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Nou itinerari turístic a la vila
a través dels seus murals
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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.

Més informació:
www.cubelles.cat
Ràdio Cubelles (107.5 FM) | www.radiocubelles.cat

A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és informació 2.0.

El ple aprova la modificació del Pla General que ha de
permetre la futura edificació de l’Institut Les Vinyes
La sessió tira endavant de manera definitiva el reglament del consell de la ciutadania ÈPOCA

E

l ple ordinari corresponent al mes de
maig ha aprovat, amb les úniques abstencions del PSC i Cubelles Sí Es Pot i el
vot afirmatiu de la resta de forces municipals, la modificació puntual del Pla General per delimitar el sector urbanitzable de
l’Institut Les Vinyes, pas necessari per tal
que la Generalitat pugui construir en un
futur el nou edifici i acabar, així, amb els
mòduls prefabricats que acullen l’alumnat
des de fa onze anys.
La proposta acordada preveu que a la zona
afectada, just el terreny sense asfaltar a
tocar de la plaça del Mercat, s’hi pugui
construir fins a un màxim de 99 habitatges, distribuïts en tres blocs de tres plantes
d’alçada. A canvi, els propietaris de la parcel·la cediran una pastilla de 10.000 metres quadrats per tal que el departament
d’Ensenyament projecti l’edificació del
nou institut. Es tractava, doncs, d’un nou
intent de l’Ajuntament per aconseguir que
la Generalitat accepti aquest espai després
que el 2014 s’hagués rebutjat el projecte inicial redactat dos anys abans, quan
es preveia un sostre de 166 habitatges, i
que a començaments de l’actual mandat
es refermés l’actual ubicació i es rebaixés
la proposta a 128. Ara, amb la disminució
de la capacitat residencial i la modificació
d’altres aspectes tècnics, l’acord de ple serà
traslladat a la Generalitat que haurà de valorar la proposta i decidir la seva viabilitat
per tal que s’hi construeixi el futur edifici.
Des de Guanyem Cubelles, el seu portaveu, Dani Pérez, va plantejar altres alternatives a la zona de la Mota, en terrenys

municipals, per tal d’accelerar el procés i
no vincular el nou centre a cap operació
urbanística. Per la seva banda, el regidor
de Cubelles Sí Es Pot, Albert Tribó, va qüestionar que l’institut s’ubiqui just a tocar
del cementiri i un torrent, mentre que
el representant del PSC, Xavier Grau, va
afegir-s’hi a les demandes d’estudiar una
nova ubicació i que sigui l’Ajuntament qui
avanci el cost de la construcció aprofitant
el seu romanent de tresoreria per tal d’accelerar la seva posada en marxa. Tant CiU
com el regidor José Manuel Écija van criticar el que consideraven un canvi de posició
del regidor Grau i el van responsabilitzar
d’haver aturat el projecte el 2014, quan el
govern d’aleshores va desistir de presentar
al·legacions tècniques després de l’informe negatiu de la Comissió d’Urbanisme
de Barcelona. El titular d’Urbanisme, José
Manuel Ardila, va recordar que ja hi ha altres instituts a tocar de cementiris, com a
Vilanova i la Geltrú, i que la prioritat del
consistori és que el nou centre s’ubiqui a
la zona de l’Eixample, al costat de l’escola Charlie Rivel, per tal de gaudir de dues
grans zones educatives al municipi i que
no es focalitzi tota l’oferta de secundària
al barri de la Mota.
Consell de la ciutadania ÈPOCA
El ple de l’Ajuntament també va aprovar
amb les úniques abstencions de Guanyem
i Cubellencs-FIC el reglament de funcionament i organització del consell de la
ciutadania, ÈPOCA. El punt va tirar endavant després que s’informés de l’acceptació de dues al·legacions presentades per
Guanyem Cubelles, la primera relativa a

La proposta acordada preveu la cessió de 10.000m2.

la comunicació de les seves convocatòries
i la segona referida a la possibilitat de refer propostes inicialment rebutjades, i la
desestimació d’una tercera que reclamava
que als acords presos per l’organisme siguin vinculants. El regidor de Participació
ciutadana, Agustí Casanovas, va al·legar
motius tècnics, d’una banda, i el perill que
algunes de les iniciatives siguin tècnicament i econòmica inviables, de l’altra. Tant
el portaveu de Guanyem, Dani Pérez, com
la representant de Cubellencs-FIC, Anna
Martínez, van replicar que, prèviament, les
propostes hagin de passar per la supervisió
d’una comissió tècnica que les faci factibles o bé les descarti abans de ser sotmeses
a votació.
Finalment, la sessió ordinària del mes
de maig va ratificar el protocol per a la
prevenció i actuació de l’Ajuntament de
Cubelles davant possibles situacions d’assetjament sexual i/o per raó de sexe, i el
pressupost 2018, després que es rebutgessin les al·legacions presentades durant el
període d’exposició pública.
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“Davant la manca de gestió del govern, podem seguir impulsant
projectes des de l’oposició o des de dins de l’executiu”

T

ot i la seva joventut, en Xavier Grau és
un dels regidors més experimentats i
coneixedors del pa que s’hi dóna a la
política municipal de Cubelles. Només així
s’explica que, a tres mesos de les eleccions
del 2015, fos capaç de liderar i bastir una
candidatura del PSC amb prou força per
esdevenir la segona formació més votada
i convertir-se, així, en el principal grup de
l’oposició. La ruptura del grup municipal ara
fa poc més d’un any no ha afeblit, però, el
seu discurs.
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Fa poques setmanes vostè va verbalitzar
la possibilitat que el PSC s’incorporés a
l’equip de govern. Què ha canviat perquè
el seu grup plantegi ara aquesta opció?
De fet, es tractava de la resposta a una pregunta de Canal Blau conforme si hi havia
disponibilitat a incorporar-nos al govern. La
conclusió és òbvia, tot allò que ens permeti
executar el nostre programa electoral, i en
especial projectes com la remodelació del
passeig Marítim i la construcció de la biblioteca, ha de tenir la nostra participació. I,
com que detectem una manca de capacitat
de gestió en el govern, no tenim cap inconvenient en seguir impulsant aquestes propostes, ja sigui des de l’oposició, com hem
fet fins ara, o des del govern.
Vostè ha parlat en més d’una ocasió de legislatura perduda. Per què?
Doncs pels resultats que hi ha al carrer. Han
augmentat els impostos un 10% però el nivell d’inversions i serveis a Cubelles no s’han
incrementat en la mateixa proporció. De
fet, segons ha reconegut el mateix govern,
l’any 2017 només es va executar un 25% de
les inversions pressupostades, i hauria d’explicar el perquè.

Acostuma a ser un fet habitual al conjunt
de l’administració executar un percentatge
inferior d’allò previst...
En qualsevol cas, si el mèrit d’una bona
legislatura és del govern, el demèrit, també. Nosaltres estem contents amb el darrer
pressupost perquè, per fi, hem aconseguit
que es fixi un compromís econòmic perquè
s’inclogui el projecte de la biblioteca i la
reforma del passeig Marítim. Lamentem,
però, que s’hagi quedat fora l’inici dels treballs del passeig Vilanova. La legislatura se
li ha escapat de les mans al govern i el mateix executiu ho reconeix.
Tanmateix, aquest govern ha aconseguit
incrementar els seus suports fins als onze
regidors, quan havia començat en minoria i
només set integrants.
És cert que hi ha una bona capacitat de
convèncer els trànsfugues i incorporar-los a

Xavier Grau, regidor del PSC.

dins del govern. És un pacte hipervitaminat
amb el suport de dos regidors trànsfugues
que, tanmateix, no es reflecteix en la millora de la capacitat de gestió, que és el que
importa.
La incorporació del regidor José Manuel
Écija al govern ha fet mal al PSC?
Home, no és una bona carta de presentació,
està clar. Però això és una reflexió que ha
de fer ell i l’exregidora del PP. Jo sóc molt
crític amb aquestes decisions, però les haig
de respectar.
Vostè incideix en projectes que vénen de
lluny quan el PSC ha tingut responsabilitats de govern durant diferents períodes
des del 2003.
Sí, però al final depens dels suports polítics
que tens. Nosaltres hem presentat aquests
projectes en minoria i s’han tirat enrere
perquè, privadament, alguns grups no en
són partidaris. Per això dic que el govern,
que està hipervitaminat amb dos trànsfugues, no té cap excusa per portar els temes
al ple i tirar-los endavant, però no hi ha
projectes de futur.
Després de cinc legislatures com a regidor,
té ganes de tornar-se a presentar?
Del que tinc ganes és d’empènyer aquests
tres projectes que nosaltres hem portat els
darrers temps, sobretot la biblioteca. De
quina manera ho faré? No ho sé ara mateix,
encara no hem fet cap assemblea pensant
en el 2019. Sí que haig de reconèixer que
els projectes que hi ha sobre la taula són els
últims de la meva capacitat i penso que hi
ha noves generacions que haurien de plantejar-se posar-se al capdavant de l’Ajuntament i impulsar iniciatives noves.

Segona edició dels Pressupostos participatius
La població decidirà amb el seu vot inversions per valor de 150.000 euros

L’

Ajuntament de Cubelles reedita per
segon any consecutiu el procés participatiu per permetre a la ciutadania
escollir a quines inversions volen destinar
150.000 euros del pressupost municipal per
a l’any vinent. El procediment d’aquesta
edició és el mateix que en l’anterior i podrà consultar-se al web www.pressupostosparticipatiuscubelles.cat, on també es
podrà fer la votació online de les iniciatives
seleccionades i es publicarà qualsevol novetat al respecte.

Guanyem i Cubellencs-FIC, el reglament de
funcionament i organització del consell de
la ciutadania. S’ha batejat de moment amb
les sigles ÈPOCA, que signifiquen Espai de
Participació Obert a la Ciutadania i les Associacions.
Dues vegades a l’any
El consell ÈPOCA està previst que es reuneixi un mínim de dues vegades l’any i que

Respecte a l’edició de l’any anterior hi ha
dos canvis significatius. D’una banda s’amplia la franja d’edat de les votacions als empadronats a Cubelles a partir dels 16 anys,
en lloc dels 18 de la primera edició. A més,
es podran presentar propostes que tinguin
com a objectiu una actuació d’inversió, però
també les que refereixin a despesa corrent
(manteniments, serveis...).

Es podran fer propostes de tot tipus, fins i
tot relacionades amb el nomenclàtor.
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Properament s’iniciarà el procés amb les
butlletes d’inscripció per poder participar
en les sessions de dinamització del projecte, així com poder fer les propostes d’iniciatives a subvencionar amb els pressupostos
2019, tant en paper com en línia.
Enguany es buscarà augmentar la dinamització de la ciutadania a través de les xarxes
socials amb perfil propi d’aquesta iniciativa:
Twitter, Facebook i Instagram, que actualment compten amb una comunitat virtual
de prop de 800 usuaris.
Consell de la Ciutadania
El ple de maig de l’Ajuntament de Cubelles
va aprovar, amb les úniques abstencions de

debati un màxim de cinc temes en cada
assemblea. El regidor de Participació ciutadana, Agustí Casanovas, ha explicat a Ràdio Cubelles que un cop es pugui posar en
marxa, el consell de la ciutadania (ÈPOCA)
donarà veu a les associacions i particulars
que vulguin.

Enguany, s’amplia la franja d’edat dels participants als 16 anys.

L’Ajuntament destinarà mig milió d’euros per asfaltar
40.000m2 de carrers de tot el municipi
L’acció s’emmarca dins del nou Pla de Pavimentació Asfàltica 2018-2019 i començarà l’estiu

L’

Ajuntament de Cubelles ha aprovat per junta de govern el nou
Pla de Pavimentació Asfàltica 2018-2019, un programa de millora
dels carrers de la vila que inclou una inversió de 497.567,51 euros
i una actuació sobre 38.125,88 metres quadrats a diferents barris del
municipi. Les obres, pendents ara de licitació, s’executaran en tres fases. La primera, tindrà lloc al juliol i afectarà 6.584,78 metres quadrats
amb un cost de 97.467,10 euros; la segona, al desembre i abraçarà un
total de 17.924,44 metres quadrats per un import de 232.738,09 euros,
i, finalment, la tercera, que serà el mes de maig del 2019 i abastarà
13.616,67 metres quadrats per un preu de 167.362,32 euros (veure requadre adjunt).
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Al llarg del temps, la qualitat de l’asfalt s’ha vist afectada i, entre d’altres, es poden apreciar diversos deterioraments com la desintegració
dels materials emprats, esquerdes a les capes de trànsit, deformacions
superficials i defectes en el poliment de la textura superficial a causa de
l’abrasió provocada pels neumàtics i el desgast de l’aigua, entre d’altres Per tot plegat, el Pla de Pavimentació Asfàltica preveu un seguit
d’actuacions diverses en funció de cada carrer com el sanejament i la
reconstrucció del paviment d’aglomerat, la incorporació d’una capa d’uns
cinc centímetres al paviment ja existent, la reconstrucció total de tota la
capa de trànsit, l’anivellament de tapes i reixes, l’aixecament parcial de
zones d’intervenció i el repintat de la senyalització viària horitzontal amb
material antilliscant.
Així, es preveu que la durada màxima d’execució de cada una de les fases
sigui de quinze dies, sumant un total d’un mes i mig entre les tres. Els treballs es distribuiran, principalment, pels barris de La Gaviota, Residencial
Les Salines, Marítim, Sud Sumella i Eixample, entre més.

Les feines abraçaran barris d’arreu de la vila.

FASE 1

SUP (m2)

ARC DE BARÀ

3.816,95

SITGES

1.723,21

Passatge GARBÍ

816,20

DOCTOR JUNCÀ

228,42

TOTAL

6.584,78

FASE 2

SUP (m2) FASE 3

SUP (m2)

SAGARÓ

1.236,42 SALOU

2.341,81

GAVÀ

1.408,46 PREMIÀ DE MAR

1.746,49

RONDA KENEDY

1.036,29 BLANES

LLORET DE MAR

3.429,16 TORREDEMBARRA

1.032,08

MASNOU

1.453,27 ROTONDA C/EMPORDÀ

1.223,28

COMA-RUGA

1.457,82 ROTONDA C/VALLESPIR

1.209,49

CALELLA

1.350,40 Av. MEDITERRANI

2.989,91

540,35

VENDRELL

773,48 MALLORCA

Plaça de GRÀCIA

676,48 Av. MOLÍ DE BAIX

Av. PAÏSOS CATALANS
TARRAGONA

670,21

1.948,65 SALVADOR ESPRIU

1.033,45
829,62

373,92 TOTAL

13.616,67

SUMELLA

1.196,11 SUMELLA

1.196,11

COR DE L'ESPIGA

1.145,80 COR DE L'ESPIGA

1.145,80

SEGRE

438,19 SEGRE

438,19

TOTAL

17.924,44 TOTAL

17.924,44

FASE

PERÍODE
D'EXECUCIÓ

ANY
D'EXECUCIÓ

1

Juliol

2
3
TOTAL

SUPERFICIE (m2)

IMPORT

2018

6.584,78

97.467,10€

Desembre

2018

17.924,44

232.738,09€

Maig

2019

13.616,67

167.362,32€

38.125,88 m2

497.567,51€

Medi Ambient aconsegueix que el Foix tingui cabal ecològic
A partir de l’1 de juny es deixaran baixar un màxim de 51 litres per segon

L’

Agència Catalana de l’Aigua (ACA)
ha atès la petició de la regidoria de
Medi Ambient de Cubelles perquè
el riu Foix mantingui un cabal ecològic. El
Foix entra en la primera fase dels cabals
ecològics de Catalunya i es podrà donar
compliment a l’anhel de tancar la famosa
anella verda dels parcs naturals de la zona
del Garraf. La presa del Foix permet aquest
cabal ecològic, gràcies al fet que hi ha tres
desguassos, dos soterrats i un de sortida al
canal de rec, el qual es va reparar el 2016 i
la seva vàlvula es regula fàcilment el 100%.
En una primera fase, el pantà alliberarà en-

tre 37 i 51 litres per segon a partir de l’1 de
juny. Amb aquest cabal, el riu no es veurà
ple però mantindrà els corrents subterranis

que arriben fins a la desembocadura i podria millorar les condicions ambientals i la
biodiversitat actual de l’aigua.

La mesura pretén acabar amb l’abocament de residus sòlids al riu.
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Suport de la Diputació per l’estació de bombament
El govern aposta per la solució més sostenible ecològicament per al Foix

L

a regidoria de Medi Ambient segueix sumant suports a la construcció de l’estació
de bombament de l’Av. Onze de Setembre. La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, ha agafat el compromís
de l’organisme d’aportar el 25% del cost total de les obres d’ampliació de l’estació que
ha d’ajudar a solucionar de manera important el problema dels abocaments de residus
sòlids al riu Foix. Aquest import, sumat al
que ha d’aportar l’ACA, deixa el cost total de
l’obra a càrrec de l’Ajuntament en un 50%.
Després d’esgotar la via de major finançament amb l’ACA i la conselleria de Territori i Sostenibilitat, que legalment no poden
aportar més del 25%, el Govern municipal

va demanar l’entrevista amb Conesa per demanar suport econòmic per fer front al projecte, d’uns 1.400.000€. L’afectació ecològica
de l’espai, que forma part, entre d’altres, de
la Xarxa Natura 2000, ha estat clau per convèncer a la Diputació de la necessitat de sumar-se al projecte.
L’ampliació d’aquesta estació de bombament ha anat incrementant el seu cost econòmic, fruit de l’aposta del Govern municipal d’avantposar la millor solució ecològica
a la més econòmica. Així, amb l’aval de Medi
Natural de la Generalitat de Catalunya, el
projecte contempla la instal·lació d’un sistema de sobreeixidors de l’excés d’aigües al riu
que decanta els residus sòlids abans d’abocar

l’aigua al riu. De tal manera que la qualitat
d’aquesta que arriba al mar és molt millor
que els nivells mínims que es marquen a la
normativa.
Un cop aprovat el projecte caldrà fer la licitació. Un dels requeriments de Medi Natural és
executar l’obra fora del període de nidificació
de les aus de la desembocadura del riu Foix.
Però l’aplicació de l’article 155 de la constitució
està retardant la signatura del conveni entre
l’Ajuntament de Cubelles i l’ACA. Josep Maria
Hugué, regidor de Medi Ambient, assegura
que “el projecte està pràcticament enllestit,
però no podem signar el conveni perquè va
lligat a la intervenció de l’estat espanyol de les
institucions catalanes”.

Cubelles amplia la seva xarxa de desfibriladors
Instal·lat sis nous equips en zones de gran afluència de persones

L

a regidoria de Salut ha ampliat la xarxa de desfibril·ladors dins del programa ‘Cubelles, vila cardioprotegida’. En
aquesta fase s’han instal·lat 6 desfibril·ladors de protecció davant de situacions de
mort sobtada amb aturada cardiorespiratòria degudes a arítmies malignes que
el seu tractament és el shok elèctric a la
plaça de la Vila, el Mercat municipal, el
passeig Vilanova i els passejos Marítim,
Mar Mediterrània i Marina. Han tingut un
cost de 12.600€, dels quals una part s’ha
finançat gràcies a la Diputació de Barcelona (3.600€), CaixaBank (3.600€) i Farmàcia
Montaner (1.300€).
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L’agost de 2013, el Poliesportiu va ser el
primer equipament a disposar d’un equip
desfibril·lador extern automàtic (DEA). En

aquests poc menys de 5 anys, la xarxa s’ha
multiplicat fins a arribar a 11 unitats, que
s’ampliaran a 12 amb el del centre social de
Mas Trader, producte de les propostes dels
pressupostos participatius. En aquest perío-

D’esquerra a dreta, Josep M. Hugué; Amaro Carlos;
Rosa Fonoll, i Josep Montaner.

de, el DEA ubicat al Centre Social va servir
per salvar una vida el febrer de 2016, quan
el conserge del Casal d’Avis va actuar amb
la celebritat necessària per utilitzar-ne un
davant de l’aturada cardiorespiratòria d’un
dels usuaris.
‘Kids saves lives’
L’aposta per la cardioprotecció al municipi
es completa amb la participació en el projecte escola ‘Kids saves lives’, que impulsa
l’European Resuscitation Council, que té
per finalitat que els alumnes dels centres
escolars de Cubelles, entre 12 i 18 anys, rebin una formació bàsica en tècniques de reanimació que ajudin a salvar vides. Aquesta
formació s’estendrà a nou personal municipal, representants d’entitats esportives i
associacions i públic en general.

Festes locals més cíviques i respectuoses

L

a regidoria de Joventut i la Policia Local, dins el pla de prevenció de drogodependències TRACA, han posat en
marxa una sèrie d’accions per promoure actituds cíviques també a les festes locals. La
posada en marxa de la campanya té com a
objectiu donar suport als joves i les famílies
en relació a les primeres sortides nocturnes
dels menors d’edat.
La primera prova es va fer al darrer Cerkabirra, organitzat per l’associació El Cubell,
amb l’objectiu prevenir el consum d’alcohol en menors d’edat i les conductes poc

respectuoses i incíviques associades a l’abús de
l’alcohol en totes les franges d’edat. El primer
objectiu era recordar als comerços la prohibició de vendre alcohol a menors. El segon
que els adolescents i joves que opten per fer
botellot al carrer, tot i recomanar que no el facin, tinguin informació per evitar o disminuir
al màxim els riscos associats al consum d’alcohol, tant per la pròpia salut com per les demés
persones i l’entorn. També s’ha contactat amb
les famílies de l’alumnat de 3r d’ESO i cursos
superiors dels instituts amb recomanacions
de com encarar les primeres sortides nocturnes dels fills i filles des de l’àmbit familiar.

Així mateix, durant el darrer Cerkabirra
l’organització va posar en marxa dues accions de conscienciació cívica adreçades a
totes les persones que assistien a la festa.
Sota el lema ‘Que no se te’n vagi la pinça’,
es promovien actituds cíviques i respectuoses amb les persones i l’entorn. I uns braçalets liles insistien en l’obligació de no tenir
comportaments sexistes en el decurs de la
festa. Els missatges de ‘No, és no’ es podien veure a la plaça del Mercat i per tot el
recorregut i els membres de l’organització
lluïen el braçalet lila.

Dissenyat un itinerari turístic pels murals de Cubelles
Una ruta dóna a conèixer imatges de cultura i fauna local que embelleixen zones degradades

U

na nova proposta turística per
conèixer la vila de Cubelles és passejar pels carrers tot seguint els diferents murals pintats a les parets. S’han
cercat espais degradats o malmesos i
mitjançant diferents tècniques de grafiti
s’han embellit amb motius de fauna local
o folklore popular cubellencs. Alguns estan elaborats amb il·lusions òptiques en

3D, de manera que el visitant podrà contemplar aspectes de la història de Cubelles i elements turístics del municipi.
L’itinerari farà un recorregut de murals integrats amb l’entorn amb protagonistes com
els balls populars i en Charlie Rivel, o la flora
i fauna de la desembocadura del riu Foix.
Aquí, alguns exemples:
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La campanya ‘El carrer també és casa teva’ se centra
en les defecacions dels gossos i la recollida de poda
La gràfica segueix l’estil de la dedicada a l’abocament de mobles i andròmines

L’

Ajuntament de Cubelles ha posat en
marxa dos nous eixos de la campanya
cívica ‘El carrer també és casa teva’,
centrades en la tinença responsable de gossos i la gestió dels residus de poda. La gràfica
de la campanya segueix l’estil de la que es va
iniciar amb el dedicat a l’abocament de mobles i andròmines al costat dels contenidors,
i que se seguirà reforçant per reduir significativament les accions incíviques.
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Ni al jardí, ni al contenidor
En l’àmbit de la poda, la principal aposta de
servei segueix sent la utilització de la deixalleria, l’horari de la qual s’ha revisat perquè
estigui oberta tots els matins de dilluns a
dissabte (10 a 13h., dissabtes a les 9h.) i les
tardes de dijous i de dissabte (15 a 19h.).
Igualment es mantenen les reduccions de la
taxa d’escombraries de fins al 30% per la utilització d’aquest servei.
El servei de poda domiciliària a particulars
és gratuït i es pot sol·licitar trucant al 93 895
03 00 (extensió 513 / opció 2+0) o a través
del formulari disponible a la web municipal. Els veïns que desitgin fer ús del servei
han de demanar-lo amb una antelació mínima d’una setmana del dia de recollida,
esperar confirmació del servei que indicarà
el dia de recollida exacte de les restes de
poda, i dipositar la poda en bosses tancades o bé recollits en feixos i el volum per
dia no podrà excedir d’1 m3 (equivalent
al volum d’un contenidor de rebuig). Des
de l’entrada en funcionament de la campanya, l’ús d’aquest servei ha crescut un
54,37%, passant de 318 serveis entre abril
de 2017 i maig de 2018 per 206 en el mateix període de l’any anterior.

Ni al menjador, ni a la vorera
La campanya per reduir les accions incíviques
d’uns pocs propietaris d’animals de companyia té com a protagonista un gosset que ja
ha estat la imatge de la retolació de la platja
canina i el correcan. El Govern municipal manté l’aposta per aquests serveis, que demostren
l’actitud pet friendly en les polítiques municipals de tinença d’animals, i que han donat
uns resultats prou acceptables. El Correcan
Cubelles, ubicat al C. Millera, a prop del pont
del C. Arles de Tec, està a punt de celebrar el
seu primer aniversari. És una àrea de 800m2
destinada a què els propietaris puguin passejar i jugar amb els seus animals en un entorn
adequat per a aquests.

La iniciativa remarca la necessitat de mantenir sempre una actitud cívica amb l’entorn.

Quant a potenciar la recollida dels excrements
dels gossos, una obligació que ja ha suposat algunes sancions econòmiques per als propietaris, l’OPIC va posar a disposició de la ciutadania
el passat mes de desembre 2.500 paquets de 20
bosses per fomentar els comportaments cívics.
Cada persona pot fer-se’n de forma gratuïta
amb un paquet setmanal i, fins a la data, se
n’han repartit gairebé 300 paquets.
Resultats positius
Josep Maria Hugué, regidor de Medi Ambient, considera que aquestes dades, “lluny
de ser ideals, són satisfactòries perquè ens
demostren que la conscienciació cívica és essencial per obtenir resultats a llarg termini”.
Malgrat que la regidoria de Medi Ambient
segueix apostant per l’educació en valors
cívics, aquesta fase de la campanya ja tindrà un vessant més sancionadora vistos els
resultats de la primera. “Hem detectat que
la majoria de la ciutadania segueix les normes bàsiques de civisme”, explica el regidor
Josep Maria Hugué, “si bé aquestes accions
queden embrutades per una minoria de
persones que aboquen les deixalles on no
toca”. Per això, un cop superada la fase informativa, la Policia Local s’ha posat l’objectiu de sancionar els actes incívics que afecten
la convivència de la majoria de les persones
que realitzen les accions de forma correcta.

Lilittum, aprendre en feminisme des de l’adolescència
Una nova entitat feminista pretén acabar amb el masclisme des del debat i la formació

P

arlar de l’entitat Lilittum és fer-ho de
feminisme. Però un feminisme des de
l’adolescència i l’àmbit local que busca
dotar el municipi de la informació que les
seves impulsores creuen que manca.
Per això el 24 de gener es constitueixen
com a entitat a Cubelles i comença la cerca
d’altres noies que o bé estiguin formades
en feminisme o bé estiguin interessades
a saber-ne i aprendre’n més. Així han
constituït l’associació Lilittum feminista
que actualment compta amb tretze

membres que treballen per formar a tot
aquell que es mostri interessat en el món
del feminisme a la vegada que ofereixen
canals per trametre coneixement a les
persones que ja estiguin formades. Un
dels objectius que es marca l’entitat
és treballar per “desconstruir tots els
aspectes masclistes que encara hi ha en
diferents espais de Cubelles”.
La posada en escena al públic en general
va ser en la commemoració del dia contra
la LGTBIfòbia, el passat 17 de maig. Les

membres de Lilittum van acompanyar les
integrants del col·lectiu LGTBIQ+ en la
lectura del manifest i la defensa dels drets
de totes les identitats sexuals existents.
També durant el cap de setmana
posterior van tenir presència destacada
al Cerkabirra, oferint un punt de suport
per evitar o, si hagués calgut, assessorar
qualsevol víctima d’intent o agressió
sexual. El mateix faran en el transcurs
de la Festa Jove, prevista pel proper mes
de juliol. Abans d’aquestes activitats
també van oferir, des de l’Espai Jove, un
debat sobre el col·lectiu transfeminista a
principis de maig. Aquest va ser el segon
acte promogut de la Primera Assemblea
Feminista no mixta de joves de Cubelles
per a dones cis i trans.
Amb més perspectiva de futur, la direcció
de l’entitat pretén poder realitzar tallers
i assemblees amb la participació de tota
la ciutadania que ho desitgi. Per això
també obren les seves portes a formar-ne
part o col·laborar amb Lilittum feminista
i tan sols demanen tenir interès en el
feminisme, estar en la franja d’entre
15 i 30 anys d’edat, i tenir compromís
a col·laborar en tot moment en les
iniciatives que impulsin.
S’hi pot contactar directament a través de:

Twitter: @LilittumC
Correu electrònic:
lilittumassembleafeminista@gmail.com.
L’associació vol tenir una presència constant al carrer.
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“El futur dels terrenys de la Tèrmica un cop es
desmantelli la consensuarem amb l’Ajuntament”
Els responsables de la demolició confirmen que la xemeneia deixarà d’existir aquest estiu

L
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a xemeneia de grans dimensions que
fa uns 40 anys domina el paisatge del
Penedès Marítim està actualment coronada per una estructura que confirma que
la seva desaparició és qüestió de mesos. Tal
com ja va anunciar la companyia Endesa, el
desmantellament de la Tèrmica segueix el
calendari previst i es calcula que, de cara a
l’any 2020, ja no quedi cap rastre visible de
l’activitat energètica a la zona. Es posarà,
així, punt i final a un símbol energètic, però
també polític i social. Des del cor mateix del
que va ser un dels principals motors econòmics de la vila, el responsable d’obra civil
d’Endesa, Fernando Jover, i el director de
les centrals del Foix i del Besós, Juan Ramón
Obón, analitzen l’estat actual del desmantellament de les instal·lacions i les opcions
de futur de l’espai.
Quan començarem a veure la desaparició
total de la xemeneia?
Fernando Jover. Ara mateix ens trobem en
la fase de demolició del seu interior que,
si tot segueix els terminis previstos, estarà
enllestida a començaments de juny. A continuació, es modificarà la tècnica de desmantellament tot col·locant una nova estructura a la part superior i començarem a
enderrocar la xemeneia a poc a poc. Aquest
procés s’allargarà durant tot l’estiu. No serà
ràpid però sí continu.
I quin sistema se seguirà?
F. J. Utilitzem un robot específic que es recolza a la xemeneia i va mossegant les seves
parets de manera que les peces van caient a
dins de la mateixa concavitat.

Què se’n fa dels residus que generarà la
demolició?
F. J. El principal residu, que és el formigó
exterior, és un material inert que es recicla
per ser utilitzat com a paviment i que aquí
farem servir per tapar els forats generats al
terra producte de la mateixa demolició.
N’hi havia d’especialment delicats o perillosos, tenint en compte l’activitat que s’hi
desenvolupava?
F. J. Els residus eren els propis de la combustió i algun altre element de la central que
han hagut de ser tractats com a material
perillós. Ara ens trobem en una fase en què
hem retirat pràcticament la totalitat dels residus més delicats que hi havia a la instal·lació. Possiblement, abans que acabi l’estiu
ja no en quedarà cap d’aquestes característiques i només hi haurà restes inertes, com
formigó i acer.
La xemeneia, a banda de ser l’element més
característic, és també el més difícil d’enderrocar? O hi ha altres parts de la central que
siguin complicades?
F. J. Sobretot, per les mesures de seguretat que cal prendre. Es treballa a una gran
alçada, amb equips molt específics, procediments complicats... I cal fer molt de seguiment en matèria de seguretat, que sempre
és la part primordial.
S’han trobat amb alguna complicació inesperada?
F. J. Ens ha afectat molt la meteorologia adversa que hem tingut des de finals de tardor
fins ben entrada la primavera, ens ha alentit

Fernando Jover (esquerra) i Juan Ramón Obón.

molt la feina ja que amb vent no es pot treballar a la xemeneia.
Hi pot haver alguna fase del desmantellament de la Central que pugui generar
molèsties als veïns?
F. J. Ara ens trobem al punt àlgid de la demolició i, a mesura que passin els mesos, s’aniran
reduint les zones de treball, les estructures sobre les que s’actua i, per tant, cada vegada es
disminuiran les possibles afectacions.
La resta de l’estructura anirà més ràpid?
F. J. Hi ha una sèrie d’elements complexos a
la demolició de cada una de les estructures,
bàsicament relacionades amb l’alçada, ja
que implica la implementació de més mesures de seguretat i que suposa la utilització
de mitjans més sofisticats i delicats, el que
alenteix la culminació dels treballs. El més
complicat és la xemeneia i la part superior

de l’edifici de la caldera, ja que té 55 metres
d’alçada. Un cop es culminin aquestes feines, la complexitat i la implicació de mitjans
anirà reduint-se ràpidament.

una altra amb menys habitatges però amb
una zona industrial i de serveis inclosa. Per
tant, estem oberts a qualsevol proposta que
ens pugui arribar de l’Ajuntament i el que
s’acabi duent a terme, serà amb el vistiplau
d’ambdues bandes.

I també es desmuntaran els dipòsits de fuel?
F. J. Els dipòsits es troben en fase de demolició ara mateix. N’hi ha un que està completament desmuntat i ja s’han retirat les restes
de combustible que hi havia a la zona. Així,
està previst que amb l’arribada del mes de
juny ja no en quedi cap, de dipòsit.
I també s’actuarà sobre la infraestructura
marítima?
F. J. Ara mateix només treballem sobre l’edifici.
Juan Ramon Obón. Això ja respondrà a una
segona fase. Com és públic, disposem d’una
concessió del departament de Costes i la
nostra voluntat és sol·licitar, primer, la seva
reversió per tal d’entrar en un diàleg que defineixi com ha de quedar la zona.
Per tant, no hi ha ordre de demolir la dàrsena i el port, oi?
J. R. Obón. De moment, no. Com deia, hem
obert un procés de diàleg que inclou també a l’Ajuntament, el qual ha manifestat
la seva voluntat que la zona es conservi tal
com està. Encetarem converses entre totes
les parts implicades, és a dir, amb els ajuntament de Cubelles i Cunit, Costes i nosaltres,
per tal de consensuar els usos de la infraes-

El periodista de Ràdio Cubelles, Pau Ramon, durant
l’entrevista als dos representants de la Tèrmica.

I si el futur POUM de Cubelles no permetés
seguir amb el seu projecte, què farien? Presentarien una altra proposta?
J. R. O. De moment, a totes les reunions mantingudes amb el govern, ha predominat la voluntat d’acord i consens. En cap cas, ens plantegem executar res de forma unilateral, no és
la nostra voluntat ni la nostra manera de fer.

La característica xemeneia de la central podria desaparèixer a finals d’estiu.

tructura. Personalment, crec que la conservació de l’espigó pot ser beneficiós tant per
a nosaltres, com per als dos municipis.
Si el calendari es compleix, cap a l’any 2020
aquí ja no hi haurà rastres de la central. Què
voldrà fer aquí Endesa com a propietaris
d’aquest immens terreny?
J. R. O. Ara mateix, el que estem fent és reflexionar sobre el futur d’aquesta àrea, i aquí
l’Ajuntament hi té molt a dir. Ja hem mantingut dues reunions preliminars amb l’equip
de govern per mirar de definir què es pot fer
aquí i com s’ha d’ordenar urbanísticament. És
cert que es tracta d’un terreny d’Endesa però
volem consensuar amb l’Ajuntament els seus
usos futurs. De moment s’ha parlat de possibles alternatives de construcció urbanística
però sense arribar al detall de si es destinarà a
serveis, a zona residencial, com es faria...
Tanmateix, s’ha presentat a l’Ajuntament un
projecte urbanístic per a la construcció de
500 habitatges en aquest terreny, no?
J. R. O. Hem plantejat dues possibilitats,
una amb un sostre d’edificació més elevat i

La col·laboració amb l’Ajuntament ha consistit, també, en la donació d’objectes com
una part del mural de ceràmica, una barca,
una premsa i llibres, entre d’altres. Anirà a
més aquesta col·laboració?
J. R. O. Nosaltres hem endegat un projecte
que s’anomena CSV (Creating Shared Value,
creant i repartint valors, en anglès) que pretén
crear valor afegit i generar benefici mutu amb
la nostra comunitat, que, en aquest cas, inclou
l’Ajuntament i els centres educatius del nostre
entorn. A Cubelles va començar com a projecte pilot i ara s’estendrà a tota Endesa.
Des d’Endesa creuen, com diuen alguns polítics locals, que la central, amb la seva llarga
activitat, hauria limitat el creixement turístic
del municipi?
J. R. O. Home, personalment penso que hi
ha hagut un creixement urbanístic important a Cubelles els darrers anys, de manera
que no sembla que l’activitat de la central
hagi enterbolit el seu atractiu turístic. Podria
haver estat superior sense la central? No ho
sé, però caldria reconèixer també que des de
l’any 1975 hi ha hagut una important activitat econòmica que ha beneficiat a la comunitat en forma de generació de llocs de
treball, propis i externs, instal·lació d’empreses, pagament d’impostos... I crec que és just
tenir-ho en compte.

13

Pasku Fernández, el cantant cubellenc de ‘La Voz’
El conegut empresari local segueix avançant en la seva carrera artística

E

mpresari de dia i músic de nit. Podria
semblar el lema d’un superheroi de còmic nostrat, però es tracta de la realitat
diària del conegut cubellenc, Pasku Fernández. Amb la diferència, això sí, que en seu cas
la música ocupa un lloc cabdal del seu pensament les vint-i-quatre hores del dia, set dies a
la setmana. Talment com les seves responsabilitats empresarials.
Malgrat que darrerament se l’està coneixent
cada cop més com a músic i cantant, encara
són molts els amics i coneguts de Cubelles que
se sorprenen en veure’l a dalt de l’escenari interpretant les seves cançons. Podria semblar
una afició sobtada, però res més lluny de la
veritat. “Jo estudiava piano a la vila, amb la
Glòria Carretero, i saxofon, amb Maria Dalmau, i ja estava acostumat a pujar a un escenari. El tema de cantar –afegeix en Paskuera la millor fórmula per poder expressar els
meus sentiments. Vaig compondre diverses
cançons, però ho feia privadament. Amb
el temps, la gent ho va anar escoltant i em
van animar a fer-ho públic. Com a monitor
ja cantava als nens i a cases de colònies i, de
fet, van ser el meu primer públic”. L’experiència va ser tan gratificant, remarca en Pasku
Fernández, que, de mica en mica, va anar
creixent: “Vaig formar un grup amb un company, que es deia Atrapados, i vam fer alguns
concerts, però no ens donava per viure, de
manera que vaig haver de muntar Sensación
Activa S. L., però la música va ser primer”.
L’entrada al món de l’emprenedoria va arribar gairebé per obligació, malgrat que sempre s’ha sentit còmode amb aquesta faceta
més formal. Com molts joves de Cubelles,
en Pasku treballava a Barcelona i mirava de
llaurar-se un camí professional fins que l’esclat de la crisi, com a molts milers de perso-

nes, el va deixar al carrer. Lluny de plànyer-se
i llepar-se les ferides, es va fer autònom i va
començar a oferir els seus serveis com a monitor a empreses i entitats. Alguna cosa devia
fer bé perquè, paulatinament, els seus clients
li van anar demanant un servei més ampli i
integral fins a arribar al punt de crear la seva
pròpia companyia. Confessa que és exigent
i que li absorbeix moltes hores, però n’està
força content. “És molt vocacional, també.
Certament, no em permet compaginar la
música com jo voldria, però al final faig el
que m’agrada i puc guanyar-me la vida”,
assegura cofoi.
Participant de ‘La Voz’
Els darrers anys s’ha decidit a fer una passa
endavant i participar, fins i tot, a diversos
programes televisius d’èxit. L’any passat va
prendre part dels càstings de La Voz i, amb
el seu estil de clares reminiscències flamenques, va anar superant eliminatòries mercès
al seu talent i el suport popular fins a arribar a la fase presencial, només a l’abast dels
millors. “He participat a La Voz i concursos

Pasku Fernández fotografiat a la planta noble del Castell.

de covers per Instagram que organitza una
coneguda discogràfica. Jo no sóc molt de certàmens, però la meva parella va trucar a La
Voz i vaig arribar fins al càsting presencial,
al de la tele. I clar, vaig pensar que tan malament no ho faig. I a partir d’aquí vaig començar a participar en concursos d’aquest estil. A
Operación triunfo, això sí, no m’hi veig perquè t’has de passar dos mesos allà a dins i
no pots descuidar tant de temps l’empresa”,
explica el músic i cantant.
Sigui com sigui, passió no li’n falta i no
sembla que res el faci desistir d’agafar una
guitarra i continuar expressant-se a dalt de
l’escenari amb les seves cançons i melodies.
“La gent de Cubelles que em coneix però
no sap que canto, quan em veu, al·lucina.
Em recorden pel bàsquet, com a monitor,
però no com a cantant”, afegeix. Qui sap si
encara es crearà un grup de fans, i tot.
Youtube: Pasku Fernández
@Pasku_Fernandez
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Cubelles disposa d’una xarxa d’accés a Internet
gratuïta als edificis municipals

D

es del 14 de maig, Cubelles disposa d’una xarxa d’accés a
Internet sense fils i gratuïta que es pot trobar com a Wifi
Cubelles. Es tracta d’un accés a Internet gratuït a la biblioteca municipal Mn. Joan Avinyó, al Centre d’Informació i Assessorament per a Dones Violeta, a l’edifici de l’Ajuntament a la plaça
de la Vila, al Centre Social Joan Roig i Piera, l’Espai Jove, el Casal
d’Avis i les oficines municipals de Turisme.
Les persones usuàries han de connectar-se a la xarxa sense fils Wifi
Cubelles i acceptar les condicions d’ús del servei. Aquestes bàsicament consisteixen en respectar la legalitat en matèria de propietat
intel·lectual, protecció de dades de caràcter personal o malmetre
equips informàtics. Un cop validat, el servei permetrà navegar
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entre les 7h. i les 22h. amb connexions màximes de 2 hores de
forma totalment gratuïta.
El servei Wifi Cubelles s’ha desenvolupat amb l’empresa ADTEL i ha tingut un cost de prop de 17.000€, perquè garanteix
tots els preceptes legals actualment vigents i, a més, soluciona alguns problemes de connectivitat entre edificis municipals que fins ara no estaven dins la xarxa corporativa, com
són el Centre Violeta i el Punt d’Atenció Turístic de la platja.
El servei és totalment escalable i, en funció de les possibles
línies de subvenció que vagin sorgint per desplegar-lo, es
podria ampliar de forma bastant assequible a altres equipaments i espais de la vila.
El regidor de Comunicació, Xavier Baraza, ha explicat que “volem que el nostre municipi sigui accessible a Internet mitjançant xarxes Wifi gratuïtes, i comencem amb els principals edificis de l’Ajuntament”.
Adhesió al projecte europeu Wifi4EUR
Precisament, una d’aquestes línies de subvenció és l’oberta
per la Comissió europea, coneguda com a WIFI4EU. L’Ajuntament de Cubelles es va adherir el passat mes de març a aquest
projecte a través del qual la Comissió europea vol promoure la
connectivitat Wifi per a ciutadans i visitants en espais públics
com parcs, places, edificis oficials, biblioteques, centres de salut i museus de tota Europa. Aquesta autorització, que actualment en la legislació estatal és difusa, se sustenta, normativament, a través de la modificació dels reglaments de la UE núm.
1316/2013 i 283/2014 pel que fa al foment de la connectivitat
a Internet a les comunitats locals, i que caldrà que les autoritats espanyoles acabin transposant a l’ordenament estatal.
Aquests projectes estan alienats amb les millores en noves tecnologies de la informació i la comunicació en tot el municipi.
En paral·lel també s’està executant la connexió entre els edificis municipals mitjançant fibra òptica, la qual cosa permetrà
millorar el servei d’administració electrònica cap a la ciutadania. Al pressupost 2018 també s’inclou l’adquisició d’un gestor
d’expedients orientat a donar un servei de més qualitat i efectiu
en la tramitació dels expedients administratius de tot tipus.

El futbol 7 ja disposa de camp de gespa

E

l passat 5 de maig es va inaugurar oficialment l’obra de pavimentació del
camp de futbol 7 del Poliesportiu municipal. Aquestes obres eren una gran necessitat per poder baixar la pressió d’usuaris
del municipal Josep Pons i Ventura, on no
hi caben tots els esportistes que s’exerciten. Les tasques, executades per l’empresa
Fieldturf Poligras SA, han tingut un cost de
158.838,64€.

Les obres han consistit en la compactació
del terreny, la construcció dels embornals
de desguàs de l’aigua, el sistema de rec i,
finalment, la pavimentació amb gespa artificial. A més, s’ha millorat la il·luminació

i s’han posat xarxes perimetrals i bancs per
als espectadors, atès que és un camp sense
graderia. La reforma s’ha completat amb el
material esportiu necessari. Narcís Pineda,
regidor d’Esports, espera que solucioni els

problemes “de les primeres hores d’entrenaments, perquè el camp de futbol està saturat”, alhora que confia que també a darrera
hora “la gent que acabi de treballar i vulgui
fer esport per gaudir, el pugui llogar”.

El nou equipament acollirà també activitats socials.
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La regidoria d’Esports cobrirà la pista exterior

L

a millora constant de les instal·lacions esportives es completarà properament amb
una coberta per a la pista exterior. Aquest
nou equipament no tan sols donarà resposta a
les necessitats esportives en cas d’inclemències
meteorològiques, ja que també s’hi permetran
actes de caire social i cultural.
Aquesta inversió estava supeditada a la
venda d’un terreny municipal, que es va
executar a finals del passat exercici. Ara, els
serveis tècnics municipals han redactat el
projecte que s’executarà en dues fases. En
la primera, es cobrirà la totalitat de la pista poliesportiva, s’instal·larà l’enllumenat
sobre l’estructura i es dotarà del material
esportiu necessari. En la segona, s’afegirà

Les obres es van inaugurar a començaments de maig.

un peto de protecció perimetral i els canals
de recollida d’aigües pluvials. S’estableix la
durada màxima de les obres en dos mesos

(un mes i mig per a la fase 1 i 15 dies per a
la fase 2) i un pressupost d’execució total de
245.047,64 euros.

Punt final a la temporada d’esport col·lectiu cubellenc
Sort desigual en els equips sènior de futbol, bàsquet, vòlei hoquei patins
Pel que fa al bàsquet masculí, la temporada
va començar amb forces expectatives que
es van anar diluint amb el pas de les primeres jornades. Tot i un bon tram a mitja temporada, l’equip -amb desavinences internes
clares- no va poder fer un pas endavant per
acabar competint per les primeres posicions. El club va destituir l’entrenador a falta
de disputar les últimes jornades. Ja es prepara un nou projecte pel sènior masculí per
la pròxima temporada on ja s’ha presentat
a Òscar Quesada com entrenador.

A més, l’equip ha arrodonit la temporada guanyant el trofeu de Copa davant de La Collada.
Una final molt disputada on els blanc-i-negres
van guanyar per la mínima. El millor jugador de
la final va ser el porter de l’equip cubellenc, Gerard Pedrosa, que fins i tot va aturar un penal.

Voleibol
El Club Vòlei Cubelles ha protagonitzat
el final de temporada on els dos sèniors
han finalitzat en primera posició. Tot i no
poder competir per l’ascens a la segona
fase, els dos equips no han abandonat
en cap moment la primera plaça malgrat
encaixar algun derrota en el tram final.
Una injecció de moral per uns equips que
han començat en competició federada
aquesta mateixa temporada. Un punt de
partida per la temporada vinent on intentaran lluitar per millorar els resultats en la
primera fase de la competició.

Bàsquet
Pel que fa al Club Bàsquet Cubelles, el sènior femení no va poder assolir la permanència al final de la fase regular tot i sumar
quatre victòries en les darreres sis jornades.
L’equip de Siscu Martín va finalitzar a les
portes de la salvació. Aquesta gran dinàmica ha permès l’equip sumar la primera
victòria en el primer partit del play-out
davant del Bàsquet Nou Barris -al tancament d’aquesta edició-. Les cubellenques
busquen la permanència després d’assolir
l’ascens la temporada passada.

Hoquei patins
El Club Patí Cubelles també ha finalitzat la
temporada on la principal novetat era el
retorn a la competició del sènior masculí a
la segona catalana. L’equip groc-i-vermell
ha finalitzat la temporada a la part baixa de la taula tot i protagonitzar alguna
victòria de prestigi. El femení, per la seva
banda, ha seguit amb la seva progressió
malgrat finalitzar també a la part baixa.
Però han protagonitzat la sorpresa de la
temporada eliminant a la primera ronda
de copa un equip de primera Catalana.

18
El CE Cubelles ha sumat un nou títol.

E

l Club Futbol Cubelles ha finalitzat
quart en el grup 12è de la Tercera Catalana, després de perdre les opcions
d’ascens en les darreres jornades. Les derrotes en els enfrontaments directes amb la
Joventut Ribetana i la U.E. Sitges van deixar
els blaus sense opcions tot i haver estat en
les primeres posicions tota la temporada.
En les darreres jornades ja sense opcions
l’equip de Xavi Vilagut ha encaixat dues
derrotes més, deixant un mal regust de
boca. Així i tot, cal destacar que en el C. F.
Cubelles ha assolit uns bons resultats en la
temporada del 50è aniversari, malgrat no
poder assolir l’ascens de categoria.
Un dels equips que ha realitzat una gran
temporada ha estat el Club Esportiu Cubelles finalitzant segon a la classificació de
primera al Trofeu Primavera de Vilanova.

UC-11 RCat
ES CONVIURE, ESTÚPID!!
La convivència és l´acció de conviure en companyia d´un
altre o altres. Per tant es tracta de la coexistència pacífica i harmoniosa de grup d´humans en un mateix espai.
Més important que viure es conviure, i es a partir de
conductes totalment reprovables i d´accions incíviques
d´un petit grup de ciutadans i ciutadanes de Cubelles
que es va difícil la convivència perquè es perd el respecte
a la resta de la ciutadania.
Des d´Unitat Cubellenca -11 Reagrupament creiem que
l’incivisme creixent és un fet palpable que deteriora les
relacions entre veïns, provoca danys a l´entorn natural,
a la via pública i en definitiva empobreix la imatge
com a poble. En aquest context la Regidoria de Medi
Ambient fa aproximadament un any va plantejar una
campanya de sensibilització ciutadana anomenada “El
carrer també és casa teva”
La campanya es va estructurar amb quatre eixos d’actuació:
andròmines i poda a via pública, recollida d´excrements de
gossos i millora de la recollida selectiva dels residus.
Passat un any de posada en marxa del primer eix i analitzades les dades veiem un increment significatiu d’usuaris
de la deixalleria amb més tones recollides i alhora més veïns que gaudeixen del descompte fins el 30% en la taxa
d’escombraries. Són registres esperançadors, però això
només ha de ser el començament.
Fa poques setmanes s´ha posat en marxa el segon i tercer
eix que fa èmfasi en les restes de poda i els excrements
dels gossos a via publica, sobretot aquest últim té sempre molt ressò mediàtic i pot arribar a crear repulsa de
les mascotes a causa de conductes inadequades del seus
amos. Tots som conscients que són una minoria però que
creen una problemàtica important, no exclusiva de Cubelles, que NO té solucions fàcils i que cal defugir de qui
aporti solucions demagògiques i electoralistes.
Junt amb la campanya de conscienciació amb infografies al
carrer i a la xarxa, l’Ajuntament de Cubelles dispensa bosses
gratuïtes per mascotes, es duen a terme accions pedagògiques a escoles i instituts de sensibilització, es fa el porta a
porta amb la poda a domicili, servei de recollida de mobles
i de cara als propers mesos s´està acabant de treballar una
ordenança municipal de civisme i convivència.
Amb totes aquestes accions no n´hi ha prou per acabar de
manera significativa amb les males maneres de fer i paral·
lelament cal emprar mesures coercitives amb sancions econòmiques. Així per part de la Policia Local s’ha intensificat
la vigilància per dissuadir i actuar contra els veïns que no
respecten els drets dels altres.
Seguirem treballant per garantir la convivència ciutadana i
estarem alerta de qui la posi en risc. Creiem de ben segur
que entre tots serem responsables per tenir la vila que tots i
totes volem i desitgem.

PSC
NOUS INSTITUT LES VINYES, SÍ
ELECTORALISME, NO
L’Agrupació Socialista de Cubelles aposta clarament
per la urgència del nou institut Les Vinyes de Cubelles i per això ha presentat al Ple Municipal una aposta clara: l’ampliació dels terrenys per la modificació
urbanística que permetin obtenir el sòl suficients pel
nou equipament i que l’Ajuntament de Cubelles pacti amb la Generalitat l’avançament dels diners per
construir-lo.
Els departaments d’Ensenyament i Urbanisme i
l’Agència Catalana de l’Aigua han descartat reiteradament la ubicació que proposa de nou l’Ajuntament per una raó ben clara: ningú veu amb bons ulls
que uns institut per a la nostra canalla s’hagi de construir a tocar del cementiri, un torrent, una gossera i
dos metres i mig per sota del carrer Cortí. Des del PSC
pensem que els nostres estudiants es mereixen una
ubicació millor.
El govern actual, amb l’excusa del nou institut, proposa la mateixa modificació urbanística que ja ha
tombat la Generalitat. Correm ara el mateix risc i que
passin deu anys abans que el nous IES pugui ser una
realitat. La promoció urbanística del sector queda en
mans dels privats, es a dir, sota control dels propietaris actuals assumint l’Ajuntament que, després de
la llarga tramitació urbanística, comenci el risc de
l’especulació amb el sòl i conseqüent retard en la urbanització del sector.
Des del PSC pensem que insistir en un emplaçament
que ja ens han denegat és un error si bé sembla que
l’actual govern veu que necessita “punts” de cara a
les properes eleccions. Quin gran error i quin gran
engany.
Han passat tres anys de la legislatura i el govern ha
deixat dormir una proposta nova al calaix; només
l’ha tret dels llimbs per les pressions rebudes els darrers mesos i sense informar ni partits polítics, ni les
entitats de mares i pares ni tampoc els professionals
del centre.
Pensem que és viable trobar terrenys adients pel nou
institut si s’acorda amb propietaris, Generalitat, mares i pares i professorat fer una proposta més àmplia
de modificació urbanística per ubicar millor l’institut,
obtenir més sòl per més equipaments, tractar amb
equitat tots els propietaris de terrenys i garantir
“l’interès públic” que reclama aquesta operació.

ERC
CULTURA I PARTICIPACIÓ, CLAUS DE PROGRÉS
De vegades no és a la tercera, sinó a la quarta, la vençuda, però finalment, després de tres intents fallits
anteriors, el 15 de maig el Ple va aprovar la modificació puntual del Pla General que afecta la zona on
s’edificarà el nou Institut Les Vinyes, prop de l’Escola
Charlie Rivel, pas previ indispensable per fer realitat
el que fa onze anys que el municipi espera i els barracons de Les Vinyes plasmen.
Cultura i Participació Ciutadana són fonamentals
per definir el municipi que volem, entre tots els que
hi vivim, treballem, gaudim i, en definitiva, el fem
créixer. Després de la bona acollida dels Pressupostos
Participatius per a l’any 2018, l’experiència es repetirà amb noves opcions pels pressupostos del 2019 i,
ja aprovat en Ple Municipal el seu reglament, també
podem comptar amb la nova eina del Consell de la
Ciutadania “E.P.O.C.A.”, on els ciutadans faran les
seves propostes, que seran debatudes i vehiculades
fins a l’Ajuntament.
En un municipi en evolució, i en un país amb govern
de recent estrena, la unió de tots és el que ens fa
forts davant les dificultats ordinàries i les imposades.
155 raons de pes per protegir les nostres institucions,
defensar el legat de l’1 d’octubre i teixir les complicitats necessàries pel projecte inclusiu, democràtic i
republicà al que no renunciarem, malgrat amenaces
i vulneracions de drets a les que mai ens hem d’acostumar. Llibertat Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Oriol
Junqueras, Joaquim Forn, Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Carme Forcadell. Tenim
nou govern, i antigues lluites. No us oblidem.
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Cubelles sí es pot

CiU

EXREGIDORA DEL PP I GOVERN INDEPENDENTISTA?

ARA, AMB PRESSES, SOLUCIONS?

LA CUBELLES QUE VOLEM

El govern de Napoleó és un típic cas de nepotisme:
va atorgar diversos càrrecs públics als seus familiars,
entre ells al seu germà José BONAPARTE (Pepe
Botella), qui va ser nomenat rei d’Espanya.

Anem directe al gra, sense introduccions ni
tonteries, que queda un any per les pròximes
eleccions municipals i farem com l’Ajuntament.

La Cubelles que volem. Aquest era el nostre eslògan
a les passades eleccions, el municipi que volem
construir entre tots, i que ara fa poc més d’un any els
partits Unitat Cubellenca i Esquerra Republicana ens
van oferir poder contribuir a aconseguir-ho amb ells,
entrant a formar part del govern.

Convé conèixer la història per reconèixer la realitat
del nostre temps.
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PP

Ja tenim aprovat el nou institut, qui ho diria. Hem
lluitat demanant-lo, i al final han decidit dedicar
temps als ja alumnes o als que vindran. Quan
trigarem en veure’l acabat?

Ja l’any 2011 ICV (amb Sr. Narcís PINEDA i OLIVA) i
Unitat Cubellenca (amb Srxs. Rosa FONOLL, Josep
Maria HUGUÉ i OLIVA, Xavier BARAZA i José Manuel
ARDILA) van governar amb el PP (!).

Felicitacions molt sinceres a l’Ajuntament per
l’acabat del camp de futbol, tenim pendent un
partit Oposició vs. Govern.

El NEPOTISME és la preferència que tenen alguns
funcionaris públics per donar ocupacions a familiars
o amics, sense importar el mèrit per ocupar el càrrec,
sinó la seva lleialtat o aliança.

Tot i això, queda molt per fer, deixem-nos de
comptagotes i millorem. Sabem res de les repetides
inundacions sota el pont de la via? Millorarà la
neteja dels carrers?

Avui l’exregidora del PP, Sra. Silvia ROMERO
oficialment no forma part del govern. Tot i això
només durant el març, ha cobrat l’import equivalent
a 4 assistències sense que consti quina ha estat la seva
aportació. No ha estat convidat cap altre regidor ni
regidora de l’oposició.

En fi, deixin de individualitzar, cooperem per
millorar, treballem pel poble.

Tanmateix, tot i no ostentar cap cartera ni càrrec
executiu al govern, l’abril va percebre 1.273’- € dels
diners municipals. Al febrer 1.254’- € mentre que,
fins a 5 regidors del govern amb cartera, van cobrar
quantitats considerablement inferiors...
Afegir aquí que incomprensiblement, el govern
cubellenc (Unitat Cubellenca, ICV, CiU i ERC) ha
decidit retirar-se com acusació particular al procés
penal contra l’exalcaldessa Sra. Mª Lluïsa ROMERO
per presumptes delictes tan greus com Prevaricació
Urbanística i/o Cooperació per Falsificació Documental
relatius a una greu infracció urbanística al seu
habitatge particular.
D’altra banda, aquest govern no va apel·lar la
sentència favorable a un policia municipal, dictada
pel Jutjat Contenciós-Administratiu 5 de Barcelona
al Procediment Abreujat 554/14, tot i que condemna
aquest ajuntament a pagar-li uns 100.000’- € amb els
impostos de la ciutadania.
“Si no peleas por acabar con la corrupción y la
podredumbre, acabarás formando parte de ella”.Joan Báez

Ens sentim contents d’haver pogut aprovar dos
pressupostos consecutius on s’inclouen obres de
millora pel municipi i inversions en obres com la tant
demandada biblioteca municipal.
I en el passat ple haver contribuït alçant la nostra
mà en l’aprovació inicial d’una modificació de
requalificació de terrenys, havent modificat tot el
que la Generalitat demanava, per poder cedir els
terrenys al Departament d’Ensenyament i que la
construcció de l’Institut Les Vinyes sigui una realitat.
No podem continuar deixant als alumnes, després
de deu anys, en mòduls prefabricats. El nostre grup
municipal aposta i creu en un ensenyament públic
de qualitat, i aquest pas és imprescindible per
aconseguir-ho, encara que a alguns regidors se’ls
ompli la boca i vulguin distreure als veïns explicant
mentides.
El nostre grup municipal ha apostat des de un inici
per la construcció del segon Institut de Cubelles en
aquest emplaçament proper a l’escola Charlie Rivel,
perquè no té cap sentit construir els dos instituts en
la mateixa zona del poble.
Amb la mateixa coherència que quan vam estar a la
oposició, vam votar a favor dels projectes en els que
creiem.
Actualment el govern ha inaugurat la gespa del segon
camp de futbol, continuem millorant l’accessibilitat al
nostre municipi, estem treballant amb l’Aliança perquè
obrir-la sigui una realitat, treballem per millorar el
procés de recollida de la brossa, la contractació
de l’aigua, l’ampliació del servei de bus urbà, la
implantació de Wifi a tots els edificis municipals...
Tots aquests projectes i molts d’altres responen a la
nostra voluntat de millorar el municipi, per aconseguir
entre tots la Cubelles que volem, un municipi accessible
per tothom i amb unes instal·lacions i equipaments
dignes d’una població de 15.000 habitants.

ICV
NO ES NO
Segons la sentencia núm 000038/2018 de la Secció
Segona de l’Audiència Provincial de Navarra queden
com a fets provats que els cinc homes del grup conegut com La Manada van perpetrar una menyspreable
acció d’agressió sexual contra una dona a Pamplona
durant les festes de Sant Fermín de 2016.
Es pretén justificar legalment que en aquesta acció
no ha existit violència ni intimidació cap a la víctima
pel que s’absol als cinc homes d’un delicte d’agressió
sexual, obviant que es produirà cap tipus d’intimidació i violència.
Una sentència, que com han valorat nombroses expertes i experts jurídics, entitats feministes, ONU dones, o el govern de Navarra entre uns altres:
- minimitza els fets al no considerar-los agressió sexual,
al no considerar l’agreujant de realitzar-se en grup,
- situa la càrrega de la prova en la víctima en posar el
focus de la sentència en el seu comportament i no en
el comportament dels agressors,
- afavoreix la impunitat de les agressions masclistes i envia un missatge de descrèdit de la vivència de les dones
que pateixen aquestes agressions i les revictimitza,
- posa de manifest la incoherència d’entendre que
l’abús sexual perpetrat en les condicions que es va
produir, i que queda recollit en el relat dels fets, pot
produir-se sense violència i/o intimidació;
Després d’aquesta sentència, ha quedat de manifest, una
vegada més, l’orientació patriarcal amb la qual membres
de la Judicatura d’aquest país segueixen enjudiciant els
delictes contra les dones. No es pot aplicar una doble
victimització, ni que s’exigeixi un plus de sofriment. A les
dones no se’ls pot exigir que moren per a demostrar així
que sí es resisteixen davant una agressió sexual. S’ha comprovat que el Codi Penal no protegeix de forma efectiva
a les dones de les violacions ni de les múltiples expressions
de violència a les quals han d’enfrontar-se.
Hem assistit a un procés en el qual des de diferents àmbits judicials i mediàtics s’ha arribat a culpabilitzar a la
dona agredida, en la qual fins i tot s’ha presentat com
una prova admissible la “vida normal” de la víctima
després de l’agressió.
Però també hem assistit a una mobilització de sororitat i suport col·lectiu del feminisme denunciant aquesta sentència
i visibilitzant el patriarcat que existeix en cada àmbits de la
nostra societat: en la justícia, en els mitjans de comunicació,
en l’ocupació… El moviment feminista ha respost unit en
els carrers, posant el focus en les desigualtats i injustícies
que segueixen vivint les dones.
Aquesta sentència, torna a mostrar la necessitat de dur a
terme polítiques municipals que posen el feminisme en
el centre i possibiliten construir municipis on les dones
puguin ser lliures.

Guanyem Cubelles
EL NOU INS LES VINYES SI FOS UNA PRIORITAT JA
ESTARIA FET
És indigne i vergonyós que a l´institut Les Vinyes de
Cubelles es portin 10 anys fent classes en barracons, però
també indigna que es prioritzi la ubicació en contra de la
celeritat en la seva construcció.
Per responsabilitat no ens vam oposar en el ple municipal
a la construcció del nou institut, ja que així ho va acordar
la nostra assemblea, argumentant que Guanyem Cubelles
no podia ser un obstacle, perquè és una urgència construir
el nou institut, tot i que no ens agradés la proposta del
govern municipal. La ciutadania ha de saber que hi han
alternatives, la nova construcció és un tema de voluntat
política, en la qual s´hauria de prioritzar la seva construcció
en lloc de la ubicació, si és que realment és urgent...
Per què diem això? Aquí hi han moltes coses que s´han
d´explicar a la ciutadania. Sincerament no entenem l´obsessió
que té el govern de Cubelles per a que el nou institut es faci
en els terrenys del costat de la plaça del Mercat. El projecte
que es va aprovar al ple municipal era la tercera proposta
que es presentava per requalificar aquests terrenys, ja que les
dues primeres van ser rebutjades per la Generalitat.
A la ciutadania se’ls hi hauria d´explicar que el nou institut
si s´arriba a fer, no serà una realitat en un període breu
de temps. Hi han diversos motius que condicionen la seva
construcció a la nova ubicació:
Primer: l´informe de l´arquitecte municipal i de l´estudi
d’inundabilitat diu que s´ha de prioritzar l´adequació del
torrent, ampliant la seva secció construint talussos i fent
un passeig fluvial. A dia d´avui no sabem quan de temps es
trigarà a fer això, ni qui ho pagarà.
Segon: L´arquitecte municipal descriu les previsions
temporals d´execució d´obres del solar on es situarà el nou
institut. I diu que:
- L´aprovació definitiva de la modificació puntual del pla
general pot comportar uns 12 mesos.
- El termini per l´execució de les obres d´urbanització és
de 6 anys des de l´aprovació definitiva del pla parcial.
Tercer: Hem de tenir present que el departament
d´ensenyament exigeix que per a poder recepcionar els
terrenys per fer el nou institut han d´estar urbanitzats.
A Guanyem Cubelles pensem que si s´hagués optat per fer
el nou institut en terrenys municipals, seria molt més fàcil i
probablement ja estaria fet.
Segons el cadastre, tenim dos terrenys municipals de més de
10.000 m2 per oferir a la Generalitat, ja urbanitzats a la zona
de la Mota, el que passa que no estan situats on el govern de
Cubelles obsessivament vol. A qualsevol dels dos es podria fer
perfectament un nou institut. Certament aquests terrenys
no estan en el centre del poble, però probablement el nou
institut ja estaria en funcionament i tant com professors i
alumnes fent classes en unes condicions dignes.

Cubellencs-FIC
COM EN L’ÈPOCA, DE MARIA ANTONIETA ... !
Sortir a tombar per Cubelles es fa cada cop més complicat, i s’esta convertint en un esport de risc, carrers
aixecats que amb el pas del temps ja s’han fet del tot
intransitables i en lloc de poder gaudir d’un paisatge envejable, hem d’estar atents a on posem els peus
per vigilar a no ensopegar en un clot i trencar-se un
turmell, o possiblement i amb més bona fortuna, trepitjar una tifarada de gos (per allò de “la bona sort”).
Fa temps que reclamem sense èxit, una campanya de
vigilància, entre altres per als incívics que no recullen
les defeccions dels seus animals, d’igual manera que
es fan campanyes per l’ús del cinturó o l’ús del mòbil
al volant.
La figura dels Agents Cívics, podria ajudar a dissuadir
diferents actes incívics i alhora ajudaria a donar ocupació, però com tot en aquesta vida on hi ha patró
no manen mariners, i si el patró no està per la labor,
doncs passa el què tenim i no avancem…
Perquè cal civisme, però cal dir què actuació de neteja,TAMBÉ.
Si l’indret escollit és la desembocadura del Foix, un
consell és portar una bona pinça al nas. Ja sabem que
es tracta d’un espai natural, però les ferums que allà
s’hi ensumen de naturals no en tenen res, i pots veure surar de tot, fins i tot els aneguets marxen del seu
espai.... Si la Trinca s’hagués inspirat per fer la cançó
del “Danubi és blau” en el nostre Foix, aneu pensat en
quin color l’hagueren associat.
Primera i segona línia de mar estan del tot deixades, si
durant tot l’any ja està oblidada normalment, no cal
dir la situació actual a tan sols 15 dies de l’inici de temporada d’un estiu, on si la situació no canvia i ningú
ho corregeix, no serà pas recomanable ni agradable
per ningú, i tampoc per al comerç i restauradors de
la zona, que de ben segur estaran “encantats” amb
aquesta ajuda que els brinda el nostre Govern de torn.
Tan sols cal veure el mateix tram de la riera, amb unes
herbes que fins i tot ja arriben per on transita la gent,
i ara al final del passeig de la riera, fins i tot hi tenen
plaça reservada els contenidors, i els col·loquen al damunt de les voreres, provocant que les persones hagin
de baixar i caminin per al ben mig del carrer, amb el
perill que això comporta.
Però això si, anem pintant parets i fent murals intentant distreure l’atenció i la mirada del personal, com
en l’època de Maria Antonieta, que en lloc de rentar-se hi posaven perfum, i tan contents.....!!
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Telèfons
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L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00
L’Ajuntament de Cubelles ha canviat el sistema d’atenció
telefònica passant d’analògic a telefonia IP. Per a la ciutadania, la diferència més significativa és que, des d’ara, tots els
telèfons dels diversos departaments i regidories que conformen el Consistori queden centralitzats en el fins ara telèfon
de l’OPIC, el 93 895 03 00. A partir d’aquí una operadora
virtual ofereix l’opció de derivar la trucada previ marcat de
l’extensió corresponent, en cas de conèixer-la. Per contra, si
es desconeix l’extensió l’operadora ofereix una sèrie d’opcions numèriques per anar derivant la trucada i que aquesta pugui ser atesa per la persona encarregada de resoldre
la petició ciutadana ja sigui en la regidoria corresponent o
amb una operadora telefònica de l’OPIC.
Hi ha alguns serveis municipals que mantenen les seves línies de telèfon tradicionals, com els següents:
Ràdio Cubelles
Turisme		
Espai Jove
Biblioteca
Centre Violeta

93 895 03 26
93 895 25 00
93 895 03 61
93 895 23 87
93 895 14 06

A nivell intern també ha suposat un canvi, doncs les trucades
interdepartamentals, que fins ara es feien com a trucades
metropolitanes, passen a fer-se per extensió interna via IP,
el que no genera cap despesa en consum de línia telefònica.

EXTENSIONS DE GRUP
500        Secretaria General
501        Factures
502        Intervenció
503        Tresoreria i Gestió tributària
504        Contractació
505        Urbanisme
506        Medi Ambient i Activitats
507        Via Pública
508        Arxiu
509        Joventut
510        Cultura
511        CSIDE
512        Serveis Socials i Casal d’Avis

513        Atenció Ciutadana
514        Servei d’ocupació
515        Consum
516        Turisme i Museu Charlie Rivel
517        Comerç, Fires i transport
518        Biblioteca
519        Comunicació i Protocol
520        Radio Cubelles
521        Esports

CENTRES EDUCATIUS
INS Cubelles 		
INS Les Vinyes		
Escola Charlie Rivel		
Escola Vora del Mar
Escola 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

URGÈNCIES
Emergències		
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil		
Policia Nacional		
Mossos d’Esquadra		
Bombers			
Centre d’Atenció Primària
Hospital Sant Anton
Hospital Sant Camil
Creu Roja		
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93 895 01 32
93 814 70 50
93 893 25 08
93 657 11 50
93 815 00 80
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30

SERVEIS
Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
Rodalies			
Taxi José Julián		
Taxi Jordi			
Taxi Daniel Flores		
Farmàcia Muntaner
Farmàcia López		
Farmàcia Rodríguez
Correus			
Parròquia Santa Maria
Org. Gestió Tributària
SIAD Garraf 		
Incidències Enllumenat

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
900 41 00 41
664 09 00 07
627 73 20 86
653 79 98 57
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
93 895 76 84
93 810 04 10
90 013 13 26

El racó d’en Pineda

Patio andaluz, dècada de 1960 (Arxiu Antoni Pineda)

Durant la dècada dels 60 del segle passat, a Cubelles van proliferar diversos locals
d’oci de nova fornada. Un dels més característics i recordats seria El Patio Andaluz,
inaugurat el 1963 i ubicat al capdavall del carrer de Víctor Balaguer, a tocar de la
peixateria de la família Amat Fontanals, que n’eren els propietaris. La sala tenia
una pista de ball a l’aire lliure i, com no podia ser d’una altra manera, s’hi oferien
sessions de tablao flamenc.

