
Publicació d’informació municipal - 31 | juliol-agost 2018

Aposta pel medi ambient



SUMARI

Cubelles Comunica és una publicació municipal de periodicitat 
bimestral i distribució gratuïta editada per l’Ajuntament de 
Cubelles a través de la Regidoria de Comunicació.
La redacció no comparteix, necessàriament, la opinió expressada 
en els articles signats, d’opinió i col·laboracions. 

Coordinació, redacció i fotografia: 
Departament de Comunicació i Premsa, Iván Fernández,
Montse Torrado i Antoni Pineda. 
Disseny, maquetació i impressió: Edicions MIC

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

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.

 COMUNICA
 3  Creat el Consell Municipal de Comunicació
 4  Entrevista a l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
 5  Les propostes als segons pressupostos participatius es podran  
  presentar a partir de l’1 d’agost.
 6  L’Ajuntament presenta un pla energètic per reduir les   
  emissions de CO2.
 7  Entrevista a Míriam Romero, tècnica de l’Oficina del Canvi  
  Climàtic de la Diputació.
 8  Es posa en marxa el sistema de lloguer de bicicletes   
  elèctriques, PMBikes.
 9  La lluita d’una família cubellenca contra la diabetis1.
 10  Nou servei centralitzat dels taxis locals.
 11  Ajuntament i Aliança signen el contracte de lloguer de la  
  històrica sala.
     CONEIX
 12-13  Sistema pioner per eradicar l’abocament de residus   
  contaminants al Foix.
 COMUNICA
 14  Tot a punt per a l’inici de la Festa Major petita.
 15  Presentat el festival de novel·la negra Cubelles Noir.
 16  La Festa de la Verema manté el seu format de tres dies.
 17  Reportatge sobre la pràctica del teambeach a Cubelles.
     COLUMNA
 18-20  Tribuna política.
 COMUNICA
 21  Telèfons d’interès.
 22  El racó d’en Pineda.

L’edició d’aquesta revista es va tancar el 19 de juliol



La sessió acorda concertar un crèdit tou mitjançant la Diputació de 2,7 MEUR per a inversions  

El ple crea el nou Consell Municipal de Comunicació

El ple de l’Ajuntament de Cubelles 
corresponent al mes de juliol va aprovar 
la creació del nou Consell Municipal de 

Comunicació, un organisme amb presència 
de la població, professionals i representants 
polítics que pretén blindar la independència 
dels mitjans públics, tant els actuals com els 
que es puguin crear en un futur, regular 
el seu accés i promoure la participació 
ciutadana en el seu funcionament. El consell 
es convocarà almenys dos cops a l’any i 
inclourà càrrecs electes tant del govern 
com de l’oposició, periodistes de la plantilla 
municipal, quatre persones empadronades 
a títol individual que es triaran per sorteig 
i fins a quatre membres d’associacions 
inscrites al Registre Municipal d’Entitats. En 
el cas dels representants de la ciutadania, els 
seus integrants es renovaran cada dos anys. 

Entre les seves funcions hi haurà la 
formulació de propostes a l’Ajuntament 
en matèria de comunicació i d’informació 
municipal; la valoració del pla de treball 
i de la memòria anual del servei; atendre 
queixes, recomanacions i suggeriments fets 
arribats per la població, i triar cada quatre 
anys la direcció dels mitjans de comunicació 
locals mitjançant una convocatòria interna 
o externa en què es valorarà els mèrits de 
la persona que es presenta al càrrec i un 
projecte tècnic.

El regidor de Comunicació, Xavier Baraza, 
va defensar la creació del consell com “un 
paraigües que protegeix i evita la possible 
ingerència de tercers”, alhora que va garantir 
la seva independència absoluta “sense 
dependre de la bona voluntat del govern 

de torn”. Des de l’oposició, el portaveu de 
Guanyem, Dani Pérez, va assenyalar que 
l’origen del nou òrgan parteix d’un esborrany 
presentat per la seva formació el 2016 a 
l’alcaldia i va expressar el seu desig que es 
posi en marxa “el més aviat possible”. Des del 
PSC, el seu regidor, Xavier Grau, va subratllar 
que la proposta “xoca amb la direcció política 
dels mitjans en aquesta legislatura” i va 
remarcar que, sota el seu parer, manca definir 
alguns aspectes ara ambigus com “el sistema 
de selecció de la direcció”. La representant de 
Cubellencs, Anna Martínez, va destacar, al seu 
torn, que al web municipal no es recull l’acció 
de l’oposició “tot i ser també ajuntament” 
i que tots els grups han de tenir el mateix 
tracte i cobertura “per garantir la plena 
transparència”. El titular de Comunicació 
va cloure el punt diferenciant entre mitjans 
i web municipal destacant que, els primers, 
apliquen el seu criteri professional sense 
ingerències i que, el segon, “tal com s’ha fet 
des de fa bastants anys”, recull la gestió de 
l’acció municipal “que executa el govern”. 
El punt va tirar endavant amb els vots a 
favor del govern, Guanyem Cubelles i la 
regidora Silvia Romero, i l’abstenció de la 
resta de grups.

Concertació de crèdit
La sessió plenària també va aprovar la 
concertació d’un crèdit de 2.713.101,28 
euros finançat de manera gairebé íntegra 
(2.602.628,14 euros) mitjançant el Programa 
de Crèdit Local de la Diputació de Barcelona 
que, mercès a la bona salut econòmica 
de l’Ajuntament, assumeix els interessos 
derivats permetent així que el consistori 
només hagi de retornat capital i els interessos 

de la xifra restant (110.473,14 euros) amb 
unes condicions per sota de les de mercat 
(euríbor més 0,632%). El crèdit, que ja 
estava previst al pressupost 2018, servirà per 
finançar obres com les del passeig Marítim, 
la nova biblioteca i l’ampliació de l’estació 
de bombament. Des de l’oposició, es va 
recriminar que s’optés per la via del préstec 
“quan hi ha un romanent de 10 MEUR, 
només s’executa un 25% de les inversions 
previstes i s’augmenten els impostos”, 
segons va ressaltar el portaveu de Cubelles 
Sí Es Pot, Albert Tribó. La proposta va ser 
aprovada amb el vot favorable del govern 
i la regidora Silvia Romero; l’abstenció del 
PSC, i l’oposició de la resta de grups.

Els grups municipals també van acordar 
dues modificacions de taxes relatives als 
pisos turístics i al nou sistema d’ocupació 
de cadires i taules de terrasses, que a partir 
d’ara es mesurarà per metres quadrats i no 
per nombre d’elements; el nou Pla Local 
de Joventut 2018-2021, i una moció que 
va tirar endavant per unanimitat contra els 
privilegis penitenciaris del cunyat de Felip 
VI, Iñaki Urdangarín.  
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“El nostre objectiu és que als terrenys de la Tèrmica s’hi 
faci una zona industrial i comercial que creï ocupació”

Al llarg de tota la legislatura, el 
patrimoni ha estat una de les 
principals ocupacions del govern 

municipal. Un dels reptes més significatius 
passa per adequar el palauet neoclàssic 
de Can Travé i convertir-lo en un referent 
turístic. Justament, un dels racons del seu 
exterior ha estat l’espai triat per analitzar el 
darrer curs polític i la recta final del mandat 
amb l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll.
 
Comencem per l’entorn. Es podran visitar 
els jardins de Can Travé aquest estiu?
Podria ser, malgrat que no és segur. Ara 
estem traslladant el material inventariat 
per tal de poder començar a treballar en 
la seva estructura interior i, pel que fa als 
jardins, hem rebut una subvenció europea 
per finançar les obres de condicionament de 
l’entorn i el reg. Per tant, intentarem que, 
almenys, estigui a punt per a la setmana de 
la Festa Major.

I quan es podrà reobrir l’Aliança? Es 
convertirà en el gran centre de creació 
cultural del municipi?
És que ho ha de ser. El contracte ja està 
signat i ara s’ha de convertir en un motor 
de creació cultural però també de trobada. 
L’Ajuntament ja ha fet tot el que havia 
de fer i, de cara a la seva reobertura, ara 
depèn dels ens supramunicipals. Esperem 
que sigui aviat.
 
En quin punt es troben els grans projectes 
de legislatura com la biblioteca? 
La licitació ja s’ha dut a terme i ara resta 
pendent de la supervisió del departament 
de serveis econòmics. Si no hi ha cap 
canvi, posarem la primera pedra a finals 
d’any. 

S’acabarà algun dia d’abocar aigües fecals 
al riu? Ara s’ha aprovat un nou projecte 
pioner que requerirà, però, d’una inversió 
força significativa.
És un problema que s’arrossega des de fa 
deu anys i ara hem aprovat un projecte 
que permetrà separar el material sòlid de 
les aigües pluvials. És una iniciativa molt 
ambiciosa i estem treballant per obtenir 
una aportació una mica més gran de l’ACA 
i, si pot ser, de la Diputació. Preveiem 
que les obres comencin a finals d’any o 
començaments del vinent, com a molt tard.    

Fa gairebé dos anys es va parlar que el 
futur càmping del Vilanova Park podria 
ser una realitat el 2018 però, de moment, 
s’està a l’espera de l’aprovació definitiva 
de la Generalitat. Quan creu que podrà 
estar enllestit?
És un altre exemple de la lentitud de 
vegades de l’administració. La seva intenció 

és que a principis del 2019 ja es comencin a 
fer les obres.  

Al final la Tèrmica s’haurà enderrocat 
abans. S’acabaran fent pisos als terrenys 
que quedin lliures? 
De fet, era una condició indispensable per 
construir el càmping. Pel que fa a Endesa, 
ells tenen uns terrenys i, lògicament, volen 
obtenir el màxim de benefici possible. A 
nosaltres, sincerament, no crec que ens 
convinguin 600 pisos nous, sobretot pels 
serveis que hauríem de posar en marxa i 
que no sé si podríem assumir. El pensament 
del consistori, però, és que una part es 
destini a habitatges però que també n’hi 
hagi una zona industrial i comercial.

I la gestió del dia a dia? S’han anunciat 
grans inversions en arranjar carrers, 
canviar l’enllumenat... És el més important 
d’un mandat?
Si responc amb el cor, la veritat és que, per 
a mi, el dia a dia és atendre les persones, les 
famílies i vetllar per les necessitats de tota 
la ciutadania. Si parlo amb el cap, aleshores 
ens referim a l’asfaltat, per exemple, de 
zones malmeses com a Mas Trader, que 
començarà aviat, la zona marítima, etc.

A un any del final del mandat, ha decidit 
si es tornarà a presentar a les properes 
eleccions? 
I tant que sí, és que la gent m’ho demana. Si 
a aquestes alçades ningú no em digués res, 
doncs m’ho replantejaria perquè alguna 
cosa segur que no estaria fent bé. Però com 
la gent m’ho diu, encara que pateixi i que 
tingui la família una mica abandonada, em 
tornaré a presentar. L’alcaldessa, Rosa Fonoll.
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La segona edició dels pressupostos participatius
s’obren el proper 1 d’agost amb diverses novetats

Des del proper 1 d’agost i fins al 17 
de setembre estarà obert el termi-
ni perquè la ciutadania de Cubelles 

presenti propostes als pressupostos 2019. 
L’objectiu és decidir el destí de 150.000€ 
del capítol d’inversions del pressupost del 
proper exercici, les quals passaran per un 
procés de validació tècnica i un període de 
votació per escollir aquelles que tenen més 
suports populars.

Després de l’experiència de l’any 2018, en 
què prop de 500 persones van participar 
del procés de propostes i posterior vota-
ció, l’objectiu de la campanya d’enguany 
és eixamplar la base social del procés par-
ticipatiu. Per aquest motiu, la regidoria de 
Participació Ciutadana projectarà al setem-
bre diversos tallers de creació de propostes 
adreçades a col·lectius concrets, com els jo-
ves, la gent gran i les associacions de veïns 
i entitats. Així mateix, en el període de vo-
tació s’ha previst disposar d’urnes mòbils i 
punts de votació telemàtica descentralitza-
da, que afavoreixi la participació del major 
número de veïns i veïnes de la vila d’entre 
els majors de 16 anys. 

Les propostes han de ser com a màxim una 
per persona, de competència municipal, 
referents a inversions, ser sostenibles, res-
pectuoses amb la inclusió social, l’equitat i 
els drets humans, que responguin a una ne-
cessitat concreta i que no contradiguin els 
pressupostos municipals ni la normativa vi-
gent. Per presentar-les es pot assistir a una 
de les sessions presencials, omplir la but-
lleta que s’inclou en la present edició del 
Cubelles Comunica o que trobaran a www.
cubelles.cat i les xarxes socials corporatives.

Un cop finalitza el període de propostes, 
la comissió de coordinació, formada pels 
tècnics municipals, depurarà el llistat per 
identificar les propostes repetides o les que 
no compleixin les normes de participació, 
demanarà informació complementària en 
cas de necessitar-ho, i les quantificarà eco-
nòmicament. Un cop realitzat aquest pro-
cés, com a molt tard el 5 d’octubre, es pu-
blicaran les propostes validades al web del 
procés participatiu perquè la ciutadania les 

conegui abans del període de votació, que 
s’allargarà del 22 al 29 d’octubre. 

A banda de la votació online, a través del 
web municipal, enguany es preveu descen-
tralitzar les votacions presencials. Així, s’es-
tan estudiant els condicionants tècnics per 
tal de poder desplaçar el centre de votació 
en espais de gran afluència de ciutadania, 
com els centres escolars, juvenils o esportius 
de la vila.

L’any passat es va aprovar la creació d’un carril bici, que ja és una realitat.

La ciutadania tornarà a decidir el destí de 150.000€ del pressupost d’inversions
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L’Ajuntament presenta el pla d’actuació energètic
per reduir un 40% les emissions de CO2 el 2030 
El document inclou 40 mesures de mitigació contaminant i d’adaptació al canvi climàtic 

L’Ajuntament de Cubelles ja té a les seves 
mans el Pla d’Acció per l’Energia Sostenible 
i el Clima (PAESC), que ha d’esdevenir el 
marc d’actuació del consistori amb l’objec-
tiu de reduir els gasos d’efecte hivernacle 
un 40% de cara al 2030. El document, que 
s’ha elaborat els darrers dos anys arran de 
l’adhesió del municipi al Pacte dels Alcaldes 
i Alcaldesses per l’Energia i el Clima el juli-
ol de 2016, inclou un total de 40 mesures 
concretes a executar pel consistori, 25 de 
mitigació i quinze d’adaptació als impactes 
del canvi climàtic. El primer paquet preveu 
accions per minvar l’emissió de CO2, com 
la substitució de les bombetes de l’enllu-
menat públic per d’altres de baix consum; 
l’aposta per l’ús de vehicles híbrids i elèc-
trics a la flota dels serveis municipals (bri-
gada, policia local...) i bonificacions fiscals, 
entre més, mentre que el segon camp d’ac-
tuació inclou mesures d’adaptació al canvi 
climàtic per tal d’esmorteir els seus efectes, 
com la millora de la xarxa de clavegueram 
per tal d’evitar els efectes nocius de les 
inundacions i el correcte manteniment dels 
perímetres de les urbanitzacions, amb la fi-
nalitat de prevenir afectacions en cas d’in-
cendi forestal.

El PAESC, que ha estat elaborat per la 
consultoria Estudi Ramon Floch sota la 
supervisió i control tècnic de la Diputació 
de Barcelona, inclou un inventari d’emissi-
ons de CO2 des del 2005, una anàlisi de la 
vulnerabilitat i els riscos de la vila al canvi 
climàtic i una diagnosi de les àrees d’acció 
principals. El director de l’equip redactor, 
Ivan Capdevila, remarca que la resposta de 

l’Ajuntament ha estat molt positiva i que 
tot el consistori se l’ha de fer seu “perquè 
incorpora mesures a dotze anys vista que 
seran aplicades per diferents governs”. 
De fet, afegeix, “no partim de zero, ja que 
Cubelles disposa d’una llarga trajectòria en 
termes d’acció i sensibilització ambiental”.  

El regidor de Medi ambient i salut, Josep 
Maria Hugué, remarca que algunes de les 
accions incloses al document ja s’estan apli-
cant o bé estan programades, com els punts 
de recàrrega de vehicles elèctrics, mentre 
que als pressupostos de l’any vinent se n’in-
clouran de noves. “Existeix un conjunt d’ac-
cions que només depenen de l’Ajuntament 
i s’han de començar a aplicar tan aviat com 
sigui possible. Ara mateix, estan punt de 

sortir a licitació els vehicles de la guàrdia 
urbana que seran, com a mínim, híbrids i 
als propers concursos de serveis, com la ne-
teja viària, els vehicles de poc consum se-
ran importants”, assegura el regidor, alhora 
que subratlla que els temes mediambien-
tals “han d’impregnar la política municipal. 
En tot allò que fem, s’ha de tenir aquesta 
qüestió al cap, ens ha d’obsessionar”.

L’objectiu final, a banda d’assolir la reduc-
ció del 40% d’emissions de CO2 a l’atmos-
fera prenent com a punt de partida les da-
des del 2005, passa per aconseguir que la 
població de Cubelles es faci seu el PAESC i 
adopti també un comportament responsa-
ble des del punt de vista de l’estalvi energè-
tic i el traslladi a l’àmbit domèstic.

El PAESC ha estat elaborat sota la supervisió de la Diputació.
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Des que fa més d’una dècada es va posar en 
marxa el Pacte dels Alcaldes, la Diputació de 
Barcelona treballa de valent per erradicar les 
emissions de CO2 a l’atmosfera i promoure 
l’ús de l’energia sostenible en l’àmbit local. 
Cubelles s’hi va adherir ara fa dos anys i s’ha 
afegit al compromís municipalista de reduir 
en un 40% els gasos d’efecte hivernacle 
de cara al 2030. Una de les tècniques de 
l’Oficina del Canvi Climàtic de la Diputació, 
la vilanovina Míriam Romero, subratlla que, 
a més a més, cal estar preparats per mitigar 
les seves conseqüències.                    
 
A grans trets, en què consisteix el PAESC? 
És una estratègia local per intentar 
disminuir les emissions de diòxid de 
carboni, els gasos d’efecte hivernacle, en 
un 40% el 2030. El Pacte dels Alcaldes és 

una iniciativa voluntària europea amb més 
de 7.000 municipis de tot el continent que 
ja s’hi han sumat. A Catalunya n’hi ha uns 
700 i a la demarcació de Barcelona arriba 
als 240, més o menys.      

Com de global és aquesta estratègia?    
Bàsicament, el Pla d’Acció per l’Energia 
Sostenible i el Clima (PAESC) persegueix 
tres objectius: reduir les emissions un 40% 
a partir de les dades que es tenen del 
2005 mitjançant l’eficiència energètica i 
la promoció d’alternatives renovables als 
equipaments municipals; l’adaptació de la 
vila per tal de ser més resistent als impactes 
que es preveuen del canvi climàtic, com les 
onades de calor, la pujada del nivell del mar 
i les inundacions, i, finalment, fixar unes 
accions relacionades concretes.     

Les accions previstes a Cubelles són, 
aleshores, personalitzades?  
Sí, i a més, integra altres accions que ja 
s’estiguin duent a terme al municipi. La 
suma d’allò que ja s’està fent i del que es 
proposa han d’equivaler a l’objectiu final 
de la reducció de l’emissió de gasos d’efecte 
hivernacle.         

Es mira d’incidir d’alguna manera també en 
els costums energètics de la població? 
Sí, el pla inclou mesures que l’Ajuntament 
pot implementar de forma directa, però 
també pot arribar a la ciutadania mitjançant 
campanyes de sensibilització, incentius 
fiscals bonificant els vehicles elèctrics, les 
energies renovables... Cubelles, a més, és un 
municipi turístic, el que implica un impacte 
tant d’ús de serveis com d’increment de 
consum. Políticament, hi ha una voluntat 

de donar a conèixer aquestes accions al 
conjunt de la vila.   

Com ha estat la radiografia específica de 
Cubelles? 
Cubelles és un municipi en creixement, tal 
com ha pogut constatar l’empresa que s’ha 
encarregat de l’estudi específic de la vila. I 
s’aprecia, en conseqüència, un augment 
de consum que creix encara que s’adoptin 
mesures d’estalvi energètic. La conclusió, per 
tant, és que caldrà fer un esforç important 
per assolir els objectius fixats al PAESC.     

Fins a quin punt són efectives o necessàries 
aquestes accions en un moment en què 
grans potències com els EUA i la Xina 
segueixen apostant pel carbó i altres 
carburants fòssils? 
Són diferents estratègies energètiques, 
està clar. Tanmateix, nosaltres apostem per 
un model de caràcter local que apunta a la 
transició energètica, que vol avançar cap 
a punts de generació d’energia renovable 
de proximitat... En definitiva, canviar la 
tendència. Jo no focalitzaria la mirada 
envers altres indrets que poden ser molt 
potents, sinó que miraria de traçar un 
camí propi, tal com ja estem fent, que no 
deixa de ser el més respectuós per al medi 
ambient i per a nosaltres mateixos.    

Que allò que fan altres països no sigui una 
excusa per no apostar en l’àmbit local per 
models energèticament més eficients i 
sostenibles, oi? 
Exactament, aquest és l’objectiu i per això 
treballem des de les administracions locals, 
la Diputació de Barcelona i també des de 
l’esfera europea.   

“Els ens locals hem de ser respectuosos amb el medi ambient, 
al marge del que facin les grans potències mundials” 

Míriam Romero durant l’entrevista.
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Recorrent el Penedès Marítim en bicicleta elèctrica
Ja està en marxa el sistema de lloguer PMBikes, un nou recurs turístic per a Cubelles i Cunit

Cubelles i Cunit estrenen 
en el marc del Penedès 
Marítim les PMBikes, un 

sistema de lloguer de bicicle-
tes elèctriques que permetin 
a autòctons i visitants des-
plaçar-se pels carrers del mu-
nicipi de manera sostenible i 
respectuosa amb el medi am-

bient. Cada municipi disposa 
de cinc unitats que poden llo-
gar-se per hores o dies a les 
oficines de Turisme. En el cas 
de Cubelles, el tràmit s’efec-
tua a les oficines del Castell 
i les bicicletes estan situades 
a la porta del Centre Social 
Joan Roig i Piera.

El model de bicicletes perme-
ten una autonomia de cinc ho-
res d’ús continuat i el cost del 
lloguer són quatre euros per 
cada fracció de dues hores i 
deu euros/dia. A banda, caldrà 
fer un dipòsit amb targeta de 
crèdit a manera de fiança.

Activitats d’estiu
Les PMBikes permetran als vi-
sitants desplaçar-se per tota 
la vila per gaudir de les acti-
vitats que hi ha preparades 
per a aquest estiu. Fins a 31 
d’agost es pot gaudir gratuï-
tament de les classes de Zum-

ba a les diferents platges de 
Cubelles (consultar horaris 
al web municipal). Al cen-
tre urbà les visites guiades al 
Castell de Cubelles s’amplien 
a tots els caps de setmana de 
juliol i agost i es mantenen les 
visites guiades a la desembo-
cadura del riu Foix el darrer 
diumenge de mes. Tota la in-
formació dels actes municipals 
està disponible al web www.
cubelles.cat i es pot rebre set-
manalment a la bústia de cor-
reu-e subscrivint-se al butlletí 
municipal d’informació.

Els regidors de Turisme de Cunit, Jaume Casañas (esquerra), i Cubelles, Raül Mudarra. 

Classes de zumba a tocar de la platja.
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Una pedalada solidària per lluitar contra la diabetis

IVAN FERNÁNDEZ/ Hi ha persones que fan 
accions que difícilment hom es veuria amb 
cor de fer o imaginar, ja que cal una gran 
dosi de generositat, fe, convicció i sobre-
tot gran força de voluntat, molt d’esperit, 
bona pell i millor ànima. El cas del cubellenc 
Jorge Rodríguez i el seu company Xavier Al-
mela n’és una bona mostra. 

Els vaig conèixer pocs dies després d’acabar 
el seu particular camí: una pedalada solidà-
ria. Vaig tenir el temps just per adonar-me 
que tenia al davant dues molt bones perso-
nes, valentes, atrevides i nobles; uns lluita-
dors que havien decidit fer tot sols un re-
corregut d’onze etapes amb bicicleta entre 
Vilanova i la Geltrú i Brussel·les. Un repte 
personal de més de mil sis-cents quilòme-

tres amb la finalitat de fer arribar una carta 
al Parlament Europeu, demanant sensibi-
lització i suport per a la investigació d’una 
cura per a la diabetis de tipus 1.

Marco Rodríguez, fill d’en Jorge, té 7 anys 
i pateix aquesta malaltia des de fa un any 
i mig. “En aquest temps ens hem adonat 
que la vida d’una persona amb diabetis 
és molt dura”, lamenta Rodríguez. “Hem 
de fer controls contínuament per assegu-
rar-nos que el Marco té els nivells de sucre 
dintre dels paràmetres recomanats i evitar, 
d’aquesta manera, que en un futur tingui 
cap seqüela”, afegeix.

El coratge d’aquest pare va despertar l’in-
terès dels membres del Parlament europeu 

arran del moviment social #perunfutur-

sensediabetis. Rodríguez i Almela van ser 

rebuts a Brussel·les i es van trobar amb la 

Direcció General de la Comissió de Salut Eu-

ropea i amb el Working Group de Diabetis 

del Parlament. Així mateix, també van par-

ticipar en una sessió de taules rodones amb 

eurodiputats de diferents països i partits 

polítics, on es va debatre sobre la necessitat 

de trobar una cura a la malaltia.

En aquest sentit, un altre dels objectius del 

repte ha estat la visibilitat de la malaltia 

entre la ciutadania i aconseguir, així, fons 

per l’associació DiabetisZero. És a dir, amb 

la seva acció solidària, recaptar diners, ells 

estan ajudant a ajudar. Però no pas reco-

llint-los en mà, sinó facilitant, a través de la 

plataforma www.migranodearena.org, una 

campanya de micromecenatge. L’experièn-

cia, cronologia, traçat i vivències es poden 

seguir al Facebook Reto solidario a Bruselas 

en bici por un futuro sin diabetes. 

“Hi ha dues entitats molt grans a Estrasburg 

i Luxemburg que estan investigant sobre la 

malaltia”, diu el Jorge. “Per tant, no descar-

tem la possibilitat de fer un altre viatge si 

així aconseguim que ens escoltin”, afegeix. 

En definitiva, un apassionant altruisme de 

filantrops, al qual ni aiguat ni gotellada, ni 

vent ni fred, ni rosada ni calamarsada, atu-

ren aital voluntat de ferro i, encara menys, 

quan el Jorge i el Xavier agafen les seves 

bicicletes i comencen a pedalejar.

D’esquerra a dreta: Xavier Almela, Marco Rodríguez i Jorge Rodríguez amb el mallot que van fer servir en el seu viatge.
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El servei de taxi de Cubelles centralitza els seus serveis
El nou telèfon de reserves és el 93 514 12 48

Els taxistes de Cubelles segueixen modernitzant els serveis que 
donen a la ciutadania. Dins del projecte d’unificació dels ser-
veis de taxis al Garraf, els cubellencs han estrenat la nova cen-

traleta compartida amb el telèfon 93 514 12 48. D’aquesta manera, 
hi haurà servei 24h. 

La centraleta recull les dades del client i les trasllada al taxi que està 
lliure, de tal manera que s’agilitza el servei perquè la ciutadania 
no ha trucat alternativament a diversos vehicles per aconseguir el 
servei. Aquest sistema de centraleta està compartida entre els mu-
nicipis de Vilanova i la Geltrú, Sant Pere de Ribes i Cubelles, i en un 

futur, es podrien incorporar Canyelles i Olivella per donar el màxim 
servei possible. 

Recentment també es van unificar les tarifes a nivell de Vilanova 
i la Geltrú i Sant Pere de Ribes, que afavoreix aquest servei com-
partit. En situacions de punta de demanda, els taxistes d’un o altre 
municipi, podran atendre donar-se suport mutu. 

Actualment hi ha quatre llicències de taxi a Cubelles, dels quals un 
és de 4 places i tres són de 6 places, un d’ells adaptat amb persones 
amb mobilitat reduïda. 

Les principals associacions del municipi auguren una consolidació de la recuperació econòmica

El teixit comercial de Cubelles es mostra optimista 
davant de l’inici de la temporada estiuenca

L’arribada de l’estiu, especialment des-
prés de la revetlla de Sant Joan, és 
el tret de sortida a la campanya més 

important per als comerços i establiments 
d’hostaleria d’una vila de costa com Cube-
lles. El president de l’Associació d’Hostaleria 
i Comerç de Cubelles, Enric R. Perelló, afir-
ma que es nota un augment de les vendes, 
ja que “es veu més gent al poble i dins les 
botigues”. Un augment significatiu, doncs la 
facturació d’aquests mesos suposa “el 50% 
de tot l’any”.

La xifra augmenta fins al 75% en el cas de 
l’hostaleria, com assevera Manel Talavera, 
president de La Marina de Cubelles “la fac-
turació anual es concentra en els dos me-
sos d’estiu en els que ens ho juguem tot”. 
En aquest cas especialment, part de l’èxit 

es deu a la climatologia, que fins a la data 
“està acompanyant i permet veure les ter-
rasses plenes”, segons Talavera.

Ambdós coincideixen en la intuïció que 
aquest estiu sigui el de la consolidació de la 
recuperació econòmica després de la crisi i, 
en el cas de La Marina de Cubelles, Talave-
ra afirma que la zona “ha canviat molt en 
els darrers tres anys gràcies a la diversitat 
d’activitats que s’hi fan”. També com a can-
vi, afegeix, els veïns de Cubelles ja baixen 
regularment a la façana marítima al llarg 
de tot l’any.

Com a propostes de millora, els represen-
tants comercials i d’hostaleria aposten per 
la desestacionalització que suposi repartir 
més la facturació al llarg de l’any. Per fer-

ho, Talavera considera que cal “organitzar 
actes que dinamitzin Cubelles i la gent no 
hagi de marxar els caps de setmana per 
manca d’oferta local”.

L’estiu suposa entre un 50% i un 70%
de la facturació anual dels comerços locals.
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L’acord tindrà una vigència de 18 anys amb possibilitat de dues pròrrogues de cinc anys 

Les portes de l’Aliança són més a prop 
d’obrir-se al públic després d’una 
quinzena d’anys tancades. L’Ajuntament 

de Cubelles s’ha implicat en el projecte 
de  reobertura de la seu de la centenària 
entitat de la vila signant un contracte de 
lloguer de l’espai per als propers divuit 
anys, amb la possibilitat d’ampliar-lo amb 

dues pròrrogues de cinc anys cadascuna. 
D’aquesta manera, l’entitat tindrà uns 
ingressos fixos mensuals de 1.210 euros 
que ajudaran a sufragar les despeses 
regulars i el Consistori disposarà d’un 
equipament on dur-hi a terme iniciatives 
de caràcter cultural i social per a la 
ciutadania.

La col·laboració de l’Ajuntament no acaba 
amb el lloguer de l’espai, doncs també s’ha 
compromès a comprar i instal·lar el pati de 
butaques i a cedir-lo per 18 anys al teatre 
i prèviament va tramitar una subvenció 
amb la Diputació de Barcelona per valor de 
100.000 euros per a les obres de rehabilitació 
del teatre. Una segona font d’ingressos per 
a L’Aliança serà el del lloguer del cafè del pis 
superior que gestionarà la pròpia entitat, 
propietària de l’immoble.

A l’acte de la signatura van assistir-hi 
l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, i el president 
de l’Aliança, Robert Monzonis, i ambdós 
van qualificar el dia “d’històric per a 
Cubelles”. Fonoll va afegir que aquest 
acord “suposa un benefici per a tota 
la població i una tranquil·litat per als 
qui van signar l’aval” que va servir per 
demanar el préstec amb la cooperativa de 
crèdit COOP 57 que ha sufragat part de 
les despeses de les obres de rehabilitació. 
Monzonis, per la seva banda, va destacar 
que “gràcies a la confiança de l’assemblea 
de l’Aliança i la voluntat de l’Ajuntament 
de Cubelles”  s’ha pogut signar un acord 
que “es portava treballant per les dues 
parts des de fa molt de temps” i permetrà 
reobrir “el teatre de tots”.

La inauguració de l’Aliança no serà 
possiblement fins a la tardor, quan 
hauran quedat resolts tots els permisos 
i llicències pertinents (mediambientals, 
activitats, seguretat...) i, paral·lelament, 
l’Ajuntament treballarà en l’elaboració 
del pla d’usos que ha de regir quines 
activitats i en quin format s’hi podran 
dur a terme. 

L’Ajuntament i L’Aliança signen el contracte per al lloguer
del teatre que permetrà la seva reobertura definitiva

La façana de l’edifici ja està gairebé a punt.
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Una solució pionera permetrà eradicar l’abocament
de sòlids al riu i mitigar els efectes contaminants
El Consistori aposta per la millor solució mediambiental per davant de la solució més econòmica

L’Ajuntament de Cubelles ha presen-
tat el projecte d’ampliació de l’es-
tació de bombament de l’avinguda 

Onze de Setembre. Aquesta obra, prio-
ritària pel municipi, ha de minimitzar al 
màxim els abocaments al riu Foix en epi-
sodis de grans pluges. La solució tècnica 
adoptada, mitjançant un sistema mecànic 

anomenat Vòrtex, és pionera a Catalunya 
i a Espanya. Josep Maria Hugué, regidor 
de Medi Ambient, va fer una cronologia 
de l’evolució del projecte que  “el 2008, 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) con-
siderava com a pròpia la necessitat d’am-
pliar l’estació de bombament i construir 
un emissari marí”. Ara, però, han canviat 

els criteris, tant tècnics com econòmics, i 
només s’han compromès a pagar el 25% 
del projecte d’ampliació. Pel que fa als cri-
teris tècnics, Hugué va explicar que sobre-
tot Medi Natural “demana una solució més 
sostenible per l’Espai Natural del riu Foix, 
que és Xarxa Natura 2000, entre d’altres”. 
Això ha fet que es descarti la construcció 
de l’emissari marí, substituint-la per una 
solució mediambientalment més sosteni-
ble com és el sistema Vòrtex. Aquests nous 
requeriments tècnics han incrementat el 
pressupost de l’ampliació, que passa dels 
poc menys d’1 milió d’euros als 1,4 milions 
d’euros, però en canvi es descarta la cons-
trucció de l’emissari marí, que tenia un cost 
aproximat d’uns altres 900.000 €.
 

Des del principi del present mandat, el Go-
vern es va marcar com a projecte priorita-
ri “el de solucionar el problema de la conta-
minació del Foix, per al qual hem hagut de 

Zona de l’emplaçament de la instal·lació, a tocar de l’estació de bombament.

Des del principi
del present mandat, 

el Govern es va 
marcar com a 

projecte prioritari
el de solucionar 

el problema de la 
contaminació

del Foix
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parlar amb molts agents: municipis, l’ACA, 
Diputació de Barcelona, conselleries...”, ex-
plica l’Alcaldessa. Totes les organitzacions i 
organismes han mostrat la seva predispo-
sició a solucionar la problemàtica,  “però 
el cert és que només hem aconseguit el 
suport econòmic de la Diputació, amb un 
25%, que afegir al de l’ACA”.

L’increment del projecte d’ampliació de 
l’estació de bombament té a veure, bà-
sicament, amb l’aposta per implemen-
tar la  “millor solució mediambiental, en 
comptes de la solució més econòmica”, 
explica  Hugué. Aquesta solució és el sis-
tema Vòrtex que l’enginyeria de Domingo 
Montserrat va proposar després d’estudiar, 
a nivell europeu, solucions que complei-
xin els requisits de  Medi Natural, princi-
palment.  Vòrtex  és una solució mecànica 
consistent en decantar, per gravetat, les 
restes sòlides utilitzant la velocitat de l’ai-
gua. D’aquesta manera, l’excés d’aigua en 
cas d’episodis de pluges mitges-altes que 
s’aboca al riu Foix es farà “en unes condici-
ons mediambientals molt més adequades”. 
Al costat de l’actual estació de bombament, 
que evacua 156l/s (litres per segon) a la de-
puradora, es col·loca una de nova capaç de 
gestionar fins a 400l/s mitjançant la utilit-
zació d’unes bombes que traslladen l’aigua 
al Vòrtex. L’excés d’aigua s’aboca al riu pas-
sant prèviament per aquest sistema que 
aprofita la velocitat de l’aigua perquè es 

formi un remolí deixant les parts sòlides al 
fons i les líquides que es decantin al riu mit-
jançant una canonada que per cota deriva 
l’aigua ja tractada en un tram més baix del 
que actualment s’aboquen. Els sòlids, a con-
tinuació tornen a l’estació de bombament i 
són enviats a la depuradora.

Domingo Montserrat, l’enginyer director 
de l’equip redactor del projecte, que ara 

es troba pendent dels informes de l’ACA i 
a Medi Natural, va reconèixer que “no és 
fàcil complir totes les exigències que es de-
manen actualment”  i en no trobar a l’es-
tat espanyol solucions tecnològiques per 
a aquesta problemàtica  “les hem hagut 
d’anar al Regne Unit i als Estats Units”. De 
fet, en aquests dos països el sistema Vòr-
tex és on està més estès, tal com va explicar 
el representant de l’empresa, Phil Collins. 
El sistema es fabrica a  Bristol, l’empresa 
està presents a 40 països i malgrat dispo-
sar-ne més de 300 instal·lacions als Estats 
Units, “serà pioner a Catalunya i Espanya”. 
La solució no necessita subministrament 
elèctric i té un baix cost de manteniment, 
perquè es neteja sol i només requereix fer 
neteges periòdiques amb aigua a pressió. 
A més en estar semisoterrat, es minimit-
za l’impacte visual, sonor i altres incon-
venients d’una instal·lació de tractament 
d’aigües.
 
Pels tècnics municipals, representants per 
l’enginyer  Enric Valldosera,  “tirar les ai-
gües brutes al mar no és acceptable i ca-
lia estudiar alternatives que fossin econò-
micament assumibles per a l’Ajuntament, 
perquè ajudes n’hem tingut poques”. El 
sistema  Vòrtex  és un sistema equivalent 
a un tractament primari a una depurado-
ra. “Quan plou les primeres aigües són molt 
brutes i se’ls hi ha de donar un tractament 
que és el que ens dóna aquesta empresa 
amb una solució innovadora, malgrat tot 
és molt simple”, explica Valldosera.
 
“Volem adjudicar el projecte d’execució 
abans de finalitzar l’any i poder acabar les 
obres, que duren uns sis mesos, abans de 
finalitzar el present mandat”, explica  Hu-
gué responent al compromís de l’executiu 
local respecte a la contaminació del Foix, 
que “és un problema que fa més de 10 anys 
que s’arrossega”.

L’equipament Vòrtex de Cubelles serà semisoterrat, 
com la il·lustració.

Esquema d’una instal·lació Vòrtex de l’empresa Hydro 
International.

El sistema
es fabrica a Bristol, 

l’empresa està 
presents a 40 països
i malgrat disposar-

ne més de 300 
instal·lacions 

als Estats Units,
“serà pioner
a Catalunya
i Espanya”
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Una Festa Major petita dedicada als 20 anys del Viagrot
Els actes s’allargaran fins al 30 de juliol, diada de Sant Abdó i Sant Senén, patrons de la vila

El passat 2 de juliol es do-
nava el tret de sortida als 
actes de la Festa Major 

petita, dedicada enguany a 
commemorar els 20 anys del 
Viagrot, el drac de foc dels 
balls populars de Cubelles. A 
banda de dedicar-li el cartell, 
el Centre Social acull una ex-
posició on es recullen objectes 

i fotografies que donen fe de 
les dues dècades de trajec-
tòria de la bèstia creada per 
Dolors Sans. La mostra es po-
drà visitar en horari del CSIDE 
Joan Roig i Piera fins al pro-
per 31 de juliol. La commemo-
ració pública del 20è aniversa-
ri es farà el divendres 27 amb 
un correfoc d’homenatge al 

Viagrot amb la participació 
del drac de tres caps de Sant 
Pere de Ribes, el drac de Sant 
Roc de Tarragona, el Duch de 
Les Roquetes i el Magnfoc de 
Vilobí pel passeig Marítim fins 
la plaça del Mar.

A banda de la commemoració 
de l’efemèride de l’estrena 
del Viagrot, no faltaran els 
actes més tradicionals de la 
Festa Major petita com són 
el Correfoc del dissabte 28 de 
juliol i la Trobada de Gegants 
del diumenge 29, que arriba-
rà a la 34a edició. La 7a Mos-
tra de Pallassos i la Musclada 
popular faran caure el teló 
de la celebració dedicada als 
sants patrons, Abdó i Senén, 
el mateix 30 de juliol.

Per completar el programa, 
els dies 20 i 21 es durà a terme 
la representació de l’obra Les 
Teresines de Cubelles a càrrec 
del Grup de teatre del casal 
de Cultura i ballada de sarda-
nes també el dissabte 21. El 
diumenge 29 de juliol tindrà 
lloc una visita guiada per la 
desembocadura del Foix, el 
CB Cubelles organitza un tor-
neig de 3x3 i el dia acabarà 
amb concert d’havaneres.

Consulteu el programa d’ac-
tes complet al web municipal 
o als perfils oficials a les xar-
xes socials. 

I tot a punt per a la Festa Major
Encara acomiadant la Festa 
Major petita començaran els 
primers actes de Festa Major, 
amb l’epicentre entre els dies 
4 i 16 d’agost. El pregó, les 
cercaviles, el castell de focs i 
tots els actes folklòrics i tra-
dicionals s’esdevindran pels 
carrers i places de Cubelles 
juntament amb el Motocròs, 
el Cubelles Rock City, cinema 
a la fresca, festa holly, nit de 
jazz, sardanes i els festivals 
de música electrònica i de no-
vel·la negra Cubelles Noir. La 
principal novetat d’enguany 
serà la carpa del circ Raluy 
que s’uneix a un programa 
que inundarà Cubelles d’actes 
per a tots els gustos i totes les 
edats en el marc del dia gran 
de la vila dedicat a la patrona, 
Santa Maria.

Xavi Sánchez (esquerra) i Xavi Planas, envoltant la regidora de Cultura, Ester Pérez,
el dia de la inauguració de l’exposició del Viagrot.

Els balls populars seran peça clau durant 
les festes majors.
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Presentat el festival de novel·la negra Cubelles Noir
La seva tercera edició tindrà lloc en diversos espais municipals, del 23 al 26 d’agost

Rosa Fonoll, Alcaldessa de Cubelles, i Xavier 
Borrell, comissari de Cubelles Noir, van 
presentar el passat 13 de juliol el cartell i el 
programa de la tercera edició del Festival de 
novel·la negra del Garraf, que se celebrarà 
entre el 23 i el 26 d’agost.

En el decurs de la presentació es van donar 
a conèixer les obres que opten als premis 
de millor novel·la negra escrita per una 
dona en català i en castellà. En català, les 
nominades són:

• Esperança Camps, per La Draga.

• Ramona Solé, per Instint de Supervivència.

• Susana Hernández, per Males Decisions.

• Ariadna Herrero, per Seràs un dels nostres.

Per la seva banda, les nominades a millor 
novel·la negra escrita per una dona en 
castellà en 2017:
• Berna González Harbour, per Las lágrimas 
de Claire Jones.

• Victoria González Torralba, per Llámame 
Méndez.

• Laura Gomara, per Vienen mal dadas.

• Susana Martín Gijón, per Expediente Me-
dellín.

Pel que fa al premi homenatge a un 
personatge històric de novel·la negra, en 
aquesta edició s’atorgarà al detectiu Pepe 
Carvalho, personatge de ficció creat pel 
desaparegut Manuel Vázquez Montalbán. 
El seu fill, Daniel Vázquez Sallés, serà 
l’encarregat de recollir el premi.

La principal novetat de l’edició d’enguany serà 
la presència d’escriptors internacionals, com 
el francès Ian Manook (pseudònim de Patrick 

Manoukian) o l’andorrà Albert Villaró. També 
comptarà amb la presència d’escriptors de 
diferents tendències del gènere com Diego 
Ameixeiras, Alberto Valle, Miguel Sáez Carral, 
David Izquierdo, Montse Sanjuan, Maria Rosa 
Nogué o Rafael Guerrero.

Així mateix, el festival se sumarà als 
actes del centenari del naixement de 
Manuel de Pedrolo. En aquest àmbit 
s’han programat diversos debats sobre la 
figura de l’autor i la projecció de dues 
filmacions seves. 

El comissari, Xavier Borrell, i una de les organitzadores, Yoli García.
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La regidoria de Turisme té a punt el pro-
grama d’actes de la propera edició de 
la Festa de la Verema, que arriba a la 

seva XXXI edició els propers 7, 8 i 9 de se-
tembre. Com en l’edició de l’any passat, la 
festa s’allargà tres jornades i s’inaugurarà 
divendres 7 de setembre a les 20h. La princi-
pal novetat d’enguany serà la tornada dels 
tiquets, tant per a les degustacions de vi i 
cava com per als tastos gastronòmics. 

Quant al programa d’actes tradicionals, el 
lliurament dels premis Pàmpol de Plata, 
que reconeixen a les persones i instituci-
ons que s’han destacat per la dedicació i 
defensa del món de la pagesia, el vi i el 

cava; i la trepitjada de raïm i tast del pri-
mer most, protagonitzaran els de diven-
dres. Mentre que dissabte el protagonis-
me se centrarà en el pubillatge. Es manté 
la cercavila dels assistents a la trobada 
d’hereus i pubilles de Catalunya (20h), 
prèvia a l’elecció del nou pubillatge de 
Cubelles . Aquest acte comptarà amb la 
participació del Viagrot de l’Agrupació de 
Balls Populars, que commemora enguany 
els seus 20 anys.

Es mantenen i consoliden les activitats fa-
miliars i els tastos de vins, un ofert per la 
DO Penedès (dissabte, 12h. Centre Social) 
i l’altre per l’INCAVI (diumenge, 12h. Cen-

tre Social). Per ambdós, cal inscripció prè-
via i abonar 5€. Dues exposicions relacio-
nades amb la vinya i el vi protagonitzen 
les activitats paral·leles. “L’esperit de la 
terra” a càrrec de Francesca Calaf (dijous 
19h. Centre Social) i l’exposició “Eines per 
destil·lar i treballar la vinya”, de Carles 
Domínguez (tot el cap de setmana).  

Festival musical
L’aposta per la combinació de la fira d’eno-
logia i gastronomia, marinada amb músi-
ca, es manté com en les darreres edicions. 

La jornada de divendres repeteix respecte 
a l’edició de l’any passat Portobello (22h.) 
i s’estrena la banda de versions Neon 
(23.30h.), mentre que pel dissabte al mig-
dia hi ha programat un vermut elèctric 
(12.30h.). A la nit serà el torn de l’actu-
ació de Suu (22h.), la instagramer Susana 
Ventura més coneguda a la xarxa per @
tontaca13, i del cantautor de Camarles 
Joan Rovira, artista revelació als premis 
Enderrock del 2016 (00.00h.). La jornada 
es completarà amb Señoras que pinchan, 
les noies DJ’s de l’entitat local El Cubell. 

Diumenge serà el torn del concert vermut 
de l’Últim Cavall (12.30h.), l’espectacle 
d’animació participatiu de Jaume Barri 
(19.30h.) i del gran Miquel del Roig (21h.). 
El veterà cantant ebrenc, que s’autodefi-
neix com a cantautot, torna a Cubelles (ja 
va actuar en una festa petita recent) per 
portar la seva adaptació de les cançons 
populars que tant èxit tenen a tot arreu. 
Les actuacions musicals d’aquesta Verema 
de Cubelles 2018 es tancaran amb el con-
cert dels terrassencs Sense Sal (22.45h.) i 
l’Itaca Band a les 00.45h., que posarà punt 
i final a la XXXI edició de la Verema. 

La XXXI Festa de la Verema manté el format en tres dies
Segueix l’aposta musical creixent per complementar la tradicional festa gastronòmica i enòloga

La trepitjada del raïm tindrà lloc el divendres.
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“El tambeach és un esport en risc de desaparèixer”

IVAN FERNÁNDEZ/ Empat a catorze i en 
joc el punt d’or per decidir qui són els gua-
nyadors. Després d’un servei molt potent, 
els jugadors intercanvien un seguit de glo-
bus i deixades, al mateix temps que corren 
amunt i avall, llençant-se a la sorra com si hi 
els anés la vida. Després, tot són riures i bro-
mes, i el que eren cops de revés es conver-
teixen en cops de mà i felicitacions. “Això 
és el tambeach: un esport molt físic i psi-
cològic que es juga en equip i que, sobre-
tot, et permet socialitzar i conèixer molta 
gent”, assegura el President de la Federació 
Catalana de Tamborí, José David Martínez.

El tambeach és una modalitat del tamborí, 
un esport tradicional del nord d’Itàlia i el 
sud de França que adopta el nom de l’estri 
amb què es juga: el tamborí, un cèrcol de 
fusta ample que subjecta una tela sintèti-
ca tibant. “Molts el consideren el precursor 
del tennis, ja que comparteixen moltes si-
milituds”, diu Martínez.

El tamborí a cobert o indoor és el més prac-
ticat arreu d’Europa i la modalitat que més 
es juga a Catalunya. Això no obstant, durant 
la temporada estival, el tambeach esdevé el 
principal protagonista. “Els aficionats del 
tamborí acostumen a ser jugadors més pro-
fessionals, mentre que l’atractiu del tambe-
ach són les condicions amb què es practica: 
sorra, sol i aigua”, explica el president.

Però en molts casos els esports no es valo-
ren per la seva dificultat ni per la seva be-
llesa, sinó per l’espectacle que ofereixen al 
públic. Aquesta repercussió mediàtica i, de 
retruc, empresarial, ha afectat molts altres 
esports que no disposen de les ajudes eco-
nòmiques necessàries, ni del suport sufici-
ent per tirar endavant els seus esportistes. 
“El tambeach és un esport minoritari que 

es troba en risc de desaparèixer”, assegu-
ra José David Martínez. “Si ja som pocs 
homes, la presència femenina en aquest 
esport és gairebé nul·la i els més joves tam-
poc no s’animen a jugar”, afegeix.

Tanmateix, el tamborí és un dels esports en 
el que Catalunya és reconeguda internacio-
nalment. En el camí per aconseguir aquest 
reconeixement, la federació ha lluitat diàri-
ament per promocionar projectes esportius 
i guanyar més adeptes, com per exemple la 
lliga regular del Garraf, el torneig de Cube-
lles o el torneig internacional de Catalunya. 
Tot això superant els obstacles als que ha 
de fer front qualsevol esport minoritari. 

“Aquells que practiquem el tamborí o el 
tambeach afrontem, molt sovint, obstacles 
insalvables: sense instal·lacions, sense recur-
sos, pagant les despeses i compaginant-lo 
amb la nostra feina”, lamenta José David.

Més enllà d’aquesta mancança de base 
social que pateix el tambeach, és evident 
que aquest esport enriqueix la varietat 
poliesportiva del país. De fet, l’objectiu 
de la federació continua essent el mateix 
que quan va començar al Fòrum de les Cul-
tures: fomentar la pràctica, apropar-lo als 
més joves i dotar-lo d’una estructura. En 
definitiva, que sigui normal jugar al tam-
borí, com al futbol.

Jugant a tambeach a la platja de la Mota de Sant Pere.
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UC-11 RCat PSC ERC

CONTINUEM TREBALLANT PER CUBELLES!

Des de UC-11 Reagrupament estem convençuts que co-
mencem a veure certs canvis al nostre poble, canvis que 
tot i que són petits, demostren la feina que entre tots 
fem. Una feina de govern i de les persones i els grups 
que el formem, però també dels veïns i veïnes que pro-
posen i col·laboren en aquest dia a dia. 

Algunes actuacions, com ara la posada en funcionament 
de la font de Mas Trader , després de tant de temps de 
reclamacions, són fruit de la col·laboració entre veïns i 
veïnes amb l’Ajuntament. 

D’altres, com les actuacions a la Mota també són fruit 
d’aquesta col·laboració veïnal, algunes d’elles reclama-
des des de fa molt temps com ara el canvi de mobilia-
ri urbà al passeig o la construcció del carril bici amb la 
nova regulació d’aparcament de vehicles a primera línia, 
o de més recents com l’adequació de les voreres als pas-
sos de vianants, 

Continuant a la façana marítima, portem  temps millo-
rant els accessos a la zona de les salines amb una millora 
a l’entrada pels vehicles i una millor accessibilitat des de 
la zona d’aparcaments o la millora de l’enllumenat, ac-
tuació ampliada a bona part del municipi, amb inversi-
ons per valor de prop de mig milió d’euros.

No volem deixar de banda, el projecte engegat per so-
lucionar un dels greus problemes que tenim a Cubelles 
com és l’abocament d’aigües residuals al Foix,  a través 
de l’ampliació de l’estació de bombament de l’Avingu-
da Onze de Setembre amb un nou sistema anomenat 
Vortex. 
I com no, la nova imatge que van tenint les parets de 
diferents espais de la vila amb els murals i grafits que 
representen la fauna local o la cultura cubellenca, i que 
comporten una altra proposta turística per visitar-nos.

Sense més, des d’UC-11 Reagrupament us volem desitjar 
una molt Bona Festa Major 2018!!!

PLA PER MILLORAR L’ESPAI PÚBLIC

La disponibilitat econòmica de l’Ajuntament de 
Cubelles ha de permetre al govern municipal fer un 
Pla de millora de l’espai públic a alguns anys vista. 
L’actual govern només ha invertir 25 de cada 100 
euros que la ciutadania ha pagat per fer inversions. 
I això es nota als carrers i espais comuns de Cube-
lles.

És molt important, i prioritari pel PSC de Cubelles, 
l’execució i actualització del pla d’accessibilitat 
aprovat fa anys i que ha de millorar les condicions 
de vida de moltes persones arreu del poble. Així 
mateix, és molt necessari realitzar actuacions de 
millora de gran espais de voreres arreu del muni-
cipi i algunes de les urbanitzacions més antigues a 
fi efecte d’arreglar desperfectes i condicionar pa-
viments.

Juntament amb grans projectes impulsats pel PSC 
en anteriors legislatures, com la reforma del pas-
seig Marítim i del passeig de Vilanova, pensem que 
cal incloure una reflexió per la millora de la rambla 
Narcís Bardají. Cal reflexionar sobre els seus usos ac-
tuals i veure com s’adapta al creixement de Cube-
lles un dels espais de major ús per vehicles, ciclistes 
i peatons.

Aspectes com la renovació del mobiliari urbà, la 
cura de l’arbrat i la vegetació (tots aquests troncs 
pelats que es deixen al carrer després de tallar ar-
bres i més arbres...), el manteniment adequat d’ele-
ments com les papereres, els senyals de trànsit, la 
pintura i la senyalització viària etc... requereixen 
una inversió important que facin de Cubelles un 
lloc net, ordenat, polit i segur.

Cuidar l’espai públic requereix recursos econòmics. 
I l’Ajuntament de Cubelles té milions d’euros a la 
seva disposició que no han d’estar al banc fent tera-
nyines sino al servei dels veïns i les veïnes.

Aprofitem des d’aquí aquesta finestra informativa 
per reclamar de nou la realització d’un pla d’acció i 
d’inversió de l’espai públic de Cubelles que aprofiti 
bé tots els recursos que amb els impostos (que s’han 
augmentat un 10%) paguem entre tothom.

ESTIU

Ja estem en ple període estival. Molts de nosaltres 
ja estem organitzant les vacances d’estiu o ja les 
tenim organitzades. Des d’ERC-Cubelles ens anem 
de vacances sabent que encara hi ha molta feina 
a fer i molts projectes a executar al municipi, però 
satisfets que dos punts fonamentals del nostre pro-
grama electoral s’han complert:

• La requalificació dels terrenys on construir el nou 
Institut de Cubelles, aprovat en Ple.

• Endegar els nous pressupostos participatius 2019.

Des d’ERC apostem per una ensenyança pública 
de qualitat i per consolidar eines de participació 
ciutadana, així com, recolzem totes aquelles ide-
es i projectes que afavoreixin el municipi, com 
ara l’obertura de l’Aliança i el conveni signat amb 
l’Ajuntament de Cubelles, que farà que les seves 
instal·lacions s’obrin al municipi.

Dit això, els que anem de vacances o als que ens 
toca treballar aquest estiu, no hem d’oblidar que 
l’estat espanyol manté segrestats per delictes in-
existents a polítics catalans que no podran gaudir 
d’aquestes vacances amb els seus fills, parelles, fa-
miliars o amics. Per això, hem de gaudir de l’estiu, 
sense oblidar tres objectius fonamentals:

LLIBERTAT DELS PRESOS POLÍTICS
RETORN DELS EXILIATS

INDEPENDÈNCIA DE CATALUNYA

Bon estiu !!

ERC-Cubelles
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Cubelles sí es pot PP CiU

EL “TRACTE DE FAVOR” PENITENCIARI AL CUNYAT DE 
FELIPE VI, IÑAKI URDANGARIN

El nostre Grup Polític Municipal (GPM), “SÍ ES POT” 
ha presentat, per a que sigui aprovada al proper 
ple municipal, de 17 juliol 2018, una MOCIÓ PER 
ACABAR AMB EL “TRACTE DE FAVOR” PENITENCIARI 
AL CUNYAT DE FELIPE VI, IÑAKI URDANGARIN 
qui només per aquesta relació familiar amb el cap 
(hereditari!) de l’Estat Espanyol, té tot un mòdul 
penitenciari per a ell sol a la presó de dones (!) de 
Brieva (Ávila).
Al pare de Felipe VI el va col·locar, com hereu de la 
dictadura, el dictador feixista i genocida autor de 
crims de lesa humanitat, Francisco Franco. Es a dir, 
la legitimació democràtica de l’actual Rei d’Espanya 
es nul·la.
Nosaltres hem mantingut tota la legislatura una 
incontestable coherència (que a Cubelles pocs GPM 
poden acreditar) amb la presentació (i posterior 
aprovació per ple municipal) de les següents mocions: 
• El 12 abril 2016: la MOCIÓ PER LA MEMÒRIA 
HISTÒRICA, A FAVOR DE LES VÍCTIMES DEL COP 
D’ESTAT DE 1.936 I CONTRA LA DICTADURA DE 
FRANCO. 
• El 26 octubre de 2017: la MOCIÓ PER DECLARAR 
AL REI FELIPE VI I AL REI EMÈRIT JUAN CARLOS I 
PERSONAE NON GRATAE AL MUNICIPI DE CUBELLES.
Cumulativament, al ple municipal, de 16 març 2016, 
vam votar a favor de d’adhesió de l’Ajuntament de 
Cubelles a la “Xarxa de Memòria i de Prevenció del 
Feixisme. Mai més” del projecte Amical Buchenwald-
Mauthausen.
El nostre Grup Polític Municipal (GPM) es d’esquerres 
i republicà. Però no és etno-independentista, 
supremacista, reaccionari ni xenòfob. Això genera 
un greu problema d’incoherència al falç relat dels 
independentistes donat que, des del seu totalitarisme 
aporofòbic excloent, ells qualifiquen com feixistes a 
tots aquells que no som independentistes. Però, per 
molt que els hi molesti, cal recordar que EXISTEIX UNA 
ESQUERRA REPUBLICANA NO INDEPENDENTISTA.
Estem encantats/es de ser ciutadans/es del món, 
cosmopolites i d’esquerres, solidaris/es amb la resta 
dels pobles del nostre país.
El signe dels temps és la globalització. 
Agradi o no agradi a la dreta independentista post 
convergent.

“El nacionalisme és la guerra”.- François Mitterrand. 

MENOS ESCONDERSE Y MENOS MANIPULAR

Hace 5 días que la oposición pidió explicaciones al 
Gobierno sobre las graves irregularidades detectadas 
en la concesión de la licencia de las auto caravanas de la 
Mota de Sant Pere, la documentación en nuestro poder 
y los datos solicitados a la Generalitat, dejan a las claras 
que ese terreno debe ser destinado a la construcción 
de viviendas de alquiler asequible y que el uso de 
aparcamiento de carácter privado de auto caravanas 
no se adecúa a las determinaciones del artículo 53.6 del 
TRLLU. 
Quede claro que el Partido Popular en ningún caso 
culpa ni está en contra de la actividad privada ni de la 
empresa de auto caravanas en cuestión, ellos no son 
los culpables, es el Gobierno y por encima de todo la 
Alcaldesa la responsable última de esta irregularidad que 
daña claramente una oportunidad de construcción de las 
tan necesarias viviendas de alquiler social para los más 
necesitados de Cubelles.
Recordamos a la señora Fonoll que en la anterior 
legislatura por menos solicitó la dimisión de la Alcaldesa 
Romero del PSC.
Alcaldesa, no se esconda, de la cara ante los ciudadanos, 
explique con claridad lo que ha sucedido con este terreno 
y no envíe al Concejal de Urbanismo a manipular y mentir, 
dejando aún más dudas sobre su actuación, reconoció 
el señor Ardila en Ràdio Cubelles que no consultaron a 
la Generalitat antes de dar los permisos? Nos dice que 
los técnicos municipales les advirtieron de la falta de 
información del proyecto y los desoyeron? El señor 
Ardila pretende tomar por tontos a los ciudadanos y a 
la oposición? El terreno está cualificado para viviendas 
sociales y para equipamientos municipales, en ningún 
caso privado. La cesión temporal tampoco es legal ya que 
insistimos que ese terreno no se puede destinar a usos 
privados, es decir si la señora Alcaldesa se le enciende 
la luz le damos una patada a la empresa cuando nos 
convenga?
Necesitamos explicaciones y las necesitamos de forma 
urgente, tanto la oposición como los ciudadanos de 
Cubelles, las explicaciones dadas por el Gobierno en 
Ràdio Cubelles aún dejan más dudas. Señora Fonoll, de 
la cara!!
De este tema cuelga otro preocupante y es la cobertura 
que Ràdio Cubelles ha hecho del mismo, solo hay que 
comprobar los audios del viernes 13 para darse cuenta 
de la clara manipulación y poca objetividad en el trato de 
la información, al Gobierno se le da mucho más tiempo 
para dar explicaciones que a la oposición para denunciar 
las irregularidades, sin hablar de la poca contundencia de 
las preguntas del periodista.
Y para finalizar desde el Partido Popular de Cubelles 
deseamos un buen verano a los ciudadanos del municipio.

Isabel Soler
Portavoz Grupo Municipal Popular

ZONA BLAVA ... UNA NECESSITAT

Novament arriba l’estiu a Cubelles i veiem com les 
nostres platges es massifiquen durant els caps de 
setmana, el trànsit per la zona de mar és ralentitza 
a la caça d’un lloc on aparcar el cotxe tot el dia, 
i al dia següent trobem les papereres plenes de 
deixalles. El motiu? Som l’únic municipi de la costa 
de Barcelona sense zona blava, l’únic on aparcar 
davant del mar és gratuït i, per tant, l’atractiu 
ideal per tots aquells que cerquen passar un dia a 
la platja.

Sovint es parla del model turístic per justificar el 
no disposar de zona blava a Cubelles, de ser una 
situació que afavoreix el comerç i la restauració 
del poble. La realitat, no obstant, és una altra de 
diferent. És més que qüestionable que els visitants 
facin un ús significatiu de les nostres botigues i dels 
nostres restaurants; en contraposició, molts són 
els veïns i veïnes que demanen ja un aparcament 
regulat.

L’experiència d’altres municipis ens ha de servir de 
referent per avançar cap a la zona blava, potser 
passant per un model combinat de zona blava i 
de zona taronja com el recentment implementat 
al municipi proper de Calafell, però en qualsevol 
cas un model que permeti fer del nostre municipi, i 
sobretot de la nostra zona de platja, un espai millor 
sense massificacions on tothom pugui gaudir en 
condicions del nostre entorn privilegiat.

L’aposta del grup municipal de Convergència i 
Unió és la zona blava a primera línia de mar amb 
pagament per hores, i de zona taronja a la resta de 
la zona de mar i d’altres del municipi que es puguin 
massificar, com per exemple, la zona del mercat. 
Una zona taronja amb pagament fraccionat de 
matí, de tarda, de dia sencer o inclús de tota la 
setmana, on la resta de l’any l’aparcament sigui 
gratuït. I evidentment, amb exempcions pels 
nostres vilatans.

Finalment, volem aprofitar aquest espai a la revista 
Cubelles Comunica per desitjar-vos un bon estiu i 
una molt bona festa major!
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Guanyem Cubelles Cubellencs-FICICV

ICV CUBELLES PEÇA CLAU DE PRESENT I DE FUTUR

Les persones que formem part d’ICV Cubelles sem-
pre hem tingut clar la nostra finalitat: APORTAR per 
MILLORAR CUBELLES i fer-ho amb principis. Fer-ho 
en un espai de reflexió, de reivindicació i d’impuls 
de l’espai polític de l’esquerra verda, per debatre, 
per interpretar i entendre la realitat del moment 
des dels valors que compartim. Aquests valors de 
desenvolupament sostenible i responsabilitat, lli-
bertat, justícia, diversitat i no violència, poden ser 
compartits amb altres famílies polítiques perquè 
democràcia és això: diàleg, perquè pactar és pro-
gressar.

No hi ha gestió sense política ni política sense va-
lors, la igualtat, la solidaritat i la sostenibilitat sem-
pre presents en les nostres decisions. Així som lluita 
i som experiència per ser útils i responsables.

Tots aquests pensaments globals els portem a ter-
me amb l’acció local, amb accions directes des de 
les nostres regidories, dialogant i pactant-ho tot 
perquè tenim Cubelles en comú per viure i con-
viure. Tot es millorable i tot es possible si som ca-
paços d’aportar i també de cedir amb altres idees, 
amb altres grups que vulguin aportar per millorar 
en comptes criticar per desgastar i que pensin que 
l’ajuntament es el mitjà i no la finalitat.

Passat l’estiu enfilarem la fi de la legislatura amb 
forces renovades y el compromís de sempre, amb 
treball, transparència i honestedat. En política no 
tot s’hi val ni tot/es els/les polítics/es són iguals/les. 
La gent que formem part d’aquest grup polític uni-
rem forces amb altres forces progressistes de debò 
per lluitar pel benestar del nostre municipi. 

Volem aprofitar per desitjar-vos un bon estiu i una 
bona festa major!!!

LA GENERALITAT DEIXA EN EVIDÈNCIA AL GOVERN DE 
CUBELLES RESPECTE AL PÀRQUING D´AUTOCARAVANES

Quan a Guanyem ens vam assabentar de que el Govern de 
Cubelles havia atorgat una concessió per fer un pàrquing 
d´autocaravanes privat en uns terrenys públics destinats a 
habitatges socials ens va envair un mar de dubtes. 

No estem en contra d´aquesta activitat, ni molt menys; 
pensem que és positiva per la nostra vila, però, de la forma 
com s´havia donat aquesta concessió ens feia sospitar        de 
presumptes irregularitats per part del Govern municipal. 

Per esvair aquests dubtes, vam fer una consulta al 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya preguntant quins tipus d´usos poden tenir 
aquests terrenys públics.

La resposta de la Generalitat va ser literalment la següent:
En resposta a la qüestió que ens plantegeu, us informem 
que la parcel·la objecte de consulta està qualificada de 
sistema d’habitatges dotacionals, clau CJ, dins el règim 
del sòl urbà, segons conta a la modificació puntual del 
PGO de Cubelles, aprovada definitivament per la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Barcelona, en sessió de 23 de 
setembre de 2009. 

El destí d’aquests sòls de titularitat pública ha de ser 
per a la construcció d’habitatges en règim de lloguer 
assequible dirigides a satisfer els requeriments temporals 
de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència o 
emancipació.

Segons consta a la fitxa normativa d’aquest àmbit els 
usos admesos, a la parcel·la de referència, són d’habitatge 
dotacional amb la compatibilitat en planta baixa de 
possibles usos administratius de gestió municipal o serveis 
complementaris als habitatges.

L’article 53.6 del Text Refós de la Llei d’Urbanisme estableix 
que “els terrenys destinats a sistemes urbanístics ja 
adquirits per l’Administració pública poden ésser ocupats 
temporalment per raó de l’execució d’obres o la prestació 
de serveis públics. També, poden ésser utilitzats de manera 
temporal i esporàdica per a instal·lar-hi mercats ambulants 
o per a desenvolupar-hi activitats de lleure, esportives, 
recreatives, culturals, aparcaments públics i similars”.

L’ús d’aparcament d’autocaravanes de caràcter privat, no 
s’adequa a les determinacions de l’article 53.6 del TRLLU. 
D’altra banda, atès que es tracta d’un terreny de titularitat 
municipal que no es troba subjecte a cap procediment 
d’execució urbanística, tampoc es poden autoritzar sobre 
aquests terrenys usos i obres de caràcter provisional.

Jutgin vostès mateixos ...

GOVERNS I POLÍTIQUES DE PHOTOSHOP

Per si algú encara no coneix el Photoshop, explicarem que és 
una aplicació per a la creació, edició i retoc d’imatges, és a dir 
per a transformar una imatge però amb la finalitat de crear-li 
a la vista, una aparença que és del tot fictícia i irreal. 
 
La gran facilitat per crear i manegar diferents capes super-
posades, permet combinar diferents efectes sense la necessi-
tat de modificar la imatge original com una superposició de 
transparència, podem falsejar una imatge completa o sols una 
part d’ella.
 
Sí, ho sabem, i esteu pensant igual que nosaltres efectivament 
en són moltes les similituds entre l’aplicació,el nostre govern 
i la seva política aplicada, per tant en el cas que ens ocupa 
creiem que no parlaríem d’una part o d’un fet puntual, sinó 
que més aviat en la seva totalitat. 
 
El que antigament es deia “menjar-se una, i comptar-ne 20…”
 
Seguim sense veure ni tan sols inicis de les obres que es van 
aprovar ja fa tres anys per millorar diferents punts del nostre 
poble. No entenem aquesta paràlisi, 
 
Creieu que seria agosarat pensar que potser l’equip de govern 
volgués que aquestes obres o algunes d’elles coincidís amb les 
pròximes eleccions municipals que seran d’aquí a 9 mesos, i 
així donar la sensació que han realitzat un gran treball? 
 
Al caràcter vocacional que han de tenir tots els càrrecs elec-
tes, s’hauria de sumar el perfil professional dels Regidors, 
que hauria d’estar relacionat amb les àrees de govern que 
se’ls confiïn i ajudaria que estiguessin en mans de polítiques 
professionals. Fora dels equips de Govern han de quedar els 
experiments, els populismes, la falta de dedicació i la manca 
de professionalització. 
 
Apostem per persones que fan política vocacional, professsio-
nal i local, que es preocupen dels veïns, de la neteja, de crear 
ocupació per a la gent del poble. Arribem al final d’una le-
gislatura que avança sense resultats brillants, amb un Govern 
quadripartit i amb “dos trànsfugues” afegits, que no ha estat 
capaç de sorprendre’ns amb cap idea nova. 

Però si fins i tot els murals pintats, són una idea que ja es va 
projectar en la legislatura passada !
 
Més enllà de l’estiu, i del que ens preocupa especialment com 
la falta de recursos de la policia local per gestionar correc-
tament la seguretat, el trànsit i l’aparcament o la qualitat 
del servei de neteja, aparentment limitat per donar el servei 
necessari. En definitiva, constatem un cop més, la falta de mi-
tjans al municipi i esperem que la Sra. Alcaldessa s’adoni final-
ment de les mancances denunciades pel nostre grup durant 
els últims dos anys, i doti el municipi dels mitjans necessaris 
per mantenir la qualitat de vida dels cubellencs. 
 
Imagineu una altra manera de governar, dinàmica, amb per-
sones de voluntat decidida i que pensin en clau local, no na-
cional?

Que tingueu un bon estiu !
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s L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

L’Ajuntament de Cubelles ha canviat el sistema d’atenció 
telefònica passant d’analògic a telefonia IP. Per a la ciutada-
nia, la diferència més significativa és que, des d’ara, tots els 
telèfons dels diversos departaments i regidories que confor-
men 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’op-
cions numèriques per anar derivant la trucada i que aques-
ta 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 lí-
nies de telèfon tradicionals, com els següents:

Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Turisme  93 895 25 00
Espai Jove 93 895 03 61 
Biblioteca  93 895 23 87
Centre Violeta  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   93 895 50 24
INS Les Vinyes  93 895 08 59
Escola Charlie Rivel  93 895 09 56
Escola Vora del Mar 93 895 75 15
Escola Mar i Cel  93 895 18 55
Llar d’Infants La Draga 93 895 21 61
Llar d’Infants L’Estel 93 895 09 69

URGÈNCIES

Emergències  112
Policia Local de Cubelles 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 Anton 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja  93 814 30 30

SERVEIS

Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpa. Aigua) 93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries) 900 77 00 77
Rodalies   900 41 00 41
Taxi Cubelles  93 514 12 48
Farmàcia Muntaner 93 895 07 03
Farmàcia López  93 895 28 04
Farmàcia Rodríguez 93 895 30 05
Correus   93 895 67 08
Parròquia Santa Maria 93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 93 895 76 84
SIAD Garraf   93 810 04 10
Incidències Enllumenat 90 013 13 26

93 895 03 00
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Malgrat que històricament sempre s’ha dit que Cubelles havia viscut d’esquena al 
mar, ja a començaments del segle XX van començar a aparèixer els primers banyistes 

a les platges de la vila, bàsicament estiuejants procedents de Barcelona. El gran 
auge es va produir, sobretot, a partir de mitjans de la dècada dels 60, quan es podia 
aparcar a primera línia de mar i encara no existia el passeig Marítim. El boom turístic 

faria créixer el que ara és un dels grans atractius de la vila. 

El racó d’en Pineda

Racó d’en Pineda: Platges, dècada de 1960 (Arxiu Antoni Pineda).
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