
ensenyaments

De l’1 al 4 de setembre, per als cursos extensius
i per al primer període de cursos intensius i
flexibilitzats de les escoles oficials d’idiomes
Del 4 al 15 de maig, per a les llars d’infants.
Els ajuntaments que tenen delegades les
competències en relació a les llars d’infants
poden establir un calendari propi, per tant,
en aquests casos, caldrà consultar-los
Per als ensenyaments artístics superiors caldrà consultar als centres, que els han de fer
públics no més tard de l’11 de març.
Criteris de prioritat per a l’ordenació
de les sol·licituds
Per al 2n cicle d’educació infantil, l’educació
primària, l’ESO i batxillerat, s’apliquen els
següents:
Criteris generals
Si hi ha germans matriculats al centre o el
pare, mare, tutor legal hi treballa: 40 punts.
Per proximitat del domicili o del lloc de
treball al centre sol·licitat en primer lloc
(només una opció):

Criteris complementaris
Pel fet de formar part d’una família
nombrosa o monoparental: 15 punts.
Si l’alumne té una malaltia crònica que
afecti el sistema digestiu, endocrí o
metabòlic (s’hi inclouen les persones
celíaques): 10 punts.
Si el pare, mare, tutor legal o germà de
l’alumne ha estat escolaritzat en ensenyaments
declarats actualment gratuïts i universals
(segon cicle d’educació infantil, educació
primària, educació secundària obligatòria,
PQPI i formació professional de grau mitjà) al
centre sol·licitat en primer lloc: 5 punts.
Criteris específics de prioritat
Tenen preferència els alumnes que
procedeixen de centres i ensenyaments
adscrits.
En l’ESO i el batxillerat, en els centres
que es determini per resolució, tenen
preferència els alumnes que cursin
simultàniament ensenyaments de règim
general i ensenyaments professionals de
música o dansa, o segueixin programes
esportius d’alt rendiment.

QR: Més informació
preinscripció 2015-16
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Nou tren a la línia de Rodalies R2 Sud
Permet sortir de Cubelles a les 5:58 i arribar a Barcelona abans de les 7h.
Des del 2 de febrer, els dies
laborables,
s’ha
posat
en
funcionament un nou servei a
primera hora del matí entre Sant
Vicenç de Calders i Vilanova i la
Geltrú, el que permet avançar
l’hora de sortida a les estacions de
Sant Vicenç de Calders (5:44 h.),
Calafell, Segur, Cunit i Cubelles
per arribar abans de les 7:00
hores a Barcelona.
Per als usuaris de Cubelles, aquest
tren passa a les 5:58 i arribarà
a l’estació de Sants a les 6:49,
a passeig de Gràcia a les 6:54 i a
l’estació de França a les 6:58 hores.
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Tota la informació sobre horaris
i serveis es pot trobar a www.
rodaliesdecatalunya.cat i al telèfon
900 41 00 41.
Estació de Cubelles

Els Agents Rurals confirmen que els senglars no viuen a la llera del Foix
Les inspeccions a la zona descarten que els animals estiguin establerts en la zona protegida
Els Agents Rurals del Departament
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya van
desplaçar-se a la desembocadura del riu Foix a
petició de la regidoria de Medi Ambient arran
de la presència d’una desena de porcs senglars
a la zona. Després d’una inspecció ocular els
agents van confirmar que els animals no
estan establerts en aquest espai, sinó que
s’hi desplacen diàriament cada nit en busca
d’aliment des d’una zona boscosa propera.

Els Agents Rurals han constatat que hi ha
petjades d’aquests animals en aqüífers de
la desembocadura però, en canvi, no n’hi
ha cap exemplar durant el dia. El camí que
segueixen fins a la desembocadura del
riu Foix és la pròpia llera del riu, el que es
coneix com a corredor biològic que els porcs
senglars recorren a la cerca d’aliment.
La desembocadura del riu Foix és una zona
amb la flora i fauna protegida per la Xarxa

Natura 2000. Degut a que aquests animals
s’alimenten d’arrels i petits arbustos, tot
i que també podrien menjar ous i petites
aus, la regidoria de Medi Ambient en
coordinació amb els Agents Rurals i la
Policia Local, han acordat inspeccionar
la zona durant la nit per comprovar si
segueixen desplaçant-se a la zona. En cas
que fos així, des del cos d’Agents Rurals es
valoraria la possibilitat de retirar els porcs
senglars.

Cubelles s’adhereix al SIPCAT
El protocol millora la coordinació entre els diferents cossos policials
Principals funcionalitats
El nou programari té aplicacions i
funcionalitats que es poden aplicar en els
següents àmbits:
1. La gestió de serveis operatius i administració:
inclou les activitats de la gestió operativa,
com ara el registre d’entrades i la gestió
de denúncies i actes d’intervenció, així com
aquelles activitats associades a la gestió
administrativa interna.
2. 
La direcció estratègica i planificació: el
pla de seguretat, els plans operatius de
seguretat, la carta de serveis, el quadre
de comandament integral dels serveis de
policia i les estadístiques d’activitat.
Signatura del conveni SIPCAT

L’Ajuntament de Cubelles i el Departament
d’Interior de la Generalitat de Catalunya
han signat un conveni de col·laboració que
té com a objectiu millorar la comunicació i
l’optimització de recursos entre els diferents
cossos policials mitjançant el SIPCAT, un
sistema informàtic de gestió integral per a
les policies locals de Catalunya.
A la signatura del conveni SIPCAT van
intervenir l’Alcaldessa de Cubelles, Mònica
Miquel, la directora general d’Administració
de Seguretat del departament d’Interior,
Maite Casado; a nivell polític també hi
ha assistit el regidor de Governació i
Seguretat Ciutadana, Miquel Lara i la
subdirectora general de Coordinació de
la Policia de Catalunya, Begonya Curto.
Els cossos policials han estat representats
per l’inspectora cap de l’ABP Garraf, Rosa
Gubianes i el sotsinspector i cap accidental
de la Policia Local de Cubelles, Juan Liñán,
a més de l’intendent sotscap de la Regió
Policial Metropolitana Sud, Antoni Antolín.

Els objectius del sistema SIPCAT són: donar
suport als processos policials, facilitar la
coordinació i l’intercanvi d’informació
amb altres cossos i entitats administratives,
facilitar la connexió al sistema de
comunicació de la xarxa d’emergències
RESCAT i amb el Centre d’Atenció i Gestió
de Trucades d’Urgència 112 de Catalunya, i
optimitzar l’ús de recursos.
L’adhesió al programari suposa per
a l’Ajuntament de Cubelles, i més
específicament per a la Policia Local de
Cubelles, una sèrie d’avantatges atès
que el programari ha comptat amb la
col·laboració de diferents policies locals
perquè s’adapti a les necessitats operatives
reals d’aquests cossos de seguretat. És
un programa fet a mida en funció de
l’anàlisi prèvia de necessitats detectades,
tant a nivell d’actuació local com
d’homogeneïtzació dels procediments i
sistemes de tots els cossos que operen al
país.

3. Les eines addicionals de suport operatiu:
els serveis de gestió indirectes com ara
la gestió de dipòsits, de grues i de l’espai
públic.
4. L’administració del sistema: afecta a la gestió
d’usuaris, la configuració de les plantilles,
els informes, els llistats, entre d’altres.
5. 
La gestió del coneixement: en aquest
apartat s’inclou tot allò que té relació amb
la gestió del coneixement; per exemple: la
normativa legal aplicable, els procediments
normalitzats de treball de les policies locals,
la intranet corporativa etc.
6. 
Altres
instruments:
s’inclou
la
compatibilitat per a la integració amb
eines de mobility/pda, parquímetres/
pda, Catcert (certificació electrònica
denúncies), Gesit (gestió electrònica
de serveis i tràmits. També s’inclouen
les connexions externes amb el sistema
d’informació geogràfica corporativa, la
integració amb el SIP i amb el 112.
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La Generalitat resintonitzarà Mas Trader
Telecomunicacions anuncia l’actuació entre el 6 i 12 d’abril

Reeditats els segells
turístics SICTED
Representants municipals van assistir a
l’acte d’entrega dels Segells de Qualitat
Turística en Destinació (SICTED) que
van lliurar-se a meitats de febrer a la
Casa de la Llotja de Mar de Barcelona.
Han repetit guardó les platges Llarga
i de La Mota, la Policia Local, l’Oficina
de Turisme de la plaça del Castell i el
Punt d’Informació Turística del passeig
Marítim i l’Exposició Permanent del
Pallasso Charlie Rivel.
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repetidor de Mas Trader, esperin per fer la
seva resintonització a partir del 13 d’abril
de 2015.

La Secretaria de Telecomunicacions de
la Generalitat de Catalunya, a través
del
departament
responsable
del
desplegament del senyal de TDT, ha
informat a l’Ajuntament de Cubelles que
entre els dies 6 i 12 d’abril de 2015 es
procedirà a la resintonització del repetidor
de Mas Trader per tal d’adaptar-lo als canvis
de freqüències dels canals de televisió
digital terrestre.
El Consistori porta temps darrera de
conèixer els terminis d’adaptació d’aquest
centre emissor, que rep el senyal del
Montgrós (Sant Pere de Ribes). Finalment,
la secretaria ha comunicat que aquest
canvi es farà la primera quinzena d’abril.
És per aquest motiu que es recomana al
veïnat que té orientada l’antena cap al

Aquests canvis es produeixen per la
necessitat d’alliberar l’espectre radioelèctric
pel que es coneix com el dividend digital,
que ha de permetre el desplegament de la
xarxa de dades 4G que moltes operadores
de telefonia mòbil ja ofereixen a la seva
clientela. Així mateix, les comunitats de
propietaris que han d’afrontar despeses
derivades dels canvis poden consultar els
ajuts existents per afrontar-los a la web
oficial del Ministeri.

QR: Més informació
resintonització

La biblioteca
municipal avança
l’hora d’obertura
La biblioteca municipal Mossèn Joan
Avinyó ha ampliat des del mes de febrer
el seu horari d’atenció als usuaris. A
partir d’ara la biblioteca obre portes de
dilluns a divendres a les 10 del matí i
fins les 13h. A la tarda es manté l’horari
de 16 a 20h. Els dissabtes l’horari és de
10 a 13h.

Inaugurat el centre de dones Violeta
L’acte d’inauguració es va fer coincidir amb la jornada del 8 de març, Dia de la Dona
El centre d’informació i assessorament per a
dones Violeta ja està inaugurat de manera
oficial. L’acte va tenir lloc el passat 8 de
març, coincidint amb el Dia de la Dona, i va
comptar amb la presència de representants
polítics, d’entitats i veïns a títol personal
que no van voler deixar escapar l’ocasió de
visitar un espai al que encara falta col·locarhi els mobles i resta d’equipament. Aquest
és nou espai municipal dedicat a les dones i
entitats feministes del municipi és des d’on
es podran atendre les necessitats d’aquest
col·lectiu a més d’organitzar nombroses

activitats. El nom del nou espai de relació
entre les dones i entitats del municipi va ser
escollit en el darrer Consell de les Dones,
celebrat a finals de setembre.
L’actuació, valorada en uns 125.000 euros
i que ha estat finançada íntegrament per
la Diputació de Barcelona, ha consistit en
habilitar els 190 m2 de magatzem i pati
exterior de la planta inferior de l’immoble
en un equipament públic que s’ha dividit
en vuit espais. En primer lloc un hall de
benvinguda a peu de carrer i que dóna pas

al despatx destinat a les entitats municipals
de dones i a un passadís distribuïdor a la
resta d’espais. Una sala d’atenció a la dona,
l’arxiu i una sala polivalent per fer-hi tallers
però que també estarà equipada per poder
fer funcions de menjador es completa
amb l’espai més gran de l’equipament,
una sala de formació que serà equipada
amb ordinadors, projector i cadires amb
un aforament superior a les 70 persones.
El mobiliari que s’adquirirà és plegable i
permetrà que s’apili per deixar la sala buida
per a la realització d’altres tipus d’activitats
que requereixin espai lliure de taules i
cadires. Finalment, la part posterior de la
planta acollirà un espai exterior amb zona
enjardinada i un llarg banc per seure.
Un cop finalitzada l’actuació i entregada
l’obra a l’Ajuntament de Cubelles, tan sols
queda completar l’espai amb l’adquisició
del mobiliari i la resta d’equipament com
ara ordinadors, projector... i altre material
que ha de servir per desenvolupar les
activitats que aculli el centre Violeta que
també ha estat subvencionat íntegrament
per la Diputació de Barcelona. En el
Ple municipal celebrat el passat 18 de
novembre es va aprovar el pla d’usos que
ha de regir el centre Violeta, mentre que
paral·lelament el Consell de les Dones
treballa en la redacció del reglament d’ús
intern, que es preveu aprovar en la propera
junta.

Inauguració del centre de dones Violeta

QR: Més informació
centre violeta
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Cubelles ja té nou pavelló
L’equipament esportiu és el primer públic de la comarca amb caldera de biomassa
per la seva banda, va descartar que “aquesta
obra és de les poques que s’han realitzat
al país en aquesta darrera legislatura” tot
mostrant l’agraïment al Consistori en nom
del Govern de la Generalitat de Catalunya. El
regidor d’Esports, Narcís Pineda, va destacar
“la tasca realitzada per la direcció tècnica i
l’empresa constructora, per tal de poder
disposar d’una instal·lació de qualitat per a
l’esport cubellenc”. Igualment, va agrair la
“paciència de les entitats esportives, com el
vòlei i el bàsquet, que han hagut d’esperar
més temps del previst per poder disposar
d’aquesta instal·lació”.
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Narcís Pineda, Mònica Miquel i Gerard Figueras tallant la cinta inaugural

Després d’una llarga espera per part dels
clubs del municipi Cubelles va obrir portes
el 22 de febrer al nou pavelló esportiu.
Situat al costat de l’antic pavelló, el nou
equipament respon a les necessitats de
les entitats esportives amb una pista de
parquet que acollirà entrenaments i partits
de competició del Club Bàsquet Cubelles
i el Club Vòlei Cubelles. Precisament la
presentació pública de tots els equips
d’aquesta darrera entitat va ser l’activitat
inaugural del pavelló, seguit d’un torneig
amistós entre els propis equips de vòlei.
L’acte protocol·lari d’inauguració va comptar
amb la presència del director del Consell Català
de l’Esport, Gerard Figueras, l’Alcaldessa,
Mònica Miquel, i el regidor d’Esports, Narcís
Pineda. Van estar acompanyats d’alguns
regidors i regidores de la Corporació
municipal, representants de les empreses
involucrades en la construcció de la nova
instal·lació, representants de diferents clubs

esportius locals i persones de la societat civil
local, com l’exregidor d’Esports, Lluís Pineda.
Mònica Miquel va destacar la importància
de “disposar d’una instal·lació esportiva on
els nostres nois i noies puguin desenvolupar
la seva pràctica esportiva i difondre el nom
de Cubelles per tot el país”. Gerard Figueras,

El nou pavelló esportiu donarà resposta a les
necessitats d’espai expressades per les entitats
esportives locals que, de retruc, permetrà
alliberar espais a l’antic pavelló perquè el
Club Futbol Sala Cubelles disposi també de
pista coberta per tots els seus equips.
Retard per millores
El retard en la posada en el funcionament del
nou equipament es deu als treballs de reforç
del sostre perquè les cistelles de bàsquet es
despenjaran del sostre, enlloc d’anar fixades
a les parets com inicialment es tenia previst;

Autoritats municipals i jugadores del Club Vòlei Cubelles

la col·locació al terra d’una doble capa de
formigó amb el centre impermeabilitzat
per evitar filtracions i la interconnexió
elèctrica entre els dos pavellons. D’aquesta
manera, es centralitzarà en el nou pavelló
el control dels quadres elèctrics d’ambdues
instal·lacions.
Energèticament sostenible
El nou pavelló està equipat amb plaques
solars i calderes de biomassa, una font
d’energia neta i respectuosa amb el medi
ambient ja que el procés de combustió no
allibera més CO2 a l’atmosfera del que el
combustible ha absorbit durant la seva vida, el
que deixa un balanç final d’emissions neutre.
La del nou pavelló és la primera caldera
d’aquestes característiques que s’instal·la
en un equipament públic a la comarca del
Garraf, fet que ha estat destacat per l’agència
de desenvolupament econòmic Node Garraf.
La instal·lació ocupa una superfície de 1.400
m2 i l’obra, que es va adjudicar per poc
més d’1.086.000€, l’ha realitzat l’empresa
del Garraf Construcciones Tomàs Gràcia,
d’acord amb el projecte revisat pel despatx
d’arquitectes Pujol Arquitectura SL, que
també era l’encarregat de fer la direcció de
l’obra.
Primer partit i primera victòria
Tot i que els primers esportistes en trepitjar
el parquet del nou pavelló van ser els i les del
Club Vòlei Cubelles, va ser el Club Bàsquet
Cubelles qui va estrenar la instal·lació amb un
partit de competició la tarda del mateix dia
de la inauguració oficial. Concretament s’hi
van disputar dos partits corresponents a la
jornada de lliga del sots-25 femení i el sènior
femení del CBC. La sort va ser diferent, si bé el
primer matx oficial va acabar amb la derrota
de les locals per 46-54 contra el Bàsquet
CEISSA, líders del seu grup, el sènior femení
va derrotar el Lima Horta per 65-41 i manté
la bona ratxa en les posicions capdavanteres
del grup 1 de la Tercera Catalana.

50.000 euros de subvencions esportives
Per primera vegada també en rebran esportistes individuals
La regidoria d’Esports ha aprovat atorgar un
total de 50.994,02 euros de subvenció per a
les entitats esportives del municipi que les
havien sol·licitat. La novetat d’enguany és
que per primera vegada també s’inclouen
subvencions a esportistes locals a títol
individual com el regatista Emilio Murilo,
els germans López Berlanga que practiquen
wakeboard o la pilot Laura Díaz.
Aquestes subvencions corresponen a l’exercici
2014, que en relació al 2013 s’ha reduït en
prop de 6.000 euros, tot i que per imports no
ENTITAT
Club Esportiu BTT Cubelles Garraf

justificats correctament la subvenció real del
2013 va ser de 44.271 euros.
S’han ofert tres programes subvencionables:
A1: Programes per a activitats anuals (tècnics/
ques, esportistes amb llicència competició).
A2: Despeses ordinàries que genera la
competició
(mutualitats/arbitratges/
inscripcions equips).
A3: Promoció esport elit.
Relació completa d’entitats i esportistes
subvencionats:
IMPORT 2014

INICIATIVA ESPORTIVA

377,83 € Ciclisme muntanya

Club Patinatge Artístic Cubelles

2.451,23 € Patinatge artístic

Club Patí Cubelles

4.524,82 € Hoquei

Club Marítim Cubelles

2.512,53 € Vela

Moto Club Cubelles

250,14 € Motocròs

Club Futbol Sala Cubelles

4.249,95 € Futbol Sala

Club Voleibol Cubelles

2.094,46 € Voleibol

Club Tennis Cubelles

7.579,59 € Tennis

Club Ciclista Cubelles

77,27 € Ciclisme carretera

Club Esportiu Cubelles

1.653,49 € Futbol

Club Basquet Cubelles

6.138,63 € Basquet

Club Futbol Cubelles

16.534,38 € Futbol

Emilio Murillo Carrillo

566,60 € Vela

Carlota López Berlanga

566,60 € Wake board/Skate

Raúl López Berlanga

509,94 € Wake board/Skate

Laura Diaz Fernández

509,94 € Rallye

Marc Fontanals Benavent

396,62 € Motocròs
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Cubelles opina dels usos del nou passeig Marítim
Xavier Grau proposa un concurs d’idees per a la redacció del projecte tècnic

disponibilitats econòmiques. Un cop completat aquest procés, caldrà redactar el
projecte, fer tots els tràmits legals d’informació i participació, abans de procedir a la
fase final d’adjudicació i execució, supeditada a les disponibilitats econòmiques.
Els tècnics de CIVIS van recollir les propostes presentades i, després d’analitzar-les i
treballar-les,les van exposar públicament
el passat 11 de març en una jornada pública oberta. El retorn d’aquesta informació a
la població s’ha sintetitzat en els següents
apartats:
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Jornada participativa celebrada al Club Marítim Cubelles

Una cinquantena de persones, provinents
d’entitats, comerciants i ciutadania en general, van participar de la primera sessió
ciutadana per definir els usos d’una futura
remodelació del passeig Marítim. La sessió,
dirigida pels tècnics de l’empresa CIVIS, que
està encarregada de tutelar el procés participatiu, va tenir lloc a les instal·lacions del
Club Marítim Cubelles.
La jornada va ser valorada positivament
tant pels participants com pels organitzadors i el regidor de Participació Ciutadana,

Xavier Grau, afirmava que “per primera
vegada, un procés urbanístic s’ha fet de
baix cap a dalt, al revés de com es venia
fent fins ara”. La regidora d’Urbanisme,
Lídia Pàmies va referir-se al timming del
projecte, que s’inicia amb aquest procés
participatiu per definir els usos, tant a nivell ciutadà, com tècnic i polític. El procés
ha finalitzat amb el concurs d’idees per a
la redacció del projecte tècnic que caldrà
redactar amb tots els tràmits legals d’informació i participació abans de la seva
adjudicació i execució, supeditada a les

Usos
•C
 rear un passeig amb identitat pròpia:
homogeneïtzació dels establiments, escultures, paviment singular.
• Millora de la il·luminació.
• Millora del manteniment de l’arbrat
•R
 egulació de la circulació de vehicles a
motor i de les bicicletes.
•M
 illora de l’accessibilitat al passeig i a
la platja.
• Millora del paviment.
•M
 illora del mur, sobretot trobar el model que millor protegeixi de les llevantades.
•R
 eorganització de l’espai públic: parc infantil, PAT, usos lúdics.
• Millora serveis d’informació turística.
• Regulació i millora de l’espai destinat a
les terrasses dels establiments.
• Adequació de la zona amb la instal·lació
de subministraments per l’organització
d’esdeveniments.

• Adequació dels carrers perpendiculars:
paviment, enllumenat, evacuació d’aigües pluvials.
• Zona d’oci i lleure.
• Actuació en els establiments d’aquest
tram: homogeneïtzació estètica, regulació
espai terrasses.
• Potenciar la platja: és la més àmplia i es
podria dinamitzar la zona.
• Club Marítim: actuació per integrar l’establiment al Passeig i disminuint l’impacte
visual.
• Millora de l’accés per a vehicles.
• Millora de l’espai entre c/Josep Tarradellas i el Passeig Marítim: instal·lacions
noves.
• Connexió del Passeig de Cubelles amb el
Prat de Vilanova i la Geltrú (Ibersol): tant
peatonal com per a bicicletes.
Continguts
• Més i millor il·luminació: canvi dels fanals i
que siguin eco eficients.
• Soterrar tot el cablejat elèctric del Passeig.
• Mantenir palmeres.
• Canvi dels escocells: adequats al creixement dels arbres.
• Canvi de paviment: mantenir ratlles actuals o incloure grafies en mosaic.
• Ampliació de les voreres dels carrers perpendiculars - normativa mobilitat i accessibilitat.
• Personalitzar el Passeig amb estàtues significatives del nostre poble. Estàtues com
a icones.
• Mur que protegeixi de llevantades, que
permeti l’evacuació de les aigües pluvials
i que es dissenyi minimitzant l’impacte
visual.
• Habilitar punts d’evacuació de les llevantades. Caldria canalitzar les “riuades” que
baixen pels carrers perpendiculars al passeig, donant una bona evacuació a l’aigua
abans que arribi al mateix.
• Bancs, papereres i passeres de pedra.
• Millora de les zones infantils (paviment i
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Passeig Marítim

sentin, les quals s’hauran d’aprovar o
no a l’hora de triar el projecte “guanyador”.
b. La personalització del passeig podria
incloure també el paviment.
c. L es zones d’esbarjo situades als extrems del passeig poden ser objecte d’un
estudi i/o disseny més detallat dins del
mateix projecte d’arranjament del passeig.
d. E
 s pot proposar el disseny d’ una nova
oficina de turisme, més gran, que inclogui els lavabos públics que demana la
ciutadania.
e. I ntentar que tot el mobiliari dissenyat o
proposat respongui a criteris mediambiental i/o d’eco-eficiència, així com es
demanda l’ús de materials de llarga durabilitat.
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L’empresa CIVIS ha dinamitzat el procés participatiu

manteniment) i afegir-ne més.
• Instal·lar font pública.
• Papereres i dispensadors de bosses per
excrements de gossos.
• Banys públics oberts tot l’any.
• Incloure l’espai per a la circulació de les
bicicletes.
• Fer campanyes antimosquits més sovint.
• Contenidors soterrats.
• Instal·lar dutxes a tots els accessos a la
platja
Valoració interna
Les sessions amb la Comissió de Seguiment
(CS) creada ad hoc per a aquest procés participatiu es valoren per CIVIS com a molt
dinàmiques i productives i gran compromís
i confiança amb el procés per part dels participants, que han exigit que es demostri en
el mateix grau per part de l’Administració.

Segons els dinamitzadors, en ambdues jornades de participació del procés no es van
detectar idees o opinions enfrontades i excloents. Les propostes eren acceptades pels
assistents en el seu conjunt, o bé les aportacions eren enriquides per matisos i apunts
dels altres.
Recomanacions
Tenint en compte totes les propostes, debats
i anàlisis extrets del procés participatiu sobre
el Pla d’Usos del Passeig Marítim de Cubelles, les recomanacions de CIVIS per adaptar
el futur projecte de reurbanització a les demandes ciutadanes són les següents:
a. L’estètica del passeig ha de ser uniforme, però el com s’aconsegueix i què es
fa per aconseguir-ho dependrà de les
propostes dels projectistes que es pre-

f. La vegetació i l’arbrat haurà d’estar
validat pels serveis tècnics municipals
corresponents, d’acord als criteris exposats en el buidatge de les propostes.
g. Ja que també s’actua en els carrers
perpendiculars al passeig, s’hauria de
parlar amb totes les companyies subministradores (llum, aigua, gas, telecomunicacions,...) per què facin una previsió
d´allò que necessitin per soterrar les
línies i escomeses corresponents, tant
en aquests carrers com en el mateix
passeig.
h. Les actuacions fora d’àmbit hauran
de ser consensuades amb les administracions corresponents i, per tant, que
s’iniciïn els tràmits per donar resposta a
les propostes fora d’àmbit com l’arranjament de les rieres o la instal·lació de
jocs infantils a la platja.

La Generalitat millora l’atenció sanitària domiciliària del Garraf
Nous professionals evitaran que el personal hospitalari hagi de desplaçar-se
A partir de l’1 de febrer el Departament
de Salut de la Generalitat de Catalunya disposarà un equip específic per fer
l’atenció sanitària domiciliària al Garraf
evitant que, tal com passava fins ara, els
mateixos professionals que estan fent assistència en els centres hagin de sortir per
anar als domicilis. Aquesta atenció sanitària domiciliària serà gestionada pel SEM
(Sistema d’Emergències Mèdiques) a través del 061 CatSalut Respon, les 24 hores
dels dissabtes, diumenges i festius.
Pel que fa a l’atenció sanitària presencial
els dissabtes, diumenges i festius, la ciutadania s’haurà d’adreçar al CAP Sitges, CAP
Roquetes o CAP Cubelles -segons la seva residència- de 9 del matí a 9 del vespre i fora
d’aquest horari a l’Hospital Comarcal Sant
Antoni Abat o a l’Hospital Residència Sant
Camil.
El juliol de 2011 es va modificar el model
de l’atenció continuada i urgent que s’ofereix des dels centres d’atenció primària
(CAP) del Garraf. Aquest model s’emmarca
en el Pla de Salut 2011-2015, instrument
estratègic del Departament de Salut, i que
gradualment ha anat transformant l’atenció a les urgències per donar respostes més
adequades a les necessitats i requeriments
de la ciutadania pel que fa a l’atenció més
immediata i urgent.
L’ordenació de l’atenció urgent vol continuar potenciant l’atenció telefònica per
evitar a la ciutadania desplaçaments innecessaris. Per això, fora de l’horari d’atenció dels centres d’atenció primària, davant
d’una urgència cal trucar al número de telèfon 061 de CatSalut Respon, on els aten-
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Centre d’Atenció Primària de Cubelles

drà un professional que indicarà quina és
l’opció més adequada per resoldre el seu
problema de salut. Des d’aquesta central
reguladora es fa el cribratge de la demanda i s’activa el recurs més adient. La resposta pot ser en forma de consells sanitaris, ja
que a la central hi ha metges i infermeres,
o bé enviar l’equip d’atenció domiciliària a
casa seva, o bé adreçar al pacient a l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat o a l’Hospital Residència Sant Camil.

Si la urgència ho requereix, s’enviarà una
ambulància per assistir i/o traslladar al pacient a l’hospital adient. Com sempre, en cas
emergència sanitària cal trucar al 112.

QR: Més informació
CatSalut

Inaugurada la remodelació del parc infantil del passeig Vilanova
Veïns i usuaris habituals reclamaven una reforma d’un espai que havia quedat malmès
amb els anys
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Estat actual del parc infantil del passeig Vilanova

Una xocolatada infantil coincidint amb
l’hora de sortida dels escolars va ser
el tret d’inici a l’obertura del parc del
passeig Vilanova, just davant de l’escola
Charlie Rivel, després dels treballs de
remodelació de les darreres setmanes.
Les regidories de Medi Ambient i d’Obres
i Serveis Viaris han encapçalat un projecte
de remodelació integral de l’espai que s’ha
completat en dos mesos. Les obres han
consistit en la reformulació total de l’espai,

mantenint els seus tres nivells, reparant els
murs que configuren les jardineres actuals,
instal·lant un sistema de reg i replantant
l’espai seguint les indicacions de la Fundació
Santa Teresa “El Ventall”. A la zona infantil,
s’han renovat totalment els elements infantils
i s’ha substituït el paviment per un de cautxú
amortidor de seguretat. En aquesta zona
s’ubicaran la majoria dels elements infantils.
A la zona intermitja es manté el paviment
de formigó, mentre que la zona que toca al
carrer Joan de la Salle seguirà sent de sauló,

si bé s’eleva uns 20cm respecte a l’actual per
tal de donar-li una pendent que permeti una
evacuació més ràpida de l’aigua quan plou.
Una altra de les prioritats de l’actuació ha
estat adequar els accessos a la normativa
vigent d’accessibilitat, d’acord amb el Pla
d’Accessibilitat municipal. L’obra civil i de
jardineria les ha portat a terme la Fundació
Santa Teresa “El Ventall” per un import de
44.998,64€, mentre que el mobiliari infantil
l’ha posat Benito Urban SL (14.974,72 €).

Comencen les obres
per construir la
passarel·la entre
Cubelles i Cunit
Aquesta infraestructura
unirà els passejos marítims
dels dos municipis
El passat 9 de març van començar les obres
per construir la passarel·la entre Cubelles
i Cunit. Aquesta infraestructura unirà
els passejos marítims dels dos municipis
i permetrà el pas dels vianants quan el
torrent d’en Pedro estigui inundat. L’obra
anirà a càrrec de l’empresa Obras Quintana
i podria estar enllestida al mes de maig.
El conveni de col·laboració entre els
ajuntaments de Cubelles i de Cunit es va
signar el novembre del 2013. El passat
mes d’agost del 2014 es va confirmar
que acabarà costant 20.000 euros més
perquè en el projecte inicial no s’havien
previst les bases de formigó que han de
suportar l’estructura. També hi va haver
problemes amb una fuga de l’emissari de la
depuradora que va provocar el tancament
de la platja durant uns dies.

Setmana de la Salut, del 7 a l’11 d’abril
Es promouran hàbits de vida saludable i de sensibilització
La regidoria de Joventut impulsa la Setmana
de la Salut, del 7 a l’11 d’abril i en motiu
del Dia Mundial de la Salut (7 d’abril). Des
dels diversos serveis que ofereix la regidoria
de Joventut (Espai Jove, Assessoria de
Salut i TRACA) s’han organitzat un seguit
d’activitats comunitàries dirigides als joves
del municipi amb l’objectiu de promocionar
hàbits de vida saludable, de sensibilitzar
sobre els possibles riscos que es poden patir
i d’emfatitzar la importància de tenir cura
de totes les vessants de la nostra salut: la
física, la mental, l’emocional i la sexual.
Durant la setmana es faran diverses
activitats als Instituts del municipi, com
tallers i una gimcana per treballar tots
aquests aspectes de la salut. També es
proposen activitats per a joves a l’Espai
Jove, berenars saludables, un torneig de
tenis taula, una master class de ball on
s’ensenyarà salsa, bachata, zumba, urban i
hip hop, o un curs de com cuidar-se la pell.

A més, l’Exposició Permanent del Pallasso
Charlie Rivel col·labora amb l’esdeveniment
organitzant un taller de risoteràpia per a
tots els públics, que tindrà lloc el dissabte
11 d’abril al matí.
Per a més informació sobre les activitats de
la Setmana de la Salut us podeu adreçar al
bloc de l’Espai Jove (www.espaijovecubelles.
blogspot.com) o a la web municipal.

Publicades les bases per la Beca d’Investigació
Local
Les propostes poden presentar-se fins el 31 de març al CSIDE

Signatura del conveni Cubelles Cunit

La regidoria de Cultura ha fet públiques les
bases reguladores d’una nova edició de la Beca
d’Investigació Local que té com a objectiu
fomentar la investigació sobre Cubelles en
tots els àmbits (evolució geogràfica i història,
aspectes socioeconòmics, aspectes socials,
ecologia local, desenvolupament tècnic,
festes i tradicions, etc.).

Consulti les bases en el següent codi QR

QR: Bases de la beca
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Unitat Cubellenca - RCat

PSC

JO FAIG POLÍTICA

Senzillesa i Proximitat

TREBALLEM PER CUBELLES... PERÒ TOTHOM

En el teu municipi tu decideixes

Una manera de col·laborar per fer de Cubelles un poble de futur és participar políticament en totes aquelles qüestions que afecten i afectaran al municipi.
Molts de nosaltres, fa temps que participem políticament en l’elaboració de propostes i treballem pels
canvis polítics i socials. Aquesta participació va més
enllà d’exercir el dret a vot cada quatre anys. Des de
l’exercici de les llibertats individuals com a ciutadans
actius, o des de la representació d’entitats que treballen pel benefici d’algun col·lectiu de persones del
nostre poble.
Però si un/a vol un grau d’implicació major en les
decisions que ens afecten a tots i a totes una opció
és implicar-se en una organització política municipal
que representi aquelles persones que han exercit el
seu vot de forma democràtica.
A Cubelles tenim una diversitat d’opcions polítiques
que s’esforcen per representar, almenys, una part de
la nostra població. Però, si hem de valorar les diferents opcions actuals que volen representar el nostre
poble, una opció més que interessant és Unitat Cubellenca-11. De fet, jo diria que és l’opció.
Unitat Cubellenca-11 es mostra com un partit proper,
accessible, i amb una senzillesa extraordinària. Responsabilitat, seriositat, voluntat, compromís i treball
han estat alguns dels trets identificatius d’aquests
quatre anys.
Unitat Cubellenca-11 es presenta com una agrupació oberta i diversa de persones on hi caben la
pluralitat d’ideologies i la singularitat de les persones amb una finalitat comuna, la millora del nostre
poble i de la qualitat de vida de les persones que en
formem part.
Les persones que vivim a Cubelles, des de fa molt o
poc, que hi hem nascut o, que hi tenim les arrels dels
nostres avantpassats, compartim uns sentiments i
una afecció al poble de Cubelles que estan per sobre
d’altres interessos personals i/o partidistes.
En aquest sentit, hem d’unir esforços per fer de Cubelles un poble amb projecció de futur. Un poble
preparat per a les necessitats actuals dels seus ciutadans i ciutadanes. Però, alhora, un poble que no perdi la seva essència de vila que l’ha fet i el fa ser únic
i singular. Un poble que posi en valor el patrimoni
cultural, social i natural, fomenti les tradicions, planifiqui el desenvolupament econòmic i prioritzi les
polítiques públiques i socials. En definitiva, un poble
dels i pels cubellencs i cubellenques.

L’agrupació local PSC de Cubelles, i en aquesta nova
etapa liderada per Xavier Grau, vol potenciar la seva
tasca habitual, obrint nous canals de trobada, debat
i comunicació amb tota la ciutadania, mitjançant debats oberts a tothom, amb el reforç de nous canals
de comunicació com web, facebook i twitter per finalment crear una bústia ciutadana ( bustia.psc.cubelles@gmail.com ), que permetrà una comunicació
més directa entre la ciutadania i nosaltres.
Per altre banda, la nova Executiva del PSC de Cubelles, neix per escoltar amb atenció quines són les
demandes i prioritats dels ciutadans i ciutadanes,
apostant fort per presentar propostes d’interès
general, que permetin generar noves complicitats,
parlant clar amb entitats veïnals, socials i culturals
amb la finalitat de recuperar l’autoritat política i
confiança que necessita Cubelles per afrontar els
seus reptes de futur.
Volem escoltar a tot aquell que vulgui expressar
el seu sentiment, queixa o problema, creant així
un intercanvi que permetrà recuperar el camí d’un
nou futur, sempre amb diàleg i esperit constructiu,
doncs entre tots hem d’assumir el futur d’un Cubelles millor i més participatiu, sense acrituds ni tensions, el camí es únic, el consens i el compromís.
Aquests canvis suposen un reforç, a la nostre tasca
habitual, a l’hora de definir les directrius d’aquesta
nova etapa, parlem sempre d’un major i més intens
acostament a la ciutadania i els seus problemes,
amb treball i col·laboració, oferint a tothom la possibilitat de viure activament el dia a dia de la gestió
municipal potenciant, a tal efecte, la participació i
implicació ciutadana a tots els nivells.
Aspirem a obtenir la confiança dels veïns i veïnes de
Cubelles, i no forçosament aquells amb sensibilitats
d’esquerres. Cubelles ha d’ésser un projecte conjunt
de tota la ciutadania, i es per aquest motiu que demanem l’implicació i col·laboració de tots aquells
Cubellencs i Cubellenques que creuen que ens mereixem un futur millor. Fins avui s’ha fet molta feina, peró també es cert que queda molta, feina que
indubtablement s’haurà de fer entre tots.
Tots els integrants de la nova Executiva, així como el
nostre Primer Secretari, afrontem el repte amb il·lusió i força ganes de treballar, però som conscients
que aquest treball mai fructificarà sense la col·laboració de tots i totes, per tant, aprofitem aquest
espai públic per demanar a tots els ciutadans i ciutadanes de Cubelles la seva participació en el projecte
d’un Cubelles millor.

Tots i totes sabem que avui en dia la manera de fer política ha canviat. La participació i la transparència, constitueixen un eix transversal en l´aposta que fem des d’ICV.
Per a nosaltres, la teva manera de mirar al municipi
és fonamental, donat que tu ets el nostre referent
en la quotidianitat de la vila. És per això que posem
al teu abast un espai virtual per poder intercanviar
impressions de ciutadania i convivència. Volem
garantir l’accés a la informació, el bon govern i la
col·laboració amb la ciutadania en totes les decisions que es porten a terme des de les regidories
municipals.
Preguntar, demanar comptes, voler conèixer què fan
els nostres governants i representants públics és de
ple dret i fomenta una democràcia de qualitat. Des
d’ICV Cubelles, creiem en la necessitat de posar a disposició dels ciutadans i les ciutadanes eines que facin
real i efectiu el govern obert i l’accés a la informació.
Per això, hem creat una eina per tal que tu com a
ciutadà/na puguis fer-nos arribar les propostes que
t’agradaria que incorporéssim en el nostre programa
electoral i a l’hora, fer-nos les preguntes que consideris adients sobre el nostre poble o la nostra gestió
municipal.
Un espai web que pretén ser una invitació directa
per a aquelles persones que vulguin construir, sumar,
implicar-se i aportar el seu criteri en la participació
activa d’un procés col·lectiu.
Estem a portes d’unes eleccions municipals, en les quals
es presentaran molts partits polítics, algun d’ells amb
programes utòpics que buscaran el vot fàcil a través de
demagògies i de prometre coses per al municipi que
sabem, per experiència, que són impossibles d’assolir
en quatre anys de legislatura, i que algunes d’elles,
en el moment d’executar-les, no seran viables. Durant
aquests quatre anys que hem estat governant hem
comprovat que no tot és possible, que una cosa és la
voluntat política i l’altre la realitat, que existeixen els
factors econòmics i els factors competencials. Per això
des d’ICV apostem per fer un programa “real” AMB TU
I PER A TU!
És hora de fugir de segrests democràtics i apostar de
ple per la democratització ciutadana real on fer política, es fer Cubelles, i aquesta Cubelles la volem fer
amb tu i per a tu!
Vine, parla, pregunta, suggereix, expressa’t, aporta:
fes programa, FES CUBELLES!
http://jofaigpolitica.cat/Municipals/cubelles

Reflexió d’un cubellenc.

PPC

CIU

Entesa per Cubelles-FIC

¿ES POSIBLE RENOVAR CUBELLES?

RECTA FINAL

“Nit de reis”, a ple mes de maig !

Sabemos que muchos vecinos de nuestro municipio
responderían negativamente a esta pregunta. Sumidos desde hace años en una larga crisis económica,
así como en una fuerte crisis de valores y una crisis
institucional que sabemos afecta a todos los partidos
políticos, desde el Partido Popular de Cubelles somos
muy conscientes de la desafección ciudadana hacia
la política y de la pérdida de confianza, sin embargo en estas líneas previas al inicio de una campaña
electoral en la que el futuro del municipio está en
juego, queremos reflexionar conjuntamente sobre el
significado de la confianza y hacerlo en clave local.
La confianza es la certeza de que alguien o algo (grupo político en este caso) está a la altura de los retos
que se le plantean y el convencimiento de que será
capaz de salir de ellos con resolución. Para conseguir
Confianza no basta con buenas palabras; es una tarea continua que se basa en hechos, transparencia,
comunicación bidireccional, aceptación de críticas,
petición de ideas, soluciones a los vecinos….Una
confianza por tanto, que analizando los hechos y el
transcurso de esta legislatura, es sumamente difícil
que se le pueda otorgar a los partidos del gobierno
actual, pues ello significaría continuidad y conformismo, algo que desde el Partido Popular tenemos claro
que no es beneficioso para Cubelles. Nosotros apostamos por Renovar Cubelles, este será nuestro eje de
campaña, hacer las cosas de otro modo, conseguir
que los vecinos se sientan orgullosos de pertenecer
y vivir en el municipio, ampliar los servicios, escuchar
y aportar soluciones de la forma más eficaz, entre
otras muchas urgencias. E Iniciamos esta renovación
desde el interior, aprovechamos para anunciarles
nuestra renovación interna, con la apertura de nueva sede del partido popular, ubicada en Avda. Catalunya 26, en la C-31, en el edificio conocido como
Pirámide, cuya inauguración tendrá lugar durante
el próximo mes de abril, sede en la que estamos celebrando jornadas de puertas abiertas para conocer
las opiniones de los vecinos en esta fase de elaboración del programa electoral. La confianza interna es
la que nos ayuda a afrontar este próximo periodo
electoral con la seguridad de que estaremos a la altura de un gran reto, Renovar Cubelles. Aunque en
ocasiones y analizando lo poco que hemos avanzado
en estos últimos años, tenemos la impresión de que
más que un gran reto, es una gran responsabilidad:
Renovem Cubelles!
Pueden enviarnos sus ideas, inquietudes o proyectos
a: cubelles@ppgarraf.com

A ningú se li escapa que ens trobem situats a la recta
final de la legislatura, a poc menys de 100 dies de les
properes eleccions municipals.
I tampoc ens hem d’amagar de dir que no ha estat
una legislatura fàcil i tranquil·la, com ens pretenien
vendre alguns, amb l’eufòria d’un pacte de govern
fet amb només 24 hores i que va durar poc més d’un
any. Situació no massa positiva pel municipi i els ciutadans, cada cop més desenganyats amb els polítics i la
manera de fer política d’alguns.
El moment actual requereix que els polítics demostrem més que mai, que som al costat dels nostres veïns
i siguem capaços de recuperar la seva confiança.
Des de Convergència i Unió estem encoratjats a continuar seguint treballant per millorar la qualitat de vida
dels nostres ciutadans i els seus serveis, com ho hem
fet fins ara, amb més de .....anys d’experiència en la
política municipal, formant part de diferents governs i assumint responsabilitats de govern en diverses
ocasions.
Ara presentem un projecte encapçalat per la Noemí
Cuadra, una dóna jove, formada, positiva i valenta,
amb dotze anys d’experiència en política municipal,
i compromesa amb el seu municipi, Cubelles; que
ha demostrat la seva responsabillitat i capacitat per
liderar un projecte de renovació que comptarà amb
la presencia d’en Xavier Baraza, que ja va demostrar la seva capacitat de treball al capdavant de la
regidoria d’ensenyament, i d’altres noves incorporacions joves , preparades acadèmicament, i entusiasmades per formar un govern fort pel nostre
municipi i diversos militants de la formació amb més
experiència.
En aquesta darrera legislatura, des del govern municipal volem destacar tots els plans d’ocupació aconseguits a través de la Diputació de Barcelona, governada
també per Ciu, més de 280000 euros, que han donat
feina temporalment a veïns del municipi, i les diverses subvencions per la rehabilitació del Safarejos, i del
projecte i mobiliari de la casa de les dones, i per les
obres que permetran la entrada dels nostres veïns i
veïnes al Castell.
S’ha aconseguit més del 90% del Pla d’Actuació Municipal que vam redactar i aprovar conjuntament amb
els altres grups que conformen el govern, hem inaugurat el segon pavelló poliesportiu, s’ha obert la colònia de gats, s’ha posat en marxa la SEU-E, s’ha aprovat el ROM i el reglament d’usos d’espais municipals,
s’han contractat serveis que faltava revisar...
Encara ens queda per fer!

Ja han passat els reis i d’això ja en fa tres mesos, vénen, saluden, donen la mà i ens fan un discurs, això
sí, des del balcó de l’Ajuntament i marxen fins a un
altre any, i vivim tots de la il·lusió que ens generen al
voltant d’aquesta nit, com si haguéssim de passar tot
el dolent de l’any en una sola nit, amb l’esperança de
què demà en despertar tot serà millor.
Hi ha polítics i partits que els passa exactament el
mateix, surten un cop a l’any, donen la mà, saluden i fan creure amb el seu discurs estudiat de “
balcó d’Ajuntament” que després de la nit de les
eleccions, et trobaràs aquell regal tan desitjat que
et farà oblidar, que durant l’any, absolutament cap
d’aquests, ha estat per tu i que ni tan sols ha tingut
en compte el que portaves demanant i reclamant,
no durant tot l’any, sinó durant els quatre llargs
anys de legislatura i que semblaven que no acabessin mai ....!!
No participen de cap acte, ja sigui cultural, turístic o
empresarial, això sí en el seu discurs de “nit de reis”
ens diran que s’ha de recolzar i potenciar la cultura,
l’empresa, el turisme i de tot allò que els passi per
el cap, i del que no han participat, com si no hi formessin part. Deu ser cosa de la transparència, que de
tant que ho és, ni tan sols els hem vist…
Ara, com si fos la tardor, surten com els bolets i fins i
tot hi ha que ens diuen, que surten aquesta “nit de
reis” amb orelles d’elefant!! Potser sí que tenen raó i
surten com elefants, però en una terrisseria, destrossant tot allò per on trepitgen...
És molt significatiu, que regidors i partits que són actualment a govern, hagin d’obrir ara a corre-cuita,
rondes i trobades, o una web per “escoltar al ciutadà”, aquestes manifestacions ens indiquen i fan
palès, que fins ara no ho han fet.
I tot això succeeix, a portes d’unes eleccions, a portes
d’una “nit de reis” en ple mes de maig...!!! Reflexionem-hi doncs.
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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 Jordi			
Taxi Daniel Flores			
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
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 67 08
93 895 00 30
98 895 76 84

