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Desprès d’uns anys sense representació 
al Consistori cebellenc, vàrem apostar 
per fer  REINICIEM CUBELLES,  un equip 
amb dones i homes, fruit de la inquietut 
dels joves i de l’experiència que et dóna 
els anys.

La feina ben feta sempre et dóna els seus 
bons fruits, pels quals t’has esforçat.

Els comicis del mes de maig d’enguany, 
ens van donar 2 Regidors al Consisto·
ri del nostre poble de Cubelles, la Ester i 
en Quim. Són al Govern municipal, admi·
nistrant regidoríes de profund calat, amb 
responsabilitat i abnegació.

El treball diari és molt feixuc, en un mu·
nicipi de 15.000 habitants i tant disper·
sos geogràficament. Són molts els barris, 
que conformen el teixit veïnal i saber el 
què volen, què necesiten, quines són les 
seves inquietuts…, fan que les hores del 
dia a dia, siguin intenses, si és que així ho 
vols fer, demostrant la teva responsabi·
litat, que els teus mateixos veïns, amics 
i coneguts t’han otorgat. Treballen per 
nosaltres els seus conciutadans, abans 
eren com els seus propis veïns i ara te·
nen el deure, cap a tots nosaltres, per re·
generar el fet públic.

Gràcies als 711 cubellencs i cubellenques per la vostra confiança 

Som responsables, optimistas, il·
lusionats, per fer una tasca més propera 
a la gent del nostre municipi i despertar 
a tots ells l’orgull de ser d’aquesta terra.
Estem preparats per fer un nou país, des 
del lloc més adient, el nostre poble, la 

nostra gent, el nostre veí.
Un municipi on capiguem tots i cadascún 
de nosaltres, siguem el què siguem i que 
vinguem d’on vinguem. 
Estem al vostre costat, caminem junts 
cap a un futur millor. Visca Cubelles.



ESQUERRA AL  NOU GOVERN LOCAL

Els resultats electorals 
del passat 22 de maig van 
situar Esquerra com a 
tercera força cubellenca.

Esquerra Republicana de Catalunya, 
aconseguí dos regidors a les passades elec·
cions municipals del 24 de maig. Aquest re·
sultat ha estat el més important de la histò·
ria d’ERC a Cubelles.

Però no només hem entrat en força a 
l’Ajuntament, sinó que en un acte de res·
ponsabilitat i generositat, hem aconseguit 
formar Govern per a poder fer realitat els 
projectes que el partit té tant a nivell na·
cional com a nivell municipal. Cert és que 
aquest govern està en minoria, i que proba·
blement haurem de cercar nous socis per·
què Cubelles es faci per fi governable, ja que 
l’actitud de part de l’oposició és posar pals a 
les rodes a tot allò que surti del Govern.

Els dos regidors d’ERC, s’han fet càrrec de 
regidories de pes dins el Consistori, sense 
defugir per tant de cap tipus de responsa·
bilitat. La nostra companya Ester és  regido·
ra de cultura, que a més de la feina habitual 
es caracteritza per tenir molta feina en molt 
poc temps, havent superat amb molt bona 
nota tot un estiu ple d’actes i festes, acon·
seguint una de les més altes participacions 
ciutadanes. A més és responsable de la regi·
doria d’ensenyament, que segur li plantejarà 
nous reptes un cop començat el curs esco·
lar. Abans de començar el curs ja ha aconse·
guit un nou tipus de sòl pel centre escolar 
La Draga, en benefici de la seguretat dels 
infants.

Jo mateix, com a regidor de governació ja 

he pres diferents decisions en quant el canvi 
de direcció i millora de senyalització de car·
rers, així com incentivar la funció de la poli·
cia local. En temes de benestar social, s’ha 
aconseguit que les criatures més desafavo·
rides per la crisi hagin tingut un menú dia·
ri durant tot l’agost, a banda dels  60 euros 
que havia atorgat el govern anterior per tot 
l’estiu, cosa que a nosaltres ens va semblar 
de tot punt insuficient, i s’està treballant 
amb diferents ens del país en relació als re·
fugiats que arriben a Europa aquests dies.

ERC de Cubelles ha assolit també repre·
sentació tant al Consell Comarcal de Garraf, 
com a la secció Comarcal del Partit, i des·
prés de gairebé 75 anys, ni que sigui de ma·
nera accidental i per una setmana, he tingut 
l’honor de substituir a Ramón Estalella com 

alcalde de la nostra Vila, posant Esquerra al 
capdavant del Municipi.

Anem pel bon camí, anem a totes, i tot 
gràcies al clima d’unitat i cohesió que hi ha 
dins de la Secció Local. Aquest és el nostre 
secret, aquesta és la nostra força.

Només em resta dir que tinc ganes de dei·
xar de ser independentista, vull d’una vega·
da per totes d’oblidar·me del independen·
tisme. A partir del 27, que està a tocar, no 
només jo, sinó tots vosaltres ho deixarem de 
ser, perquè per fi serem independents. 

Bona diada i a tots a la Meridiana!

Joaquim Macià

Regidor d’Esquerra i Primer Tinent d’Alcalde 

Ajuntament de Cubelles
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EXECUTIVES REGIONAL I COMARCAL

La representació de l’estratègia d’Esquerra Republicana de Catalunya a la nostra regió està garantida i amb representació cubellenca. A 
l’Executiva Regional, on hi ha el concurs d’altres companys de diferents municipis, el nostre president local en David Agüera, com a Secretari 
de Coordinació, està per representar·nos amb la seva manera peculiar de ser: Clara, oberta i honesta.

Així la nostra manera de treballar per a la nostra gent, el nostre país; quedarà ben demostrada amb la seva força de convicció. Endavant 
Company, per UN NOU PAÍS. Anem·hi.

A l’Executiva Permanent Comarcal del Garraf, els cubellencs d’Esquerra Republicana de Catalunya, estem per fer la feina d’Organització 
Política Municipal, coordinant als diferents companys d’ERC amb representació en els Consistoris, dels 6 Municipis que conformen la Comar·
ca del Garraf. En aquest cas el nostre company Lluís Millans Miró, present a l’executiva, és el que a Cubelles també es responsabilitza de la 
política Municipal, que és la més propera als moviments socials i veïnals, el més proper a la nostra gent, a les seves necessitats i inquietuds.

Necessitem conèixer tot allò que ens envolta, que és el nostre entorn més immediat.



ACTES PREVISTOS AL TERRITORI:

Dimarts 15 de setembre, Vilanova i la Geltrú

Acte Junts pel Sí amb Raul Romeva, Artur Mas i Marta Rovira.

(lloc i hora per determinar)

 

Diumenge 20 de setembre, Vilafranca del Penedès

Acte Junts Pel Sí amb Carme Forcadell, Marta Rovira i Neus Munté.

Plaça de la Vila, 19’00h.

juntspelsi.cat


