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25 anys de l’Exposició permanent
del pallasso Charlie Rivel
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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.

Caminant amb pas ferm

H

em superat ja els primers 100 dies
de Govern i és el moment de rendir comptes amb la ciutadania. És
per aquest motiu que vàrem convocar una roda de premsa on vam
explicar als mitjans en quin punt ens trobem.
De la mateixa manera, dins d’aquest butlletí
també us oferim tota la informació que vam
exposar als mitjans de comunicació.

Per tal d’endreçar totes les idees, voluntats
i intencions que volem aportar a la nostra
vila en breu presentarem el Pla de Mandat 2015-2019. En aquest document, que
oferirem en un acte públic i que estarà a
l’abast de tota la ciutadania a través del
web municipal, plasmarem quins projectes
tirarem endavant en cadascuna de les regidories del nostre Consistori.

Segur que no hem fet tantes coses com ens
hagués agradat a aquestes alçades, però al
lògic temps d’adaptació en arribar i agafar
les regnes d’un ajuntament ens hem trobat
nombrosos contratemps que calien la nostra
màxima atenció i urgència, en detriment de
començar a aplicar ja d’inici els projectes del
nostre equip de Govern.

Les presses no solen ser bones conselleres,
és per això que hem començat a caminar
més lent del desitjat, però amb pas ferm
per dur a terme tot allò a què ens vam
comprometre amb la ciutadania.
Com sempre, a la vostra disposició!
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El Govern valora molt positivament els primers 100 dies de mandat
El Pla de Mandat es podria presentar a la ciutadania el mes novembre
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El Govern municipal (UC-RCat, ERC i ICV)
va presentar davant dels mitjans de comunicació la seva valoració dels primers
100 dies de la legislatura 2015-2019. L’Alcaldessa Rosa Fonoll (UC-RCat), el primer
tinent d’Alcaldia, Joaquim Macià (ERC) i
el segon, Narcís Pineda (ICV), acompanyat
de la resta de regidors del Govern, van fer
un repàs a les accions principals dutes a
terme en aquest poc més de tres mesos
des de la sessió d’investidura.

Pla de Mandat

Rosa Fonoll va destacar que, malgrat que
“volíem parar l’Ajuntament entre un i
tres mesos per organitzar-lo i conèixer-lo
bé, es vam veure obligats a fer un pla de
xoc per atendre contractacions urgents
que el govern sortint no havia tramitat”. Entre aquestes va destacar la del
servei de salvament marítim, que estava
aturat, i del manteniment de les platges,
que van provocar uns primers caps de
setmana estivals molt tensos a causa de
la mala mar i l’absència de dispositiu de
seguretat. “Cada dia teníem una mesa de
contractació per licitar els serveis que no
s’estaven donant”, defineix la primera regidora cubellenca els seus primers dies a
l’Alcaldia.

El que sí que té clares el Govern municipal són les prioritats que contemplarà
el document, que van qualificar com a
“viu i es podrà adaptar a les necessitats
i possibilitats reals al llarg dels 4 anys”.
Actuar urgentment a Can Travé, recuperar el projecte de la biblioteca, reprendre
les negociacions amb la Conselleria d’ensenyament per la construcció de l’INS Les
Vinyes i revisar els contractes de serveis
vigents, són quatre dels eixos bàsics que
contemplarà el document.

Un altre dels punts urgents als que es va
haver d’enfrontar Fonoll i el seu Govern
va ser la problemàtica de l’estacionament
del mercat setmanal. La reobertura del
terreny adjacent a la plaça on setmanalment es realitza aquest servei comercial
es va reobrir gràcies a les negociacions directes de l’Alcaldessa amb els propietaris.
D’aquesta manera, s’ha salvat el mercat
que estava perdent usuaris de forma preocupant.

El portaveu municipal, José Manuel Ardila, va detallar l’estat en el qual es troba
la redacció del Pla de Mandat. “Els tres
grups estem treballant i ja hem entrat en
el tram final”, va explicar Ardila, que va
justificar el retard en què “l’hem deixat
una mica de costat per poder fer front a
les urgències existents”. La previsió de
l’executiu local és presentar el document
a la ciutadania dins del mes de novembre.

“Aviat farà un any que es va comprar i
l’hem trobat abandonada”, va explicar
Ardila en relació a Can Travé. De fet, durant aquest temps la casa ha perdut el
servei de llum i han aparegut patologies
sobre les que cal actuar, com una plaga de
corcs i tèrmits i algun problema de capil·
laritat. A banda d’iniciar els tràmits per la
contractació d’una empresa especialista
en els corcs i tèrmits, el portaveu municipal va anunciar que a través d’uns plans
d’ocupació “es contractarà un arquitecte
que faci una anàlisi de l’estat estructural
de l’edifici i ens orienti sobre quines possibilitats té”. També a través dels plans
ocupacionals s’incorporarà durant sis me-

sos una brigada de jardiners i un parella
de manobres “per actuar sobre els jardins, amb l’objectiu que l’estiu del 2016
estiguin oberts a la ciutadania”. Una de
les primeres accions ha estat traslladar
a l’arxiu municipal aquells llibres i documents que puguin deteriorar-se.
L’altra projecte totalment abandonat que
ha trobat el Govern municipal és el de la
construcció de la nova biblioteca. “Recuperem el projecte que estava deixat
de banda”, va explicar Ardila que ja es
va trobar en una situació similar el 2011
quan va assumir la regidoria de Cultura.
La regidora de Cultura, Ester Pérez, ja ha
mantingut contactes amb la Diputació de
Barcelona que ha mostrat el seu interès
per reprendre la construcció. Després de
molts debats sobre els possibles emplaçaments alternatius, es considera “que l’actual ubicació, al costat de la Policia Local,
és la millor proposta per la població de
Cubelles”. Ara s’estudiarà com abaratir el
cost per poder afrontar la construcció.
En relació a la construcció de l’INS Les Vinyes, la tercera infraestructura prioritària
pel Govern, el passat 16 de setembre la
regidora Ester Pérez i l’Alcaldessa, amb
tècnics municipals, es van reunir amb la
conselleria d’Ensenyament. En aquesta
trobada se’ls hi va traslladar la voluntat
de reprendre el projecte de cessió dels
terrenys ubicats a l’entorn de la plaça
del Mercat per a la construcció del centre
educatiu de secundària.
Pel que fa a la revisió de contractes, amb
l’ajuda dels tècnics municipals, s’estan
“revisant els contractes de l’enllume-

nat, la neteja i d’altres que pugen molts
diners i en els quals no s’estaven fent tots
els serveis que s’inclouen”. L’objectiu és
aconseguir més servei pel mateix preu.

Millora dels serveis
Joaquim Macià, primer tinent d’Alcaldia,
va repassar la vintena d’accions que les
diferents regidories han executat durant
aquests primers tres mesos, amb l’objectiu de millorar l’espai urbà, el suport a les
persones desafavorides i la neteja. Entre
aquestes va destacar l’acció urgent d’implantació del servei de menjador per als
infants en situació de risc alimentari durant l’estiu, que ha servit per “garantir el
menjar d’un centenar de nens i nenes”.
Un altra capítol en el que s’ha actuat és
en la millora de la via pública, senyalització i centres escolars. S’han desencallat els
projectes aprovats durant l’anterior mandat, però aturats per decisió política, és la
millora de l’asfaltat de vials del Molí de
Baix o la reurbanització de l’Av. Països Catalans, al barri Marítim, i del carrer Assutzena, a Mas Trader. En aquests 100 dies de
mandat, s’han contractat aquests serveis
i s’ha iniciat l’execució, que compta amb
una subvenció de la Diputació de Barcelona. Malgrat no tenir competència en el
transport interurbà, el passat setembre es
va fer una reunió amb RENFE i ADIF per
tal de resoldre els problemes de manteniment i inversions a la zona de l’estació i
del pàrquing.
Sobre el procés participatiu del passeig Vilanova, pel qual hi ha una subvenció de la
Diputació, Macià va apuntar que “estem
estudiant la possibilitat de destinar-lo a
fer un procés participatiu sobre la implantació de la zona blava a la zona marítima”. La raó és que les actuals disponibilitats pressupostàries no permeten afrontar

5
Roda de premsa de valoració dels 100 dies de Govern

una reforma del Pg. Vilanova “com tampoc
n’hi ha per la del passeig Marítim, sobre el
qual ja es va consultar a la ciutadania”.
Joaquim Macià, com a regidor de Recursos
Humans, també es va referir a la reorganització interna de l’Ajuntament que ha endegat el Govern, amb la creació d’un gabinet
d’Alcaldia com a punt novedòs. “Volem crear una estructura de suport a l’Alcaldia”, va
remarcar el primer tinent d’alcaldia, qui va
afegir que la revisió de la “relació de llocs
de treball és prioritària, començant per una
parcial de la Policia, perquè el personal no
pot estar a expenses de les decisions del
govern de torn”.
Per la seva banda, Narcís Pineda, segon
tinent d’Alcaldia, va abordar les accions
encaminades a reduir la despesa corrent,

incrementar el servei pel mateix cost i les
que fomentin l’activitat econòmica. Entre
aquestes accions va destacar l’aposta per
portar la proclamació de la Pubilla i l’Hereu de Catalunya a Cubelles. “Hem decidit
jugar-nos-la en el tema del pubillatge per
portar molta gent al municipi i donar feina
als nostres comerciants”, va destacar. En el
mateix sentit, va fer referència a la recuperació del trenet turístic, que ha tornat a tenir una molt bona acollida, o la recuperació
dels contactes amb Cunit per impulsar la
marca Penedès Marítim.
En matèria econòmica, a banda de la revisió
dels contractes vigents, Pineda va destacar
l’esforç de la regidoria d’Hisenda per aprovar el pressupost del 2016 dins del present
exercici, o la regularització dels contractes
de serveis i manteniment del cementiri o de
les llars d’infants.

El Govern reclama a Adif millores a l’estació de tren
El gestor ferroviari anuncia noves inversions i cedir el manteniment a nivell municipal
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Representants del Govern municipal encapçalats per l’Alcaldessa de Cubelles, Rosa
Fonoll, van desplaçar-se a la seu d’Adif a
l’estació de Sants de Barcelona per entrevistar-se amb els màxims representants de
la línia R2-Sud del gestor ferroviari. Acompanyada dels regidors d’Urbanisme, José
M. Ardila, i de Medi Ambient, Josep M.
Hugué, Fonoll va traslladar la voluntat del
Govern municipal i del conjunt de la població de Cubelles de millorar l’estat deficient
de les infraestructures propietat d’Adif
del perímetre de l’estació de tren. Els responsables municipals van denunciar l’estat
d’abandonament en el manteniment de
l’asfaltat, pintura i vegetació de la zona
sustentat en una galeria de fotografies dels
accessos a l’estació des de la plaça Pau Casals, l’espai destinat a l’estacionament de
vehicles de davant l’edifici de l’estació i el
contigu que està pendent d’asfaltar.
En la reunió els responsables municipals
van reclamar el manteniment i arranjament periòdic de la pintura i treballs de
jardineria tant de les entrades a l’estació
com de la part perimetral, l’asfaltat de la
plaça de l’estació, la retirada dels pilars
malmesos de l’entrada i, finalment, l’asfaltat de la zona de l’aparcament.
Els responsables d’Adif van mostrar-se sensibles a les demandes fetes pel Consistori
i que, a banda dels treballs de supressió
de barreres arquitectòniques que han realitzat des de l’any 2010, que es poden fer
càrrec d’arranjar les zones principals a excepció de la zona d’aparcament sense asfaltar. També van plantejar l’opció de signar un conveni bilateral amb l’Ajuntament
per a la cessió demanial de terrenys que

serien gestionats pel Consistori en matèria
de manteniment de zones verdes i l’espai
d’estacionament de vehicles.
Adif també va avançar que per aquest 2015
contemplen la instal·lació d’unes tanques
de seguretat d’entre 2 i 2,5 metres entre
el final de les andanes i el límit d’àmbit de
l’estació, la col·locació d’una porta en el
terreny de l’entrada on s’ubica la caseta
de fibra òptica i que abans de finalitzar
l’any es procedirà a la retirada de les pilones malmeses que hi han a l’entrada de
vianants per dotar-la de major amplitud,
així com dotar aquest espai de més i millor
il·luminació.
Com a millores de les infraestructures
ferroviàries de Cubelles els responsables
d’Adif van comunicar la necessitat de signar el conveni pendent per a la instal·lació d’unes tanques de seguretat a tot el
perímetre de l’estació, des de l’avda. de la
Riera, Àusias March, c. Millera, i av. Onze
de setembre, carrer Millera ambdós costats de la via. Aquesta actuació està valorada en 106.046 euros. Que seria assumit
íntegrament per Adif i s’executarà en 18
mesos.
A banda de les preocupacions pel manteniment de les infraestructures de l’estació
de tren de Cubelles, els responsables polítics locals també van manifestar la disconformitat amb el greuge que rep Cubelles
en estar inclosa en la franja tarifària 5 amb
municipis com Cunit i Calafell enlloc de la
zona 4 amb Vilanova i la Geltrú, fet que
encareix substancialment el preu del bitllet respecte els municipis veïns de la comarca del Garraf. Per a la modificació del

Aparcament de l’estació de RENFE

mapa tarifari dels bitllets integrats, els responsables d’Adif van emplaçar al Govern
municipal a tractar-ho amb el Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya, òrgan competencial per a aquesta
modificació.
Finalment, es va mostrar la preocupació
política i social de Cubelles per la manca de
personal de Renfe per a la venda de bitllets a través de la taquilla i com la venda
exclusivament a través de màquines expenedores ocasiona molts problemes especialment entre col·lectius com la gent gran
o discapacitats. En aquest cas els responsables de Renfe van al·legar que aquest
servei d’atenció personalitzada varia en
funció del flux de passatgers i que en el cas
de Cubelles es fa durant 6 hores al dia (3 al
matí i 3 a la tarda) en les hores punta i que
la resta d’horari es supleix amb l’atenció
personalitzada del personal de la cafeteria.

Obres d’adequació als carrers Assutzena i Països Catalans
Les actuacions es duran a terme en paral·lel en diverses fases i es reasfaltaran els vials
Joaquim Macià, com a Alcalde accidental,
i Guillermo Fernández, en representació
de Construcciones Fertres SL, van signar
el passat 1 de setembre el contracte de
les obres d’adequació de les voreres i millora de l’accessibilitat del carrer Assutzena a Mas Trader i de l’Avinguda Països Catalans. La primera s’adjudica per un total
de 63.949,14€ (baixa 29,99%) i la segona
per 91.899,50€ (rebaixa del 59,26%).

Carrer Assutzena
Les obres d’adequació de les voreres i
millora de l’accessibilitat del carrer Assutzena a Mas Trader ja estan en marxa.
L’actuació pretén resoldre els problemes
d’estretor i deteriorament de les voreres
existents de manera que es doni resposta
a les necessitats actuals en matèria d’accessibilitat. El tram d’afectació s’inicia al
pont d’entrada a la urbanització i s’allarga fins la rotonda de bifurcació amb el
carrer Mimosa. També està afectat el carrer Gerani fins la intersecció amb el propi
carrer Assutzena.
S’han determinat dues fases d’actuació:
• L a primera fase afecta al costat de la
zona enjardinada, realitzant-se una vorera de 1’80 m d’amplada aproximadament i dos passos de vianants elevats a
tot l’ample de la calçada.
• L a segona fase serà la del costat dels
habitatges, realitzant una actuació de
millora i eixamplament de les voreres
existents i un pas de vianants elevat.
L’actuació també contempla la col·locació
de canonades de PVC per a la canalitza-

ció de les aigües des dels nous embornals
fins al riu Foix, caixes noves i marcs per
als embornals i la canalització amb dos
tubs de formigó de 400 mm de diàmetre
pel pas per sota de la nova vorera de la
zona enjardinada i la reposició de les papereres al vial.
S’ha establert que la durada màxima de
les obres serà de dos mesos.

S’aprofitarà l’actuació per la col·locació
de tubs de PVC de 300 mm per a la canalització de les aigües des de els nous
embornals fins a la connexió a la xarxa
municipal i la col·locació de noves caixes,
marcs i reixes per als embornals. Es desconnectaran les instal·lacions als actuals
suports i es canviaran per uns de nous recol·locant el bàcul de l’enllumenat públic
i la connexió a la xarxa pública. També
s’instal·laran bancs de fusta amb suports
de ferro i papereres com les existents.

Avinguda Països Catalans
Per la seva banda, les obres d’adequació
de les voreres i millora de l’accessibilitat
de l’avinguda Països Catalans, situada al
barri Marítim, també van arrencar el passat mes de setembre. L’actuació pretén
resoldre els problemes d’estretor i deteriorament de les voreres existents de manera que es doni resposta a les necessitats actuals en matèria d’accessibilitat. El
tram d’afectació serà entre la intersecció
amb el passeig Marítim i fins la sortida de
l’estació, a l’avinguda Onze de Setembre.
També estan afectats els carrers Josep
Tarradellas, Mallorca i Lleida a les respectives interseccions amb l’avinguda Països
Catalans.

S’estableix la durada màxima de les obres
de sis mesos (dos per a cada fase).

S’han determinat tres fases d’actuació:

El nou Govern municipal va ser coneixedor de la situació en les primeres reunions amb l’equip tècnic de la regidoria i
ràpidament va donar ordres per desencallar-lo, cosa que es va poder fer sense problemes tècnics. “No entenem per
quin motiu això ha estat aturat un any,
fora que hi hagués un interès electoralista d’algun grup de l’anterior Govern”,
ha manifestat el regidor d’Espai Públic i
portaveu municipal.

• L a primera fase afecta al tram que va
des de l’inici de l’actuació fins passada
la intersecció amb el carrer Mallorca.
• L a segona fase arriba des del final de
la primera fase fins passada intersecció
amb el carrer Lleida.
• L a tercera fase s’estén des del final de la
segona fase fins a la sortida de l’estació,
a l’avinguda Onze de Setembre.
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Un projecte aturat
Com en el cas del projecte d’asfaltatge de
diversos carrers municipals, aquest projecte es trobava aturat “sense cap explicació
tècnica possible”. Així ho ha manifestat el
regidor d’Espai Públic, José Manuel Ardila, que també destaca que la subvenció de
189.000€ de la Diputació de Barcelona per
aquestes accions a la via pública corren
perill si no s’executen les mateixes abans
del 30 d’octubre d’enguany.

El Govern reclama la construcció l’INS Les Vinyes
Rosa Fonoll i Ester Pérez van mostrar la preocupació per seguir mantenint els mòduls
L’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i la
regidora d’Educació, Ester Pérez, van reunirse el passat dia 16 amb responsables de la
conselleria d’Ensenyament a Barcelona.
La trobada va servir en primer lloc per
presentar els nous responsables polítics
locals sorgits de les darreres eleccions
municipals. Acte seguit, Fonoll i Pérez
van compartir amb responsables de la
conselleria d’Ensenyament la preocupació
pel que des del Govern municipal es
considera una actuació preferent i urgent
que cal abordar, la construcció de l’edifici
que aculli l’INS Les Vinyes.

Aquest centre educatiu està ubicat
en mòduls prefabricats des de fa 8
anys, i els dos anteriors van acollir
l’alumnat de l’escola Mar i Cel abans
no va estar enllestida la construcció
de l’edifici on es troba actualment.
La regidora d’Educació va fer pal·les
que “les línies de primer d’ESO estan
plenes a Cubelles amb aules que
superen la trentena d’alumnes, pel
que es fa imprescindible la construcció
d’un edifici que aculli aquest centre
educatiu de secundària pel benefici de
l’alumnat de Cubelles”.

El Govern municipal manté la proposta
de recuperar el projecte inicial d’ubicarlo als terrenys que hi ha al costat del
CAP, de manera que es crearia una zona
educativa completa d’ensenyament
públic amb la llar d’infants municipal
L’Estel, l’escola J. A. Charlie Rivel i
l’institut Les Vinyes. La Conselleria
d’Ensenyament, per la seva part, va
agafar el compromís de recuperar
tota la informació d’aquest projecte i
va emplaçar a les representants locals
a tornar-se a trobar el proper mes
d’octubre.
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Completat el mural decoratiu del pont del Pg. Narcís Bardagí
S’impulsa la renovació amb grafits artístics dels espais públics degradats
Un espectacular grafit decora des
d’aquesta setmana el pont sota la via
del tren del Pg. Narcís Bardají amb Av.
del Mediterrani. El col·lectiu Aeroarte,
vinculat a l’Espai Jove, ha realitzat el
mural de forma gratuïta, assumint
l’Ajuntament el cost del material.
El gran mural, que decora l’interior del
pont així com les dues façanes exteriors,
la de la banda de Mar i la de la banda de
l’estació, reprodueix un fons marí sota el
lema “Cubelles, entre la vinya i el mar”. A
banda del logotip turístic, “Cubelles, tot
un món”, es pot llegir un poema de Joan
Maragall.
Les regidories de Joventut i Urbanisme
han treballat plegades per tal de millorar
l’aspecte d’aquest espai, molt degradat,

mentre s’estudia altres ubicacions on
es podria fer una actuació similar amb
la finalitat de dignificar visualment
l’espai, tant per als vilatans com per als
visitants. Així mateix, es vol dignificar la

tasca dels grafiters des del punt de vista
d’especialitat artística, més que no pas
com l’acte vandàlic que es realitza en
alguns casos i que suposen la brutícia de
l’espai públic.

Mural del pont del passeig Narcís Bardají

Anna Colet i Erick Fontanals, escollits pubilla Signats els contractes
i hereu de Cubelles
d’activitats per a la
gent gran
Júlia Esteve pubilleta i Eric Valenzuela hereuet 2015
Els tallers es faran al Casal
d’Avis municipal

Anna Colet i Júlia Esteve són
les noves Pubilla i Pubilleta de
Cubelles 2015. Les dues màximes
representants del pubillatge local
estaran acompanyades de l’Erick
Fontanals i l’Eric Valenzuela, Hereu i
Hereuet 2015; de Clàudia Rodríguez
i Berta Xiang Ruiz, dama i dameta; i
Nàsser Martínez i Joab Torguet, fadrí
i fadrinet. L’acte va estar presidit per
l’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll,
i el regidor de Comerç i Turisme,
Raül Mudarra, i va comptar amb la
presència de bona part del Consistori
cubellenc en un acte de proclamació
en una Sala Sòciocultural plena de
representants del pubillatge català.
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La proclamació del nou Hereu
de Catalunya, en substitució del
cubellenc Robert Monzonis, i de
la Pubilla nacional, que rellevarà a
Marina Carrera (Pont de Vilomara
i Rocafort), va investir Josep Van
Gorkom (Sitges) i Marta Serrán (Sant
Vicenç de Castellet) com a Hereu i
Pubilla de Catalunya 2015. Per segon
any consecutiu, els representants del
pubillatge són del Garraf i el Bages.

Galeria Fotogràfica

Signatura del contracte

Pubilla i Hereu 2015

L’Ajuntament de Cubelles ha signat els
contractes per la prestació de serveis de
monitoratge de diverses activitats per al
Casal D’avis municipal adreçats a la gent
gran. Amb l’empresa Asociación Esport 3
s’ha signat els tallers de memòria (7.167
euros), gimnàstica, ioga, country i ball
en línia (17.519 euros) i manualitats i
pintura (8.123 euros). Amb l’empresa
Doble Via s’ha adjudicat s’han contractat
les activitats de castanyoles i sevillanes
(4.738 euros) i tall i confecció (4.473
euros). Els dos contractes són per dos
anys, podent-se prorrogar per dues
anualitats més.

Dia de la Gent Gran 2015
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Josep M. Hugué, nou president del
Consorci dels Colls i Miralpeix Costa del
Garraf
El regidor de Medi Ambient estarà secundat pel
regidor vilanoví, Gerard Llobet
les activitats de recerca i divulgació
científica amb la UPC i altres grups
i entitats, com a les perspectives de
futur, que el vinculen a propostes
com la Mesa Nàutica, la nova Llei
de Gestió del Litoral que impulsa la
Generalitat o la coordinació amb els
parcs naturals del Garraf, Olèrdola
i Foix.

Josep Mª Hugué

El Consell Rector del Consorci dels
Colls i Miralpeix Costa del Garraf
ha escollit com a nou president al
regidor de Medi ambient de Cubelles, Josep Maria Hugué, i com a
vicepresident al regidor d’Urbanisme i Medi Ambient de Vilanova i la
Geltrú, Gerard Llobet. La resta de
membres del Consell ha estat ratificada i s’ha valorat positivament la
continuïtat de la direcció tècnica.
El nou Consell Rector ha fet un repàs
al potencial del territori del Garraf,
tant pel que fa a les seves característiques ambientals i paisatgístiques,

Pel que fa als projecte actuals, el
Consell Rector del Consorci aposta
pel desenvolupament del projecte de Parc Temàtic de l’Energia a
Cubelles, pel camí pedalable del
litoral del Garraf, pel Parc d’esculls
artificials i per la coordinació amb
els programes de prevenció d’incendis.
Finalment el Consorci, en aquesta
nova etapa, es vol obrir a la coordinació amb altres departaments dels
municipis, com promoció econòmica i turisme, per a poder potenciar
accions relacionades amb l’activitat
econòmica, ecoturisme i ocupació,
a partir dels espais naturals, i vol
introduir la reflexió sobre el marc
administratiu i de gestió més idoni
per a desenvolupar aquesta reflexió
territorial supramunicipal, amb altres ens com el Consell Comarcal o
l’Agencia NODE Garraf.

La Policia Local entrega
les distincions 2015
El passat 9 d’octubre la comissaria de la Policia
Local va ser escenari de l’entrega de les distincions i condecoracions als membres del cos que
havien tingut una actuació destacada el darrer
any. L’acte, que també commemora el patró
de la Policia, Sant Miquel va comptar amb la
presència de representants de diversos cossos de
seguretat i representants polítics del municipi i la
comarca.

Galeria de fotos Policia Local
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Finalitzen els treballs
d’asfaltat de diversos
carrers del municipi
Els vials afectats s’emmarquen
en la planificació de treballs de
pavimentació 2015
El passat dilluns 7 de setembre van començar
els treballs de pavimentació en diverses zones
del municipi. Aquests treballs s’emmarquen en la
planificació de pavimentació asfàltica per l’any
2015 i contemplaven l’aixecament de tapes, el
fresat del paviment i l’estesa de l’aglomerat asfàltic dels següents trams: carrer Ciutat de Barcelona (entre Doctor Huguet i estació), carrer Miguel de Cervantes (entre Molí de Baix i estació),
carrer Estació (entre Dr. Fleming i Pl. Gaudí) i
carrer Poeta Cabanyes (entre estació i Joan Maragall).

Cubelles inclosa a la revisió cadastral publicada al BOE
L’incompliment se sanciona amb multes de fins a 6.000 euros per infracció
La resolució de 27 de juliol de 2015, de
la Direcció General del Cadastre publicada al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) amb
data 30 de juliol de 2015 Cubelles inclou
entre la llista de municipis inclosos en
el període d’aplicació del procediment
de regularització cadastral. La resolució
estableix que aquest procediment serà
d’aplicació des del dia següent a la seva
publicació i fins al 30 de novembre de
2016 i que els treballs han estat adjudicats a l’empresa Consultora Agrícola.
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Aquest procediment especial de regularització té l’objectiu de regularitzar
les noves construccions, ampliacions,
rehabilitacions, reformes, modificacions
d’ús, segregacions, divisions... que s’hagin construït i no hagin estat declarades.
Els titulars dels drets de propietat, concessió administrativa, superfície o ús de

fruit estan obligats a declarar al Cadastre qualsevol modificació de l’immoble
que afecti a la seva descripció cadastral.
L’incompliment d’aquestes obligacions
es considera infracció tributària al cadastre, i se sanciona amb multes de fins
a 6.000 euros per cada irregularitat detectada. Si es regularitzen durant aquest
termini, s’haurà de pagar la taxa de 60
euros per immoble declarat, però el Cadastre no imposarà sancions per no haver declarat les construccions en el seu
moment.
Les conseqüències a nivell tributari, en
relació a les regularitzacions que suposin un increment del valor cadastral, que
també podrien ser a la baixa, tenint en
compte que el valor cadastral és la base
imposable de l’IBI, es podran fer liquidacions complementàries d’aquest impost
dels quatre darrers exercicis no prescrits.

Oficina de Recaptació

Segons s’ha informat a l’Ajuntament de
Cubelles, es revisaran totes les construccions urbanes i rústegues del municipi, es
faran fotografies de les façanes i contrastaran la realitat actual amb la que consta
al Cadastre. Es realitzarà un treball de
camp al municipi mitjançant l’empresa
contractada que buscarà informació sobre els béns immobles. L’objectiu és que
no quedi cap construcció sense incorporar al Cadastre i es donarà trasllat al Consistori de les incidències detectades.

Serveis Socials lliura un lot extraordinari d’aliments a 66 famílies
Els lots incorporen aliments bàsics, com llegums, llet, sucre, oli i pasta
La regidoria de Benestar Social ha lliurat uns lots d’aliments extraordinaris a
66 famílies. Aquests aliments formen
part d’excedents de donacions habituals d’aliments de primera necessitat,
com llegums, llet, sucre, oli, pasta...
El regidor de Benestar Social, Joaquim
Macià, en declaracions a l’emissora
municipal Ràdio Cubelles, ha assegurat que el repartiment no podia de-

morar-se més atès que “alguns dels
aliments ja tenien a prop la seva data
de caducitat”. Macià va lamentar que
“s’hagi trigat massa a organitzar la
seva distribució”, ateses les estretors
per les que travessen moltes famílies
del municipi. La voluntat de la regidoria és organitzar un nou repartiment
de lots de menjar abans d’acabar l’any,
per donar sortida als aliments rebuts
durant l’estiu.

Lots d’aliments

Jornades de Patrimoni Europeu
Cubelles va participar amb un calendari
d’activitats adreçades a la ciutadania

Rutes pel patrimoni local urbà
Cubelles forma part de les rutes pel patrimoni urbà oferint un itinerari per tot el
terme municipal on es destaquen els elements patrimonials més importants de la
vila. S’han instal·lat uns panells informatius en diverses ubicacions del municipi,
com el de la fotografia a la plaça de la
Font, i tota la informació també es troba
al web municipal, podent-hi accedir des
del següent codi QR.
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Antics safareigs municipals

L’Ajuntament de Cubelles, en col·laboració amb el GEC Amics
del Castell i l’Institut d’Estudis Penedesencs van participar de
les Jornades de Patrimoni Europeu 2015. Es va establir un calendari d’activitats que tenien per objecte la promoció i difusió del patrimoni local a través d’actes oberts a la ciutadania.
En el cas de Cubelles es va oferir una xerrada sobre el patrimoni documental localitzat a Can Travé, una jornada de Portes obertes a l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel
en commemoració del 25è aniversari, una activitat i tallers de
màgia i circ a través dels contes, una xerrada sobre els safareigs de Cubelles i visita d’aquest element catalogat com a
BCIL des de l’any 2014 i una ruta històrica patrimonial guiada
per la Cubelles preindustrial que encara es conserven i la seva
relació amb les masies cubellenques.

Plaça de la Font

25 anys de l’Exposició permanent del pallasso Charlie Rivel
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L’Exposició Permanent del Pallasso Charlie
Rivel dedicada al pallasso més universal,
celebra aquest estiu el seu 25è Aniversari
d’obertura. Enguany coincidint amb la 4a
Mostra de Pallassos s’inicia l’any de celebració dels 25 Anys de la col·lecció dedicada a Josep Andreu Lasserre a Cubelles.
Dijous 30 de juliol es va celebrar la Mostra
de pallassos, juntament amb una jordana
de portes obertes a l’Exposició Permanent
del Pallasso Charlie Rivel. Al llarg de la
tarda a partir de dos quarts de set i a cavall entre la plaça de la Vila, la plaça de
Santa Maria, la plaça del Castell, la plaça
Marsé, plaça del Centre Social i el carrer
Àngel Guimerà, es van oferir diversos espectacles i activitats circenses. Al pati de
ponent del Castell de Cubelles es va habilitar un espai de photocall del 25è Aniversari i l’Exposició va repartir un avanç de la
programació dels 25 anys.
La mostra va ser inaugurada el 26 de juliol
de 1990 amb el nom de Charlie Rivel Hall.
La sala obria portes, coincidint amb el setè
aniversari de la mort del pallasso i en un
espai cedit per Caixa d’Estalvis i Pensions,
situada a les Galeries del Passeig Narcís
Bardají.
El contingut d’aquesta exposició estava
dividit en tres espais. En primer lloc, podíem trobar un recull important de fotografies que mostraven tota la vida del genial
pallasso. Una part del recull fotogràfic
repassava la carrera artística del pallasso,
i es completava amb una bona part de fotografies de caire més personal i familiar.
Els plafons fotogràfics seguien un ordre
cronològic; des del seu naixement casual a la nostra vila i sense deixar passar el
seguit d’actuacions més destacades a les

pistes dels circs més importants de tot el
món. Oferint també una bona mostra de
fotografies curioses de la seva vida quotidiana com ara el dia del seu casament, les
sortides amb la seva caravana, o pescant,
una de les seves aficions. Actualment
aquestes fotografies estan en fase de digitalització. En segon lloc, el Hall mostrava
aquells elements personals que el pallasso utilitzava en les seves representacions
artístiques, com són la popular cadira, la
guitarra, i els seus vestits. Un altra de les

curiositats més destacades era la seva caixa de pintures que va estar exposada tal
i com en Charlie Rivel les va deixar, i que
després d’un treball molt acurat donaven
a l’artista aquella caracterització que el
va fer universalment popular. I en tercer
lloc, però no menys important, trobàvem
tots aquells trofeus i reconeixements que
el pallasso va recopilar durant tota la seva
vida. Entre els més importants podem
destacar; la Creu de Sant Jordi concedida
per la Generalitat de Catalunya, el Clown

d’Or del Primer Festival Internacional de
Circ de Montecarlo, la Medalla d’Or d’Ernest Renz, una de les condecoracions més
importants per la gent del circ.
Durant el primer mes de funcionament
van passar pel Hall unes quatre-centes
persones, amb una afluència constant de
públic de diversa procedència i edat, encara que el més habitual eren les visites de
persones entre els 30 i 50 anys, la majoria
d’ells acompanyats dels seus fills.
Després que el Hall es tanqués al públic
durant els deu mesos que van durar els
treballs d’adequació realitzats en una
de les sales del Castell de Cubelles, la col·
lecció es va traslladar. El 16 de març de
2006, i amb presència de diferents personalitats polítiques convidades a l’acte
i la presència de Paulina Schumann filla
de Charlie Rivel, s’inaugura oficialment el
nou emplaçament que es bateja amb el
nom d’Exposició Permanent del Pallasso
Charlie Rivel. Tots els objectes personals,
les pintures i el vestuari del pallasso es
traslladen a la nova sala, que creix i incorpora novetats, amb l’objectiu d’impulsar
la seva promoció i difusió. S’incorporen
d’altres objectes relacionats amb l’artista,
com el quadre de la ballarina que va pintar la seva primera esposa, Carmen Busto,
a partir d’una fotografia de Marie Louise Andreu, la germana d’en Charlie, més
coneguda com la Nena.
Actualment la col·lecció també mostra
diversos vestits artístics de Paulina Schumann, que va ser una de les més prestigioses cavallistes de circ. Els vestits es
completen amb diversos premis, objectes,
revistes i fotografies de l’artista. Com el
que li va ser concedit, el passat 25 d’octubre de 2008 a Manresa, el Premi Nacional

de Circ, que concedeix la Generalitat de
Catalunya des de l’any 2005, i que Paulina, ha estat la segona de la nissaga Rivel,
primer va ser el seu tiet Rogelio Rivel, a
qui li han atorgat aquest guardó.
La nova sala, avui més amplia i lluminosa,
ofereix el Fons de Charlie Rivel d’una manera més acurada i en millors condicions.
L’espai s’ha convertit en un espai molt dinàmic on els visitants descobreixen quan
visiten l’exposició aquest gran artista. A
través de diverses vitrines situades d’una
manera ordenada i harmònica podem
trobar un ampli recull de diplomes, medalles i condecoracions de l’artista. En
un racó de la sala es projecta dins d’una
màscara que simbolitza la cara del pallasso, dos documentals. La primera projecció
recull diversos moments de les seves actuacions al circ, amb el suport sonor de la
veu de l’artista. Mentre que la segona, relata íntegrament la biografia del pallasso,
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a través d’un repàs fotogràfic amb la veu
en off que relata la vida i la història de
l’artista, i que està a disposició del visitant
en set llengües. La biografia es pot escoltar amb català, castellà, anglès, francès,
italià, alemany i des d’aquest estiu hem
incorporat el rus.
L’Exposició Permanent disposa dels vestuaris més emblemàtics de l’artista. Des de
l’americana, el bastó i el bombí de Charlot, un dels seus números més aplaudits
sobre els trapezis baixos; passant pel vestit de la paròdia d’una cantant d’òpera;
però, sense deixar la seva indumentària
més coneguda, la samarreta vermella.
De fet, la seva actuació més emblemàtica
serà sempre la de la seva cadira i guitarra que l’acompanyava a tot arreu; i aquell
udol característic, tendre i trapella alhora.
Uuuh!

CALENDARI ACTIVITATS 25 ANYS
Dissabte, 31 d’octubre de 2015
Conte de Tardor a les 11’30. A continuació activitats i Disfresses a l’Exposició. Jornada de Portes Obertes de 11h a 13h.

Dissabte, 21 de novembre de 2015
Taller del Nas de Charlie Rivel a la Festa dels Drets dels Infants, de 16’30h a 17’30h a la Sala Sociocultural.

Dissabte, 13 de desembre de 2015
Conte de Nadal a les 11’30. A continuació Activitats i Tallers a l’Exposició. Jornada de Portes Obertes de 11h a 13h.

Dissabte, 30 de gener de 2016
Conte de Carnaval a les 11’30. A continuació Activitats i Tallers a l’Exposició. Jornada de Portes Obertes de 11h a 13h.

Dissabte, 20 de febrer de 2016
Jornada de Portes Obertes Paulina Schumann, filla del pallasso Charlie Rivel de 11h a 13h.

Dia Universal dels Drets dels Infants
La celebració tindrà lloc la tarda del 21 de novembre a la sala sociocultural
Per novè any consecutiu des de l’Ajuntament de Cubelles es celebra el Dia Universal dels Drets dels Infants, diada establerta
el dia 20 de novembre en la que es reivindica i es dóna a conèixer la Declaració
Internacional dels Drets dels Infants. Les
regidories d’Educació, Infància i Joventut
i de Benestar Social, Integració i Cooperació organitzen la celebració del Dia Universal dels Drets dels Infants, que tindrà
lloc el dissabte 21 de novembre a partir de
les 16:30 a la sala sociocultural. Aquesta
celebració consistirà en una sèrie de tallers infantils entorn als drets dels infants,
la lectura del manifest del Dia Universal

dels Drets dels Infants, un animació infantil amb en Fefe & Cia i una xocolatada per a tots els infants que assisteixin.
Per l’acte es compta amb la col·laboració
de diverses entitats i projectes que prepararan els tallers: l’Esplai Pessigolles,
l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel, l’associació Herculito, el projecte Cosint amb Amor i l’Obra Social Sant
Joan de Déu amb el taller de polseres
candela; també hi participa l’AMPA de
l’escola J. A. Charlie Rivel, que prepararà
la xocolatada. Totes les activitats seran
gratuïtes i obertes a tots els infants i les
seves famílies.
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Suport per la inserció laboral a través de la Garantia Juvenil
El programa s’adreça a joves entre 16 i 29 anys sense feina ni en formació
El programa de Garantia Juvenil és una
iniciativa a nivell europeu per reduir
l’atur juvenil, que s’està impulsant també a nivell autonòmic i comarcal, i a
l’àmbit local des de les regidories d’Educació, Infància i Joventut i d’Empresa,
Emprenedoria i Ocupació.
El col·lectiu de joves susceptibles de rebre la Garantia Juvenil s’ha delimitat de
la manera següent: joves més grans de
16 anys i menors de 29 anys, inscrits o
no als serveis d’ocupació, que no tenen
feina ni estan formant-se. Si compleixes
els requisits, en un termini de quatre
mesos, la Generalitat t’oferirà una oferta de treball, pràctiques o formació. A
més, a partir d’ara tots els/les joves que
no teniu feina ni esteu estudiant haureu

d’estar inscrits al registre de Garantia
Juvenil, si voleu fer formació, participar
en programes d’ocupació o accedir a
ofertes de feina que són exclusives pels
joves inscrits.
Hi ha diversos itineraris en els que pots
entrar:
Orientació laboral i suport a la cerca de
feina: Si no saps de què pots treballar,
busques feina i no saps per on començar
o si t’has plantejat treballar a l’estranger, t’acompanyem en tot aquest procés
i t’ajudem a aclarir els dubtes que et puguin sorgir.
Reforç de la teva formació i experiència:
Has acabat fa poc els teus estudis i vols
fer pràctiques? T’estimaries més fer for-

mació per millorar en la teva professió?
El personal tècnic especialitzat t’ajudarà
a definir el que s’ajusta més a les teves
necessitats.
Posar en marxa la teva idea de negoci:
T’has plantejat crear una empresa? Tens
una idea i vols comprovar si és viable?
Tens perfil emprenedor? T’oferim recursos i informació d’interès que t’ajudaran
a prendre aquesta decisió i orientar-te
en el procés.
A Cubelles es compta amb la presència
d’una tècnica impulsora de la Garantia
Juvenil, que atén a les persones joves interessades els dilluns al matí.
Per a més informació o per demanar cita
pots adreçar-te a l’Espai Jove o al Club
de la Feina.

Calendari 4t Trimestre 2015 - Centre Violeta
HORA

DILLUNS

DIMARTS

GRUP SUPORT
CRIANÇA
(Consell Comarcal)

9’30 h
a
12’30 h

DIMECRES

DIJOUS

INTEGRACIÓ
LABORAL I SOCIAL

GRUP SUPORT
FAMILIES
(Consell
Comarcal)

DIVENDRES

TALLER GESTIÓ
TEMPS
Coaching amb Dra
Salvatella
TALLERS NUTRICIÓ
TALLERS IGUALTAT
TALLERS FAMILIA/
INFANTS

ENTRE DONES
Fem Xarxa!

16 -20 h
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LA FITA
Espai de
Tallers

ESPAI PER A LA
SALUT FÍSICA
Exercicis
Hipopressius

SERVEI
ATENCIÓ
PSICOLÒGICA
(Consell Comarcal)
ENTRE DONES
Fem Xarxa!

LIVE
Espai de tallers
Reinserció
laboral

DISSABTE

ASSESSORAMENT
TIC – XARXES
ESPAI OBERT Entre
dones fem xarxa

Presentacions
i/o exposicions
(possibilitat de fer
a les tardes)

Tot el calendari d’actes i activitats del Centre Violeta es pot consultar al web municipal www.cubelles.cat o per correu-e igualtat@cubelles.org

Augmenta un 30% el nombre d’habitatges turístics
Cubelles compta amb 158 pisos d’ús turístic
Actualment a Cubelles hi ha registrat un
total de 158 habitatges d’ús turístic, un
30% més respecte l’any anterior gràcies
als 88 nous immobles que s’han incorporat al registre d’habitatges d’ús turístic cedit en lloguer a tercers quan es tracta d’un
període menor a 31 dies i com a mínim
més d’una vegada a l’any. Els allotjaments
es troben repartits per tot el municipi concentrant-se la majoria en la façana marítima.
La capacitat d’allotjament de Cubelles
s’incrementa en gairebé més de 900 persones que sumat a les places actuals d’hostals, càmping, cases de colònies i aparthotels dona un total de capacitat de 1.500
persones.

Passeig Marítim

UC-11 RCat
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Ja han passat els primers 100 dies de l’inici de
mandat i, malgrat les dificultats i mancances que
ens hem trobat, fem un balanç positiu de la feina
feta, tot i que continuem revisant alguns aspectes tècnics i operatius que cal controlar. I volem
ressaltar un aspecte molt importat d’aquets primers mesos de mandat, i és la bona entesa i la
compenetració que tenim les tres formacions que
configurem el govern de Cubelles. Perquè gràcies
a aquesta bona voluntat podem treballar pel que
més ens importa, Cubelles i la seva gent.

Després dels primers mesos de mandat i immersos ja en plena tardor, des del grup polític d’Esquerra Republicana hem de sentir-nos satisfets
de la feina realitzada a les nostres regidories i
en el conjunt del grup de govern municipal.
S’han realitzat accions molt positives en relació
a la presa de contacte amb la direcció de Serveis
Territorials de Barcelona Comarques per tornar
a insistir en la necessitat de la construcció del
nou INS les Vinyes , a la qual tots els grups municipals estan molt a favor.

D’entre totes les actuacions dutes a terme destaquem algunes que, per la seva urgència i necessitat requerien un pla de xoc immediat, davant
la mancança de contractació de serveis imprescindibles com el de salvament marítim, el manteniment de les platges o l’estacionament del mercat.
També l’aplicació de mesures per la millora dels
serveis a la ciutadania com la implantació d’un
servei de menjador d’estiu pels infants amb risc
alimentari, el repartiment d’aliments del banc
d’aliments, desencallar temes d’asfaltat i millores
a la via pública i centres escolars, la remodelació
del pati de La Draga, encallat per manca de partida pressupostària o, la revisió i reestructuració
del servei de neteja viària.
Establir un pla d’usos a Can Travé que no existia
malgrat haver-se comprat la casa, recuperar els
projectes de la biblioteca i de la construcció del
nou Institut Les Vinyes. Continuar amb diferents
estudis, apostant per la millora dels serveis en
tots els àmbits del nostre municipi: sanitat, ensenyament, cultura, medi ambient, comerç, polítiques socials, d’igualtat donant resposta a les
necessitats ciutadanes. Restablir programes que
van quedar aturats o sense contractació, ampliar
uns altres i endegar de nous, són accions que hem
de realitzar durant els propers quatre anys. Queda molt per fer!

ERC

Les jornades de Patrimoni realitzades els dies 9,
10 i 11 d’octubre van fer palès el bon estat del
patrimoni cubellenc, el qual cal seguir potenciant i conservant.
En la regidoria d’Ensenyament, infància, joventut i formació s’han engegat accions com els tallers (a totes les escoles del municipi) de Parlem
en Anglès i el taller d’Educació sòcio-emocional. Als instituts es realitzen el taller de Graffitti
amb el tema Mur de la Vergonya (INS Cubelles)
en col·laboració amb la regidoria d’igualtat,
així com el taller de Cinema i Escola (a l’INS les
Vinyes). El dinar de la gent gran (regidoria de
Benestar Social) fet el passat diumenge 18 d’octubre va ser tot un èxit.
Acabant d’enllestir tots els aspectes tècnics per
poder obrir el nostre castell al públic amb visites
reduïdes, i començat ja el curs de Català Nivell
1 ofert pel Consorci per la Normalització Lingüística juntament amb la regidoria de Cultura,
estem una mica més a prop de la Cubelles que
somniem.
El grup municipal del PSC no ha enviat article per
a aquesta edició del Cubelles Comunica

Ara ja sí. Formem part de l’Associació de Municipis per la Independència. Estem més a prop del
País que tindrem.
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Cubelles sí es pot
Fa un any que es va reunir un centenar de persones disposades a no resignar-se.
En un any hem passat de recollir queixes a començar a buscar solucions entre tots i totes.
En poc temps, aquestes propostes s’estan presentant als plenaris en forma de mocions presentades per persones sense cap experiència política.
Els ajuntaments són les administracions més properes a la ciutadania i és per això que tenim el
deure de reclamar la protecció dels drets socials.
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La UE i els EUA estan negociant en secret, amb un
intolerable dèficit de transparència i control per
part de la ciutadania i dels seus representants polítics (parlaments nacionals i europeu) un ampli
acord de liberalització de comerç i inversions, que
representa un seriós perill per a la democràcia i la
deguda protecció dels drets en matèria de sanitat
i educació, del medi ambient, els nostres drets digitals o com a consumidors, anteposant l’interès
comercial dels inversors i empreses transnacionals
(ETN) a l’interès general.
Celebrem que el passat 15 de setembre es va
aprovar la nostra moció relativa a la declaració
de municipi oposat al Tractat Transatlàntic de comerç i Inversions (TTIP).
I lamentem l’aprovació per part de tots els grups
polítics de la modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana que perjudica l’àrea de campeig de l’àliga cuabarrada integrada en la xarxa
Natura Serres del Litoral Central, designada com
a ZEPA i proposat com a LIC.
Desitgem que Cubelles es declari territori socialment responsable (TSR) i per això confiem en la
aprovació de la moció relativa a la declaració de
Cubelles com a TSR compromés amb el programa
de l’Agenda 21 per la defensa de la salut pública,
del medi ambient i de la zona protegida de delta
del riu Foix en el pròxim plenari.

PP

CiU

CANSAMENT, TRISTESA I VERGONYA

VALORACIÓ DELS 100 PRIMERS DIES DE GOVERN

És el que ens produeix al Partit Popular de Cubelles l´adhesió del municipi a l´Associació de Municipis per la Independència. Es tracta clarament d´
un frau a la ciutadania i una manipulació política.
No amagarem des de el PPC que qui va guanyar
les eleccions va ser Junts pel sí. Per ells es tractava
d´unes eleccions plebiscitàries i, per tant, segons
aquest plantejament la suma dels vots de Junts pel
si i la CUP, sumen a Cubelles un 38,91 %, mentre
que les forces clarament contràries a la independència sumen 48,89%, es a dir, 10 punts de diferencia. Amb aquest resultat, és evident que l´acció
d´ incloure Cubelles a l´AMI és un frau a la ciutadania i una manipulació del resultat.
El que els nostres veïns han manifestat en unes
votacions no hi ha dret que sigui modificat pels
regidors d´aquest consitori, o es que alguns pensen que el seu vot val més que el de la resta de
ciutadans i per això l´han volgut exercir? Ens ha
produït tristesa un acte de tanta prepotència per
part de companys del consistori.
L´Ajuntament contribuirà a finançar una entitat
que té uns principis contraris a la legalitat. L´administració ha de ser neutral i imparcial. L´AMI, no es
d´interès públic general, sinó partidista i la qualifiquem d’extrema gravetat ja que la seva finalitat
és trencar, fer servir les institucions i desatendre
la realitat social basada en el respecte a la diversitat i pluralitat ideològica, cultural i lingüística dels
veïns del nostre municipi.
Posar l´Ajuntament al servei d´una plataforma
partidista es despreciar la nostra institució. L´Ajuntament ha d´estar al servei de tots. La realitat
social del nostre municipi no té res a veure amb els
postulats independentistes, El nou govern, quan
encara no ha tingut temps de començar a treballar en algunes qüestions urgents per Cubelles, ha
prioritzat l´adhesió a la AMI.
Tristesa, perquè amb aquesta acció es posa de manifest que l´alcaldessa no és l´alcaldessa de tots,
cansanci en la forma de fer política local perquè
no és aquesta la prioritat per Cubelles i vergonya
pel frau i la manipulació que suposa per la ciutadania.

A l’iniciar la legislatura vam donar un marge de
temps al nou govern per veure si realment era
capaç de dialogar i consensuar amb la oposició,
cosa imprescindible quan un no ha estat capaç de
formar un govern fort i ampli capaç de liderar
projectes importants per a la vila.
Però no ha estat això l’únic que no han estat capaços de fer, sinó que tampoc han consensuat
entre ells un pla de mandat necessari per saber
cap a on anem, o per poder realitzar amb cura un
pressupost que inclogui les prioritats del govern
com a inversions.
Durant la roda de premsa que es va fer per valorar l’inici de legislatura, l’equip de govern va
destacar el bon ambient i el fet d’ haver desencallat licitacions del govern anterior, per tant han
continuat projectes ja iniciats, i no han redactat
o consensuat les seves prioritats. El govern d’un
municipi és més seriós que el bon ambient o bon
rotllo entre els membres de l’equip de govern, ha
de tenir clar cap a on vol anar.
És necessari consensuar amb la oposició un pla
de mandat que marqui unes prioritats per un
municipi amb moltes mancances, no podem anar
fent tot allò que sorgeix o anar apagant focs. I
hem de tirar endavant projectes iniciats com la
recuperació dels safarejos o la licitació de la discoteca, la modificació del Pla General d’Ordenació Territorial, l’ordenació de tot el patrimoni i la
seva explotació turística, i decidir el model educatiu que volem pel nostre municipi i les sortides
pels joves (grau mig o superior...)
Cal marcar objectius en ocupació, el nostre municipi té una taxa alta d’atur. Cal revisar i tenir molt
clar el planejament del municipi. Cal intentar dinamitzar els eixos comercials i vetllar pels espais
públics de relació com els parcs, jardins, pistes esportives, cal generar-ne i cuidar les existents.
En definitiva, queda molta feina per fer, però
sobretot de planificació a llarg termini, hem de
tenir clar el rumb on volem arribar.

ICV

Guanyem Cubelles

VOTAR NO ÉS DELICTE. URNES AL CARRER

QUÈ ESTEM FENT AMB EL TEU VOT

El 9 de novembre de 2014, es van treure les urnes
al carrer per part del govern de la Generalitat.
Persones, partits polítics, entitats, etc... vam fer
possible el pacte pel dret a decidir i encomanar al
president de la Generalitat de Catalunya aquesta
tasca. Es va anar a les urnes amb un procés participatiu protagonitzat pel civisme i la democràcia
de molts catalans i catalanes. La resposta de l’Estat ha estat una querella contra el president de
la Generalitat, Artur Mas, la vicepresidenta Joana
Ortega i la consellera Irene Rigau.

A Guanyem sempre hem dit i remarquem que el
programa electoral és un contracte amb la ciutadania. Per aquest motiu treballem pas a pas però
sense descans per a que les nostres idees i compromisos siguin una realitat.
Ja han passat 5 mesos des de les darreres eleccions municipals, i volem aprofitar aquest butlletí
per a donar una pinzellada de que hem fet amb
el vot de les persones que van confiar en nosaltres.
Començarem pel principi en el que Guanyem va
proposar una rebaixa salarial del sou de
l´alcaldessa , limitar les retribucions anuals per
reunions dels polítics o rebaixar i fixar el mateix
preu de les dietes per a tots els membres de la
corporació.
A Guanyem tenim un compromís ferm amb l´eradicació de la pobresa a Cubelles, per aquest
motiu la nostra gent col·labora amb entitats i
accions solidaries encaminades en aquest sentit.
Un dels exemples va ser el compromís del nostre
regidor Dani Pérez i de la nostra formació de donar al banc d´aliments de Cubelles part de les retribucions que rebem de l´ ajuntament.

El 29 de setembre de 2015, només dos dies després de les eleccions al Parlament, tots tres han
rebut la imputació del TSJC per l’organització
del 9N i han estat citats a declarar durant el mes
d’octubre. Se’ls acusa de quatre delictes: desobediència, obstrucció a la justícia o usurpació de
funcions, prevaricació administrativa i malversació; amb unes possibles penes que van des de la
inhabilitació fins a la presó.
Aquests fets configuren un episodi extremadament greu en termes polítics i democràtics.
Davant de tots aquests fets des del grup ICV volem manifestar que:
· Defensem la democràcia i el dret a decidir. Posar
urnes mai no pot ser un delicte.
· Davant d’un conflicte cal diàleg i negociació, el
PP opta per silenciar, enganyar i judicialitzar el
procés.
· No acceptem aquets atacs al govern i a les institucions catalanes elegides democràticament a
les urnes.
· Els problemes polítics han de tenir resposta política i no judicial.
I finalment dir que denunciem l’aprovació de la
reforma de la llei orgànica del TC per part del PP,
que dotarà la institució de capacitat per suspendre els càrrecs públics que no apliquin les seves
sentències. L’únic objectiu és inhabilitar les institucions de Catalunya.

O la moció que vam presentar i aprovar al mes
de Setembre de “mesures contra la pobresa infantil i exclusió social dels infants del nostre poble” a la que vam aconseguir que l´ajuntament
es comprometés a que a cap infant de Cubelles l´
hi faltés un àpat digne durant tot l´any ; o evitar
que la manca de diners de les seves famílies sigui
un motiu d´exclusió social o marginació, aportant
mesures per a que puguin fer les mateixes activitats que els seus companys i companyes de classe.
Hem fet propostes per a fer del nostre ajuntament sigui una entitat moderna,eficient i transparent, com son l´auditoria organitzativa i l´auditoria dels comptes.
No parem ,i per al proper divendres 30 d´Octubre
i 6 de novembre estarem al mercat agafant signatures per demanar que l´autobús urbà millori
els horaris i torni a circular els caps de setmana.

Cubellencs-FIC
CONSTITUIR ASSOCIACIÓ, SENSE TENIR DEFINIDA
L’ACTIVITAT
A algú se li acudeix formar una Associació sense
tenir definida l’activitat, i tan sols tenir els nomenaments de la directiva? Doncs als membres de
govern, si !
Tenir clar un full de ruta com a país està bé, però
tenir clar un full de ruta del nostre municipi estaria
millor.
Quatre mesos de govern i reunions prèvies que
suposem havien de servir per decidir qui formaria
part d’aquesta Associació amb l’activitat clara i ben
definida, a 21 d’octubre encara no està fet. No han
pogut donar comptes d’aquelles actuacions que els
van portar a formar l’Associació. Això si, càrrecs per
ocupar la Directiva és l’únic que van tenir clar, serà
que l’important era ‘qui’ i no pas ‘que’.
Potser la dificultat del Pla de Mandat passa per què
va més enllà de fer un manifest d’intencions escrites en un document. És el compromís d’un Govern
per fer actuacions que considera prioritàries i l’espai de temps on es faran efectives.
Aquestes són les que haurien d’haver concretat per
associar-se. Del compromís que portaven als seus
respectius programes, ja han incomplert el principal, escoltar la veu del poble, no aprovant la nostra
moció per donar veu als veïns a poder-se manifestar i qüestionar al polític i les seves actuacions, públicament al Plenari.
A CUBELLENCS, teníem un eslògan de campanya
del que ens mantenim fidels, “Cubelles és Vostre”,
no defugirem i seguirem insistint, per què tothom
sigui escoltat.
Vam traslladar una petició al setembre, per mantenir reunió amb Sorea i poder aconseguir actuacions que portin a resoldre el que venim patint amb
l’estació de bombeig per incompliment de l’ACA,
demanem que les taxes que paguem a aquesta entitat siguin dipositades en un compte judicial, en
tant no es resolgui aquesta situació. Encara no ens
han convocat.
Treballarem amb absoluta entrega, per veure complida la construcció de linstitut les Vinyes, per la
dignitat dels nostres alumnes, els joves que estudien al seu municipi els permet cohesionar-se fomentant compartir institut i vida municipal en la
seva quotidianitat.
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Telèfons
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Municipals
Ajuntament de Cubelles / OPIC
Serveis Tècnics i Hisenda Local
Serveis Socials 			
Salut				
Medi Ambient			
Cultura				
Poliesportiu Municipal		
Esports				
Joventut/ Espai Jove		
OMIC 				
SOLC				
Comerç 				
Biblioteca i Casal de Cultura
Jutjat de Pau i Registre Civil
Oficina de Turisme (poble)		
Oficina de Turisme (platja)		
Ràdio Cubelles			
Comunicació i Premsa		
Ensenyament			
Serveis d’entitats/ Centre Social
Museu Charlie Rivel 		

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

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

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

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			
Taximes Cubelles (centraleta)
Farmàcia Muntaner		
Farmàcia López			
Farmàcia Rodríguez		
Correus				
Parròquia Santa Maria		
Org. Gestió Tributària 		

Directori Web
Web municipal: www.cubelles.cat
Seu-e: www.seu.cat/cubelles
Perfil del contractant: http://www.cubelles.cat/pag683/perfil-contractant.htm
Ràdio Cubelles: www.radiocubelles.cat
Oficina de Recaptació: http://orgt.diba.cat

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 50 96
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
98 895 76 84

