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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. Entrevistes audiovi-
suals, catàlegs de fotogra-
fies dels actes, bases dels 
concursos, webs d’interès, 
i d’altres recursos que us 
permetran que la informa-
ció no es limiti a l’espai de 
la revista.
La informació al Cubelles 
Comunica és informació 2.0

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, necessària-
ment, la opinió expressada en els articles signats, d’opi-
nió i col·laboracions.

Coordinació, redacció i fotografia:
Departament de Comunicació i Premsa, Iván Fernán-
dez, Iolanda Astor, Montse Torrado, CF Cubelles, CB Cu-
belles i Antoni Pineda.

Dissenyat i maquetat a Cubelles
www.cubelles.cat

Més informació

Ràdio Cubelles (107.5 FM) | www.radiocubelles.cat

L'edició d'aquesta revista va entrar a impremta el 10 de 
desembre de 2018.
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COMUNICA

L a sessió ordinària del ple de 
Cubelles el mes de novembre 
ha aprovat uns comptes ge-

nerals per al 2019 de 20.538.700 
euros. El punt va tirar endavant amb 
el vot favorable del govern (UC-Rea-
grupament, ERC, CiU, ICV i el regidor 
no adscrit, José Manuel Écija) i la 
regidora no adscrita, Silvia Romero; 
l’abstenció del PSC i PP, i el vot en 
contra de Cubellencs, Cubelles Sí Es 
Pot i Guanyem Cubelles. 

Durant la seva exposició inicial, l’al-
caldessa, Rosa Fonoll, va destacar 
que es tractava del primer cop en 
què s’aprovaven uns pressupostos 
en any electoral mentre que el res-
ponsable d’Hisenda, Raül Mudarra, 
va remarcar que la xifra presenta-
da és un pèl superior al de l’exercici 
passat i que hi havia prevista una in-
versió real de 4.690.989,11 euros. El 
titular de l’àrea també va afegir que 
es preveia un augment dels ingres-
sos en concepte d’Impost d’Activi-
tats Econòmiques (IAE) i d’Impost 
sobre Construccions, Instal·lacions 
i Obres (ICIO), a banda de sengles 
subvencions de l’Agència Catalana 
de l’Aigua (ACA) i la Diputació per 
als projectes d’eradicació d’aigües 
fecals al riu Foix i la nova biblioteca. 

Des de l’oposició es va criticar que 
encara no s’haguessin executat els 
projectes centrals del mandat i la 
regidora de Cubellencs, Anna Martí-
nez, va censurar que no s’haguessin 
consensuat els pressupostos entre 
tots els grups “tenint en compte 
que el proper govern haurà d’estar 
d’acord”. Al seu torn, el portaveu 
de Guanyem Cubelles, Dani Pérez, 
va lamentar que les seves propos-
tes no haguessin estat tingudes en 
compte “malgrat disposar de recur-
sos propis suficients i poder utilitzar 
els superàvits de 2017 i 2018 per a 

inversions”, mentre que el represen-
tant del PSC, Xavier Grau, va quali-
ficar de “tècnicament impecables” 
els pressupostos en incloure “els 
nostres projectes”, a la vegada que 
va dubtar que el govern sigui capaç 
“de fer en tres mesos el que no ha 
fet en quatre anys”. Abans de la vo-
tació, el regidor de Cubelles Sí Es 
Pot, Albert Tribó, va remarcar que la 

bona situació financera de l’Ajunta-
ment “no serveix de res si no s’exe-
cuten els projectes”, mentre que el 
regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, re-
plicava a Guanyem Cubelles que el 
procés d’elaboració d’uns comptes 
generals és força complex “i no es 
poden incloure les seves propostes 
si es presenten un 19 d’octubre”.

Moció de suports a les AMPES
El ple de l’Ajuntament també va apro-
var per unanimitat una moció de su-
port a les associacions de mares i 
pares de les escoles de la vila per tal 
que siguin tingudes en compte, jun-
tament amb les direccions dels cen-
tres, en l’elaboració del nou decret 
dels menjadors que està redactant 
la Generalitat i que està generant 

certa controvèrsia. Al text aprovat 
també es demana que la Generalitat 
assumeixi el cost del personal que 
treballa amb els usuaris que reque-
reixen d’atenció especial. Els grups 
també van aprovar una moció de 
suport a l’ensenyament públic i on 
es demana la retirada dels concerts 
als centres privats que segreguen 
l’alumnat per raó de sexe i una altra 

de suport als presos polítics cata-
lans i represaliats d’arreu de l’estat. 
Així mateix, se’n va desestimar un 
text presentat pel PP on es demana-
va que als ajuntaments hi governi la 
llista més votada.

Canvis al plenari
La sessió plenària també va ser-
vir perquè prengués possessió del 
seu càrrec la nova regidora d’ERC, 
Ester Soler, en substitució d’Agustí 
Casanovas, qui va abandonar a co-
mençaments d’octubre la seva acta 
per motius personals. A l’apartat in-
formatiu també es va donar comp-
te del pas del regidor José Manuel 
Écija, qui havia format part del grup 
municipal del PSC, com a nou Regi-
dor No Adscrit. 

El ple de l’Ajuntament aprova un pressupost 
de més de 20,5 milions d’euros per al 2019

Ester Soler pren possessió com a nova regidora 
d'ERC i José M. Écija passa al grup de no adscrits 

El consistori va tirar endavant per primer cop els comptes generals en any electoral.
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"En aquesta legislatura hem fet tard i hem perdut 
una oportunitat amb el Pla General"
Després de deixar l’acta de regidor 
la legislatura passada, retorna dins 
de CiU. Està satisfet del seu retorn?
Sí, inicialment vaig decidir que no 
m’acabava d’entendre com cal per 
fer política dins d’UC11-RCat, tot i 
que considero que han fet una tas-
ca molt interessant al municipi. Vaig 
decidir fer un pas al costat. La Noe-
mí Cuadra em va demanar que tor-
nés de la mà de CiU i treballar amb 
ella ha estat molt fàcil, hem fet co-
ses i ens hem entès molt bé. 

Quins projectes destacaria que hagi 
impulsat vostè a Comunicació?
L’impuls d’una nova forma de comu-
nicar, combinació de ràdio, mitjà es-
crit i audiovisual. Aquesta entrevista 
es pot llegir al Cubelles Comunica, 
s'escoltarà a Ràdio Cubelles i s’eme-
trà al canal de Youtube. També im-
pulsar el Consell de Comunicació, 
perquè no tothom té clara la diferèn-
cia entre un mitjà de comunicació i 
un departament de comunicació. En 
el cas de l’emissora, em preocupa 
molt blindar la no interferència de la 
política en el mitjà. 

Són necessaris els mitjans de co-
municació municipals?
Jo crec que sí, perquè juguen el 
paper de la comunicació de proxi-
mitat. Que tothom sàpiga què s’es-
tà fent a Can Travé, o en quin estat 
està el projecte de la biblioteca, o 
quins problemes hi ha dins d’un 
grup. Si no tinguéssim aquesta co-
bertura local, tot això s’escaparia. 
És important que Cubelles conegui 
qui és qui, què fa cadascú i en què 
s’inverteixen els seus recursos.

Va ser regidor d’Ensenyament i va 
viure el reclam de l’institut Les Vi-
nyes. Per què no s’ha construït?
Vaig impulsar que es fes en la ubi-
cació que serà, al costat del Mercat 
i del cementiri, defensant els tres 
nuclis educatius que va definir  l’al-
calde Joan Albet. Tenir dos instituts 
junts, ni educativament ni social-

ment, no és correcte. Hi hagut una 
sèrie de disputes polítiques, segu-
rament darrere del Pla General, que 
fa que allò d’alguna forma s’aturi. 
En aquesta darrera legislatura s’ha 
avançat i s’ha aconseguit finalment 
aprovar aquests terrenys. 

Perquè no s’ha parlat de la revisió 
del Pla General en la seva totalitat? 
El POUM és una necessitat del mu-
nicipi, però és molt difícil. Som nou 
grups i disset regidors amb interes-
sos i posicionaments diferents. So-
bretot perquè no hem d’aconseguir 
nou de disset regidors, hem d’acon-
seguir nou de quinze, i la dificultat 
és més gran. Hi ha uns interessos 
particulars que destorben en aques-
ta decisió i no queda més remei 
que hi hagi una negociació. Com a 
equip de Govern ens hi hem posat 
tard, la primera part de la legislatu-
ra amb el Govern en minoria no es 
va posar aquest tema sobre la tau-
la i ara la proximitat a les eleccions 
ho dificulta ja que és un tema que 
s’ha de treballar amb tranquil·litat i 
involucrant i fent-ne partícip la ciu-
tadania de Cubelles. Ara crec que ja 
no hi som a temps i que hem perdut 
una oportunitat ja que en la propera 
legislatura augmentarà la fragmen-
tació electoral del Consistori i serà 
més difícil arribar a acords. 

Aquesta legislatura ha estat marca-
da per les manifestacions indepen-
dentistes. Com s’ha viscut al muni-
cipi i al grup municipal i Govern?
Com a municipi de Cubelles molt 
orgullós. Mai havia vist tanta gent 
manifestant-se a Cubelles com el 3 
d’octubre de 2017. A CiU sempre hi 
ha hagut molta sintonia en aquest 
tema amb la Noemí Cuadra i hem 
pogut defensar allò en què creiem, 
com el referèndum de l’1 d’octubre 
de 2017. Com a Govern és difícil tro-
bar unitat per la diversitat de partits. 
CiU i ERC anàvem de la mà, ICV ha 
jugat un paper més ambigu i Unitat 
Cubellenca de partit municipalista, 

malgrat a mi em consta que hi ha 
una part que és clarament indepen-
dentista. No ha estat una situació 
fàcil a l’equip de Govern. 

Qui ocuparà l’espai que deixa CiU?
Els hereus son Junts x Cubelles amb 
en Robert Monzonis. És una nova 
figura política que apareix amb els 
ideals de l’antiga Convergència. La 
successió és ell i les sigles de Junts 
x Cubelles, molt alineades amb el 
president Puigdemont i el PDeCat.

Participarà en alguna candidatura?
No participaré de cap. Vuit anys en 
política local han estat suficients. 
Aniré a votar i votaré una candidatu-
ra independentista, però ara ha arri-
bat el moment de fer un pas enrere. 
Jo mai he deixat la meva feina de 
professor universitari i no he tingut 
cap necessitat de seguir a l’Ajunta-
ment per cap mena d’interès. Potser 
una legislatura es queda curta, però 
dues son més que suficients. Ara 
s’ha de donar pas a gent jove i amb 
empenta com en Robert.

Xavier Baraza, regidor Comunicació.

ENTREVISTA: Xavier Baraza
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El Govern municipal planifica les inversions 
que executarà en el tram final del mandat

Els joves fan seus els Pressupostos participatius

L'objectiu es mantenir l’estabilitat pressupostària 

E l Govern municipal i l’equip 
tècnic han planificat el calen-
dari d’inversions per executar 

en el tram final del mandat. 

Les principals són la construcció de 
la biblioteca, la rehabilitació del pas-
seig Marítim, la minimització dels 

abocaments al riu Foix i la rehabili-
tació de Can Travé.

El finançament de les inversions, la 
majoria amb crèdit, i la complexa 
tramitació administrativa per mo-
tius tècnics o normatius, han re-
plantejat el calendari per tal de no 

trencar l’estabilitat pressupostària o 
la regla de la despesa, que podrien 
posar en risc aquestes grans inver-
sions. 

Per aquest motiu s’ha fet un calen-
dari per tal d’establir-ne el pla d’exe-
cució i del seu finançament:

L ’ edició 2019 dels Pressu-
postos participatius han 
servit per apropar aquesta 

eina al públic jove, que s’ha mobi-
litzat per aprovar per votació popu-
lar les seves propostes d’inversió. 
D’aquesta manera s’explica que 
quatre de les sis propostes que es 
nodriran amb els 150.000 euros que 
el Consistori hi destina son nous 
equipaments a l’skatepark, a més 
d’ampliar la grada del camp de fut-
bol (118 vots) i la instal·lació d’un 
bicibox a la plaça Antoni Pineda 
davant l’estació (74). Les propostes 

guanyadores que preveuen millorar 
l’equipament de la zona de l’skate-
park han estat la instal·lació d’un 
parkour park (239 vots), un parc de 
cal·listènia (233), una font antivan-
dàlica d’aigua (195) i la millora de 
l’enllumenat (63). En termes globals, 
en aquesta edició dels Pressupos-
tos participatius hi ha pres part 710 
persones, gairebé un 50% més que 
l’any anterior. Els participants van 
poder escollir entre 32 propostes 
vàlides de les 119 presentades inici-
alment, mentre que van ser tan sols 
71 en l’edició 2018.  En l’èxit de les 

propostes dels joves també hi té a 
veure que l’edat mínima de partici-
pació hagi passat dels 18 anys de 
l’any anterior als 16 d’enguany. 

ACTUACIÓ ESTAT PREVISIÓ INICI DURADA DE L'OBRA

Millora de l’accessibilitat de l’Av. Països Catalans Plecs en tramitació administrativa 
municipal Febrer 2019 3 mesos

Fase 1, 2 i 3 del “Pla de Pavimentació Asfàltica 
2018-2021

Plecs en tramitació administrativa 
municipal Febrer 2019 1 mes

Millora de l’accessibilitat sector Mas Trader I Plecs en redacció tècnica 
condicionada a pressupost 2019 Maig 2019* 7 mesos

Coberta pista poliesportiva Plecs en exposició pública Febrer 2019 2 mesos

Rehabilitació pont de les Salines Pendent d’aprovació inicial del 
projecte 2020 2 mesos

Ampliació estació de bombament Plecs en redacció tècnica Maig 2019* 7 mesos

Biblioteca de Cubelles En adjudicació Gener 2019 18 mesos

Reforma Passeig Marítim Pendent d’aprovació de projecte. 
Previsió licitació d’obres març 2019 Octubre 2019 7 mesos

Remodelació places de l’Anxaneta i Catalunya Plecs en exposició pública Febrer 2019 4 mesos

Reforma instal·lació d’enllumenat i de reg dels 
jardins de Can Travé

Plecs en fase de redacció (Consell 
Comarcal del Garraf) Març 2019* 6 mesos

Rehabilitació estructural, de cobertes i de façanes 
de l’edifici Can Travé

Contractes menors varis 
especialitzats Febrer 2019 11 mesos

* Condicionat a l’aprovació del pressupost 2019 (préstec) i de la tramitació dels plecs
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Nova fase de l'inventari del mobiliari de Can Travé
Es tracta d'una tasca prèvia a les 
obres de l'estructura de l'edifici

E ls prop de 15.000 objectes 
que amaga Can Travé s’estan 
etiquetant, siglant i mesu-

rant, en l’inici de la segona fase de 
l’inventari i el seu moviment fora de 
l’edifici. Aquestes són les tasques 
principals que realitzen les empre-
ses Veraicon i Ibertrac, prèviament 
a la intervenció en l’estructura de 
l’edifici, amb un cost d’uns 70.000€.

La primera etapa dels treballs 
s’allargaran fins al gener. El perso-
nal de l'empresa Veraicon procedirà 
a l’etiquetat dels objectes, el siglat 
(numeració permanent) i el seu ami-
dament. Per a Verónica Pérez, cap 
de projectes de Veraicon, l’objectiu 
és garantir que els objectes que sor-
tiran de Can Travé per afrontar les 
obres estructurals, tornin al seu lloc 
original. Una part de les peces es 
custodiaran al mateix edifici, però la 
gran majoria aniran a un magatzem 
que Veraicon, Ibertrac i l’Ajuntament 
estan cercant. Aquí es sanejaran els 
objectes que presenten diverses pa-
tologies, principalment atac per xilò-
fags, i se’n farà el seu tractament de 
conservació, que pot durar un parell 
d’anys fins que acabin les obres de 
l'estructura.

La principal tècnica que s’utilitzarà 
per tractar els objectes és l’anòxia. 
Verónica Pérez explica que la tècni-
ca “consisteix en eliminar l’oxigen, 
que elimina les plagues de xilòfags 
i altres que tenen els mobles i per-
metrà fer un millor condicionament 
dels objectes i perllongar la seva 

vida”. Aquesta tècnica es pot aplicar 
a la majoria d’objectes, que s’han 
dividit en els que tenen valor patri-
monial; els que en tenen per context 
i els que no tenen valor i que es po-
drien eliminar.

Aquestes tasques estaven en licita-

ció, però es va haver de tramitar per 
urgència després d’una avaria en 
una canonada d’aigua que va provo-
car una inundació. El regidor de Pa-
trimoni, José Manuel Ardila, va ex-
plicar a Ràdio Cubelles que l’avaria 

“és producte accidental del deteri-
orament de la casa”, adquirida l’any 
2014 “sense inventari, ni projecte ni 
pressupost de rehabilitació”. Tot i 
això, aquest mandat s’han portat a 
terme moltes accions encaminades 
a la protecció de Can Travé. Prèvia-
ment a iniciar aquestes tasques ha 

calgut la planificació de les obres 
a realitzar i la seva dotació econò-
mica, una tasca que d’haver-se fet 
abans de la compra hagués permet 
planificar l’execució econòmica de 
la rehabilitació. 

El palauet amaga al seu interior prop de 15.000 objectes, alguns de gran valor.

Els jardins, en licitació 

El Consell Comarcal ha aprovat definitivament el projecte de rec i enllumenat dels jardins, que es licitaran en breu i que 
estan finançats pels fons europeus FEDER. L'obra, que licita l’organisme comarcal, juntament amb d’altres programades 
en paral·lel per l’Ajuntament de Cubelles per reparar paviments, camins i altres elements ornamentals del jardí noucentista, 
permetran poder visitar de forma estable aquest pulmó de la vila. Els jardins de Can Travé els va projectar en Magí Travé, 
cap al darrer terç del segle XIX (1882). Va dissenyar un jardí d’aire noucentista que, posteriorment, el seu fill i, en especial, 
el seu nét Frederic va acabar convertint en un museu botànic i un espai on exposar part de les seves col·leccions d’escul-
tures neoclàssiques. Els jardins es van obrir per primera vegada a la ciutadania el juliol de 2016, en unes jornades que van 
aplegar en poc més de quatre dies, a 2.000 persones, i han estat l’escenari dels darrers pregons de la Festa Major. 

COMUNICA
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S'impulsa la creació d’un camí turístic al riu Foix

La reforma de la plaça del Castell, més a prop  

L ' Ajuntament de Cubelles 
està impulsant l’elaboració 
d’un itinerari turístic que re-

corri tot el curs del Foix, des del seu 

naixement, a la serra de la Llacuna, 
fins a la seva desembocadura, abas-
tant un total de gairebé 50 quilòme-
tres. De moment, ja s’ha celebrat 

una primera reunió presidida 
pel regidor de Medi ambient i 
salut, Josep Maria Hugué, i on 
hi van ser presents el director 
del parc del Foix, Pau Mundó; 
representants d’Enoturisme 
Penedès i del Node Garraf; els 
experts en el riu, Joan Rovira i 
Josep Maria Mata, i diversos 
tècnics de turisme i medi am-
bient dels municipis de Santa 
Margarida i els Monjos i Cube-
lles.

L’objectiu del projecte és que 
el recorregut abraci i posi en 
valor els principals atractius 
del riu des d’un punt de vista 
històric, natural i turístic. Així, 

inicialment es tindran en compte els 
nombrosos molins fariners que van 
existir durant segles al llarg de tota 
la seva llera (una cinquantena en 
total, sis d’ells a Cubelles), pous de 
gel diversos i la flora i la fauna au-
tòctona del Foix, entre molts altres 
aspectes encara per definir. 

Per tal d’enriquir al màxim la inici-
ativa, des de l’Ajuntament i la res-
ta d’assistents a la primera reunió 
celebrada a Cubelles es confia en 
involucrar els diversos consells co-
marcals afectats, la Vegueria del 
Penedès i tots els municipis per on 
transcorre el riu Foix, a banda d’or-
ganismes i tota mena d’institucions 
que desitgin adherir-s’hi. Tot aquell 
que vulgui més informació o bé di-
rectament contactar-hi, ho pot fer 
mitjançant els canals habituals de 
l’Ajuntament de Cubelles. 

L a Diputació de Barcelona ha 
fet oficial la seva decisió d’as-
sumir el 80% del total del cost 

de redacció del projecte d’urbanitza-
ció de la plaça del Castell, que està a 
punt de ser adjudicat pel mateix ens 
supramunicipal i que podria estar 
enllestit a finals de gener o comen-
çaments de febrer. L’Ajuntament, de 
la seva banda, haurà de fer-se càr-
rec dels 3.600 euros corresponents 
al 20% restant, una partida ja apro-
vada en Junta de Govern Local. 

La concessió de l’ajut s’emmarca 
dins del Pla Xarxa de Governs Lo-
cals 2016-2019 de la Diputació i per-
metrà, un cop s’enllesteixi la redac-
ció, afrontar la remodelació integral 
de la plaça, incloent-hi la recupera-
ció del mur que es va esfondrar la 
tardor del 2003 després d'un episo-
di de fortes pluges. Un cop es lliuri 

el projecte, possiblement durant el 
primer trimestre del 2019, ja podrà 
iniciar-se tot el procés d’adjudicació 
i contractació de les obres d’urba-
nització i es podrà recuperar l'as-
pecte històric de la plaça. De cara a 

l’any vinent, a més, ja s’han aprovat 
els plecs de construcció de la nova 
biblioteca, la coberta de la pista ex-
terior del poliesportiu i la remodela-
ció del passatge de l’Anxaneta i de 
la plaça de Catalunya.

La Diputació de Barcelona assumeix el 80% del cost de la redacció del projecte.

El recorregut total és d'uns 50 quilòmetres.

COMUNICA

L’itinerari abraçarà del seu naixement fins a la desembocadura 
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Els Reis d'Orient estrenaran recorregut per recollir 
les cartes dels infants de Cubelles

Torna el Parc de Nadal al poliesportiu municipal

Ses Majestats rebran la clau de la vila a l'Ajuntament

Els assistents el gaudiran les tardes 
dels dies 27, 28 i 29 de desembre

E ls Reis d’Orient recorreran el 
proper 5 de gener al vespre 
els carrers de Cubelles en la 

seva tradicional cavalcada carre-
gats de joguines i regals. El recorre-
gut s’iniciarà a carrer de Sant Antoni 
a les 18.30 h. i abraçarà algunes de 
les principals vies del nucli antic del 
municipi amb variacions respecte 
anys anteriors.

Com és tradicional, un cop Ses Ma-
jestats arribin a la plaça de la Vila, 
pujaran al balcó de l’Ajuntament, 
on seran rebuts per l’Alcaldessa, 
Rosa Fonoll, i adreçaran un discurs 
a la població. Seguidament, rebran 
la clau de la vila per poder repartir 
totes les joguines i regals i, a conti-
nuació, es desplaçaran fins a l’esglé-

sia de Santa Maria, on recolliran les 
darreres cartes que els entregaran 
en mà els infants de la vila.  A q uest és el recorregut 

que faran els reis 
Melcior, Gaspar i Bal-

E l pavelló poliesportiu torna-
rà a omplir-se d’infants que 
aprofiten les vacances esco-

lars per apropar-se a gaudir d'una 
nova edició del parc de Nadal els 
dies  27, 28 i 29 de desembre de les 
16.30 h. a les 20.30 h. Amb un preu 
de tres euros al dia per als infants 
de 2 a 12 anys es podrà disposar i 
gaudir d'un circuit de ciclocars, un 
rocòdrom inflable, jugar en un fut-
bolí humà, els habituals llits elàstics 
i la novetat d'un inflable mecànic 
ShotDown. El parc també comp-
tarà amb un espai de ludoteca per 
als més petits i uns inflables baby.  
A més, durant les tres jornades es 
duran a terme diversos tallers nada-
lencs i tallers de maquillatge. 

Melcior, Gaspar i Baltasar s'adreçaran 
al públic congregat a la plaça de la Vila 
des del balcó.

Un any més la pista del poliesportiu s'ompliran de desenes de nens i nenes
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Els taxistes de Cubelles estrenen una aplicació 
mòbil per sol·licitar el servei

Les obres de la biblioteca començaran el 2019

Està disponibles per als dispositius amb sistema Android

Les ofertes presentades suposen una 
rebaixa econòmica mitjana del 8,32%

E ls usuaris del taxi de Cubelles 
ja disposen d’una aplicació 
mòbil amb la qual demanar 

un servei. De moment, l’app Radio 
Taxi Cubelles està disponible única-
ment per a dispositius Android.

L'ús de l'eina és molt senzilla i intuïti-
va. En descarregar-la, de forma gra-
tuïta des de la botiga de Google, cal 
obrir un nou compte amb el nom, el 
telèfon mòbil, permetre la geoloca-
lització i posar una contrasenya. Un 
cop validat, l’app geolocalitza el ter-
minal i envia un senyal a la central 
de taxis de Cubelles perquè progra-
mi el servei. 

Aquest es pot demanar tant en el 
lloc en que es troba la persona sol-
licitant, només fent clic a la pantalla 
sobre el carrer en què un vol rebre el 
servei, o indicant per escrit una altra 
direcció. També es pot determinar 
l’hora, en cas de no necessitar-lo 
en el precís moment en que es fa la 

petició. Finalment, l’eina també per-
met indicar si s’abonarà el servei en 
metàl·lic o amb targeta.

Amb aquesta aplicació mòbil, els 
taxistes segueixen millorant el seu 
servei. Fa mesos es va posar en 
marxa la central de reserves unifica-
da al telèfon 935 141 248.

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 a persones amb mobi-
litat reduïda. 

L a primera pedra de la nova bi-
blioteca es posarà el 2019. La 
mesa de contractació ja ha 

fet una proposta d’adjudicació i ara, 
l’empresa proposada, disposa fins 
a mitjans del mes de desembre per 
presentar la documentació. Un cop 
tota la documentació en regla, es 
procedirà a la signatura del contrac-
te i a la planificació de l’execució de 
la construcció.

Les sis empreses presentades a la 
licitació han presentat ofertes que, 
de mitjana, suposen una rebaixa de 

l’oferta econòmica del 8,32% res-
pecte al preu de sortida, que era de 
2.919.629,53€. A més, totes les em-
preses amplien la garantia 3 anys i 
proposen una reducció del termini 
d’execució d’uns 4 mesos, deixant-la 
en uns 14 mesos d’execució. 

En l’apartat de millores en l’entorn, 
només una empresa ofereix un ac-
tuació per valor d’uns 31.000€; cap 
oferta millores en l’eficiència ener-
gètica i quatre proposen millorar 
l’equipament per imports d’entre 
8.600 i 12.200€.

La biblioteca tindrà uns 1.700m² i, 
d’acord amb els estàndards de la 
Xarxa de Biblioteques adaptats a la 
realitat local de Cubelles, i compta-
rà amb les següents zones: d’acolli-
da i promoció (326,23m²), general 
(761,04m²), infantil (239,44m²), de 
treball intern (76,89m²), logístiques 
(77,25m²) i de circulació (32,93m²).

El nou equipament s'ubica al terreny 
delimitat pels carrers Dàrius Hu-
guet, Ciutat de Barcelona i Verge del 
Pilar, just darrera de la Policia Local, 
al Bardají. 

La nova aplicació mòbil per demanar 
un taxi a Cubelles està disponible per 
als dispositius amb sistema Android.

COMUNICA
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Sensibilitzar la població per un consum responsable

Les Salines obté el premi Bandera Ecoplayas 2018  

L a Setmana del consum res-
ponsable ha clos enguany 
amb un taller per aprendre a 

fer sabó casolà a partir d’oli reciclat. 
L’activitat, que va gaudir de molt 
bona acceptació, va tenir lloc als 
antics safareigs municipals. Preci-
sament, antigues usuàries d’aquest 
equipament recentment rehabilitat 
van ensenyar a la setantena de par-
ticipants quin és el procés d’elabo-
ració del sabó casolà i es van endur 
un punt de llibre amb la recepta i 
una mostra de sabó. 

L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC), a més, va pro-
gramar diverses activitats d’infor-
mació i sensibilització entre el 26 
de novembre i l’1 de desembre amb 
l’objectiu final d’adreçar-se a dife-
rents públics per conscienciar del 
consum responsable i de l’impacte 
a l’entorn. Durant la setmana lecti-
va les activitats es van concentrar 

en les escoles del municipi oferint 
tallers als cursos de P5, 3r i 6è de 
primària inclosos al catàleg d’activi-
tats de la Diputació de Barcelona on 
va fer-se pedagogia de la responsa-

bilitat i dels drets i deures dels con-
sumidors, com els tallers El forat al 
moneder i La joguina no juga.

Aprofitant el mercat setmanal, el 30 
de novembre va tenir lloc l’acció Po-
sa’t al dia, una novetat de la Diputa-
ció que va provar-se a Cubelles on 
un grup d’actor van obrir una parada 

i de forma dinàmica i divertida van 
escenificar situacions quotidianes 
entre consumidors i venedors. 

L Les platges de les Salines i 
la Mota de Sant Pere han es-
tat guardonades recentment 

amb el premi Bandera Ecoplayas 
2018 que atorga cada any l’Associ-
ació Tècnica per a la Gestió de Re-
sidus i Medi Ambient (Ategrus) i la 
International Solid Waste Associa-
tion (ISWA), una ONG internacional 
sense ànim de lucre que promou la 
gestió sostenible dels residus ar-
reu del món. En el cas de la platja 
de les Salines, que obté aquest re-
coneixement per primera vegada, 
el jurat ha valorat especialment la 
creació d’una zona de bany acotada 
apta per a gossos i la ubicació a les 
seves immediacions d’una màquina 
d’autorentat que es neteja i es desin-
fecta a diari.

Així mateix, l’organització del pre-
mi Bandera Ecoplayas ha renovat 
el guardó concedit l’any passat a 

la platja de la Mota de Sant Pere i 
que premia el manteniment de les 
bermes acumulades durant l’hivern, 
de manera que no es fomenta el do-
ble procés de regressió i pèrdua de 
sorra. El veredicte de les organitza-

cions responsables de l’esdeveni-
ment es va donar a conèixer ara fa 
uns dies a Alcúdia, Mallorca, i dis-
tingeix la qualitat de les platges des 
del punt de vista ambiental, turístic i 
de sostenibilitat.        

El jurat ha renovat també el guardó d’excel·lència mediambiental a la de la Mota.

Antigues usuàries dels safareigs van ensenyar a fer sabó amb oli reciclat.
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CONEIX

CUBELLES, CIUTAT 
PORTUÀRIA IBÈRICA

F eia dècades que se'n parlava, però ara ja és més 
que una teoria. I d'un abast històric molt més valu-
ós del que mai s'havia sospitat. A l'espera del que 

finalment determinin les darreres anàlisis de laboratori, 
tot sembla indicar que les excavacions arqueològiques 
dutes a terme a la Mota de Sant Pere, a tocar de l'antic 
fortí, haurien tret a la llum una immensa ciutat portuària 
d'època ibèrica de més d'una hectàrea i mitja d'extensió, 
esdevenint així la més important, com a mínim, de tota 
la Catalunya central.           

Al llarg de tres setmanes de feina, els membres de la co-
operativa Arqueovitis han localitzat diverses estructures 
complexes de fortificació, com muralles de més de dos 
metres d'amplada i una paret perifèrica que esdevindria 
la primera torre circular de tota l'època dels cossetans, 
la tribu ibèrica que va habitar el litoral català, del camp 
de Tarragona fins al massís del Garraf. Així mateix, els 
arqueòlegs responsables de les excavacions també han 
descobert uns torreons massissos de pedra que podri-
en correspondre a una muralla diferent de la principal i 
que formaria part d'una acròpolis o bé d'uns fonaments 
d'importants dimensions, imprescindibles en trobar-se 
enfonsats directament sobre la sorra de la platja. Les 
feines han permès treure també a la llum estructures 
més pròpies d'una zona residencial com restes de car-
rers i cases, que abraçarien tota l'època ibèrica, des del 
segle V abans de Crist, passant pel seu període de mà-
xim esplendor, entre el IV i el III ac., i, finalment, mitjans 
del segle II ac., just quan els romans comencen a fer-se 

hegemònics al territori i, justament, s'abandona aquest 
emplaçament i es funda l'antiga vila romana de Cube-
lles, ubicada al subsòl de l'actual castell i del seu entorn 
més immediat.             

L'equip format per Roser Hernández, responsable dels 
tallers educatius; Mireia Sabaté, arqueòloga i restaura-
dora, i Daniel López, arqueòleg i expert en arqueobotàni-
ca, han acabat actuant sobre una superfície de 2.700m², 
gairebé la mateixa extensió que abraça un jaciment for-
ça reconegut com el de Calafell, de 3.000m². Una foto-
grafia aèria de 1946, on s'aprecien restes de l'antiga mu-
ralla ja identificada des de feia anys, ha servit de guia als 
professionals d'Arqueovitis per proposar ara sondatges 
a l'espai sense edificar situat a tot l'entorn de l'antiga 
Mota de Sant Pere i, fins i tot, al Pla de Sant Pere. Això 
implicaria actuacions, per una banda, a la zona dels pins 
situada al darrere del camp de futbol i a la parcel·la de 
la sala multiusos, per tal de verificar completament l'ex-
tensió de la possible ciutat portuària, que podria ocupar 
un espai de més d'una hectàrea i mitja, de la qual encara 
restaria sense urbanitzar més de la meitat.        

L'estat de conservació de les restes localitzades i la 
manca d'edificació a bona part del perímetre de les ex-
cavacions fa pensar, fins i tot, en la possbilitat de desco-
brir parets de gairebé dos metres d'alçada, una troballa 
de gran valor arqueològic que a Catalunya només es 
dóna actualment al jaciment de Sant Jaume-Mas d'en 
Serrà, al municipi d'Alcanar (Montsià).
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Malgrat que totes les evidències apunten cap a una gran 
descoberta de caire ibèric, els professionals d'Arqueovi-
tis no descarten localitzar restes d'èpoques anteriors, 
concretament del segle VII ac. i relatives als pobles feni-
cis, púnics i cartaginesos. 

Port púnic
Des de fa dècades, s'ha especulat amb la hipòtesi de 
l'existència a Cubelles d'una zona portuària púnica que 
connectaria amb altres jaciments com el de la Timba de 
Santa Bàrbara, entre l'Arboç i Castellet i la Gornal, i el de 
la Font de la Canya, a Avinyonet del Penedès, excavats 
pels mateixos arqueòlegs que ara treballen a la Mota. 
La teoria inicial estableix que els fenicis i cartaginesos 
descarregarien les seves mercaderies al possible port 
de Cubelles per, a continuació, remuntar-les Penedès 

endins mitjançant el curs del riu. De fet, als assenta-
ments de la Timba de Santa Bàrbara i el de la Font de la 
Canya ja s'han localitzat objectes anteriors als ibers que 
corroboren una intensa activitat econòmica així com 
l'existència de llavors que acreditarien l'arribada del vi al 
Penedès fa gairebé 3.000 anys. Per als professionals de 
la cooperativa arqueològica, hi ha moltes possibilitats 
que la zona portuària de la Mota de Sant Pere connecti 
directament amb aquests dos jaciments i altres troba-
lles descobertes a diferents indrets de la vegueria.

A banda de prosseguir amb les excavacions, des d'Ar-
queovitis s'aposta per desenvolupar un projecte turístic 
i educatiu que atansi el passat iber de Cubelles a les 
escoles i instituts del municipi, així com al conjunt de la 
vila i els seus visitants.                        

Els arqueòlegs de la cooperativa Arqueovitis han localitzat fragments de recipients i àmfores d'origen divers, com iber i grec.   
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Antoni Pineda dóna 360 fotografies històriques

Els Pastorets tornen a la sala sòciocultural

E l fotògraf, historiador i Fill 
Predilecte de Cubelles, Anto-
ni Pineda, ha fet una nova do-

nació -la tercera- a l’Arxiu Municipal 
de l’Ajuntament de la vila. Concre-
tament, es tracta de 357 imatges ja 
revelades i 24.317 negatius, de gran 
valor històric i documental. En total, 
són vuit col·leccions que abracen 
aspectes quotidians del poble, com 
la inauguració i sortides del gegantó 
del Charlie Rivel; la visita de l’il·lustre 
pallasso del 1963; tota mena d’actes 
culturals i socials celebrats a l’edifi-
ci de l’Aliança; excursions de jubilats 
i avis a l’estranger; actuacions dels 
Pastorets; la pagesia i l’agricultura 
del segle XX; imatges cedides al seu 
arxiu personal per la família Amat, i 
fotografies de caramelles infantils i 
adultes de tot el segle XX.

L’acord de cessió s’ha signat recent-
ment entre el mateix Antoni Pineda 
i l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fo-

noll, i suposa 
una nova ad-
denda al con-
veni original 
signat el juny 
de 2017 i am-
pliat el 12 de 
gener passat. 
Des d’alesho-
res, el fotògraf 
i historiador ja 
ha donat unes 
2.000 imat-
ges en posi-
tiu a banda 
dels més de 
24.300 nega-
tius incorpo-
rats ara al fons municipal. 

Tant l’alcaldessa de la vila com el 
mateix Antoni Pineda han expressat 
la seva voluntat de seguir incorpo-
rant a l’arxiu de Cubelles la resta de 
les seves imatges. 

A llarg dels anys, Pineda ha confegit 
un immens arxiu personal bastit de 
les seves pròpies fotografies, que va 
anar prenent de ben jove, així com 
còpies d'instantànies de veïns de la 
vila que al llarg dels anys s'ha encar-
regat de restaurar i salvaguardar.               

E l Lluquet i el Rovelló, en Sa-
tanàs i els seus dimonis, els 
pastors, la Verge i la resta de 

personatges dels recuperats Pas-
torets del Grup de Teatre del Casal 
de Cultura  tornen aquest Nadal a la 
sala sòciocultural. 

Les representacions tindran lloc els 
dies 12 i 13 de gener a les 18 hores i 
les entrades es poden adquirir anti-
cipadament al Centre Social els dies 
2, 3, 7, 8, 9 i 10 de gener però, en cas 
de no esgotar-se, també es posaran 
a la venda a les taquilles abans de 
cada representació. El preu de l'es-
pectacle es manté de l'any anterior, 
deu euros per al públic adult i cinc 
per als menors de  10 anys. 

La representació del text original 
de Josep Maria Folch i Torres està 
dirigida novament per Angie Ras-
pall i compta amb una quarantena 

d'actors i actrius amateurs als que 
s'hi sumen més d'una dotzena de 
col·laboradors que van de les tra-
moies a les apuntadores passant 
per il·luminació, decorats, so i arran-
jaments de vestuari.

Novament, la posada en escena 
d'Els Pastorets serviran per gaudir 
en família d'una representació típica 
nadalenca interpretada per perso-
nes vinculades al teixit associatiu, 
social i polític de la vila.

Les entrades poden comprar-se anticipadament al Centre Social o a taquilla.

Les imatges i negatius es custodien a l'Arxiu Municipal.

COMUNICA
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L'ENTREVISTA:

F a tot just 25 anys, Barcelona 
acollia la primera edició del 
Festival Internacional de Ci-

nema de Medi Ambient (FICMA) de 
Catalunya. Un certamen que prete-
nia remoure consciències i que ha 
tingut la participació fonamental de 
dos cubellencs en la seva posada 
en escena. L'impulsor i president de 
la mostra és Claudio Lauria mentre 
que el seu director és en Jaume Gil, 
dos veïns de la vila enamorats del 
setè art i que han convertit el festi-
val en tot un referent mundial. No en 
va, al llarg d'aquest quart de segle, 
ja disposa d'una rèplica a Mèxic i 
compta amb la col·laboració i com-
plicitat de l'ONU i de l'Organització 
d'Estats Americans (OEA).      

Com neix aquest maridatge entre 
cinema i medi ambient? 
Jo provinc del vessant del cinema i, 
en aquella època, encara no existi-
en els canals temàtics, de manera 
que l'única finestra que tenien els 
grans documentals mediambientals 
o naturals era La 2. Parlo d'aquelles 
franges horàries en què tothom feia 
migdiades o a les dues de la matina-
da... Com que sóc un apassionat del 

gènere documental, se'ns va acudir 
aquest festival. 

Documentals mediambientals...
Sí, més que no pas la temàtica es-
trictament ecològica. Molta gent 
pensa que és el mateix, però l'eco-
logia només és una pota més del 
gènere ambiental. Vinculat a aquest 
món, podem parlar de drets hu-
mans, de cultura, de música... No és 
obligatori lligar-ho a esdeveniments 
tràgics, també és alegria.    

I costa trobar produccions tan es-
pecífiques?
Amb el temps, ha canviat moltíssim. 
Al començament costava força, 
però ara rebem propostes d'arreu 
del món. Afortunadament, el gène-
re documental ha crescut força i 
ara mateix, a la cartellera, pots tro-
bar-te una desena de produccions 
als cinemes de Catalunya. Però fa 
25 anys era impossible i, si ara ha 
millorat tant la indústria audiovisu-
al, ha estat per iniciatives com la 
nostra. I hem donat l'oportunitat a 
petites productores i gent jove, que 
saben aprofitar els avantatges que 
proporcionen les noves tecnologies.  

Al palmarès d'enguany hi ha pro-
postes d'arreu del món, no?
Sí, és cert. Has de pensar que el que 
succeeix a Tailàndia no és tan llunyà 
del que està passant aquí i ara. Al 
final, parlem de vida. El nostre ob-
jectiu és conscienciar i educar en 
els principis del respecte mediambi-
ental anant més enllà de la simple 
denúncia. A Mongòlia i el Perú, per 
exemple, també tenen molts proble-
mes amb la sequera. Hi ha una tribu 
indígiena al Perú que caça núvols!!      

Quantes produccions reben al llarg 
de l'any?  
Buff... Moltíssimes! Tant quantitati-
vament com qualitativa. Al comen-
çament, podíem rebre a la preselec-
ció una trentena o quarantena i l'any 
passat més de 2.500. De fet, per 
mirar de fer una tria inicial, vam de-
cidir cobrar una quota simbòlica de 
participació d'uns cinc dòlars i hem 
baixat a les 1.500. I és fantàstic per-
què rebem produccions de països i 
indrets que, de vegades, no sabem 
ni ubicar al mapa.    

Un dels documentals guanyadors 
és una producció de Moçambic. 

CLAUDIO 
LAURIA

Després de 25 anys, el passat està molt bé, però 
sempre dic que tant de bo el festival FICMA no 

fos necessari i no calgués sensibilitzar la gent en 
temàtica mediambiental
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Exactament, una història apassio-
nant. Tracta sobre la formació que 
reben els guardes dels parcs natu-
rals. Hem de pensar que són perso-
nes que estan vetllant pels pulmons 
del planeta, és a dir, que ens estan 
protegint, també. Vigilen milers 
d'hectàrees i, a més, és el primer in-
dret on també hi treballen dones, el 
que implica un avenç paral·lel en la 
lluita per la igualtat entre sexes, tan 
necessària. Al final, el documental 
abasta diferents temàtiques, totes 
elles força interessants.      

Com arriba el FICMA a Mèxic?
Doncs de la mà del programa de 
medi ambient de l'ONU. Som el fes-
tival més antic del món pel que fa a 
aquesta temàtica i, en conseqüèn-
cia, ens van fer una proposta d'exhi-
bició de pel·ícules de forma itinerant 
per dotze països que començava 
per Panamà i discorria per Colòm-
bia, l'Uruguai, Xile, Costa Rica... Així, 
el 2011, Mèxic va reobrir les seves 
oficines del programa mediambi-
ental de l'ONU (PENUMA, en aquell 
moment) i, veient l'èxit de la propos-
ta, que va passar per una quarante-
na de ciutats del país, vam decidir 
conjuntament d'implicar-nos-hi en-
cara més i hem creat un concurs 
específic, que ja ha quedat petit i, 
l'any vinent, s'ampliarà a tota Llati-
noamèrica.         

Què està donant de si aquest festi-
val més enllà de la projecció estric-
ta de les pel·lícules? 
Dins de la nostra línia d'actuació ini-
cial, volem introduir-nos a les llars 
mitjançant la televisió, arribar a un 
públic més adult a través del cinema 
i endinsar-nos al sistema educatiu 
de primària i secundària aprofitant 
petits formats d'animació, ficció, 
curtmetratges, etc. Actualment, 
disposem d'un catàleg de més de 
20.000 produccions que hem or-
ganitzat i distribuït en funció de la 
temàtica i que posem a disposició 
de les escoles i instituts. Abracen 
matèries com el canvi climàtic, la 
gestió de residus, ecologia...

I com s'hi pot accedir? 
El docent pot consultar el catàleg 
i incloure-ho al seu programa edu-

catiu entrant a una web, a la qual 
només cladrà que s'hagi registrat 
abans gratuïtament. La iniciativa es 
diu Cada aula un cinema i la seva fi-
nalitat és que tingui un vessant for-
matiu i que pugui, fins i tot, generar 
una mica de debat. Procurem que 
siguin el més actual possibles però 
també que permetin adoptar una 
certa perspectiva i comprovar què 
es deia del canvi climàtic, per exem-
ple, fa vint anys. El projecte ha tin-
gut molt bona acollida i actualment 
hi estan adherits uns 1.000 centres 

d'arreu de Catalunya. L'Organització 
d'Estats Americans (OEA) ens ha 
declarat festival de referència i ara 
podem estendre aquesta eina a tot 
el continent.      

I després de tants anys de FICMA, 
de què se sent més orgullós? 
Sempre li dic al Jaume Gil, l'altre 
cubellenc de l'organització, que el 
passat està bé però que tant de bo 
aquest festival no fos necessari, és 
a dir, que no calgués sensibilitzar la 
gent en temàtica ambiental.  

El festival s'ampliarà a tota Llatinoamèrica a partir de l'any vinent.

Director per elecció, somiador per necessitat 

Assegura a la ressenya biogràfica del web del FICMA (www.ficma.com) que és 
director i productor de documentals per elecció, i escriptor, fotògraf i somiador, 
per necessitat vital. Només així es pot entendre que fa un quart de segle decidís 
impulsar un festival consagrat als documentals de temàtica mediambiental. 
Irradia energia i passió, la mateixa que li deuria encomanar al també cubellenc, 
Jaume Gil, per involucrar-lo a la mostra fa dues dècades, els darrers tretze anys 
exercint de director. Actualment, el FICMA aplega vuit seccions, entre la projec-
ció de films fora de competició, tallers, conferències, secció oficial i, fins i tot, 
un apartat dedicat als més petits. Amb aquest bagatge, és difícil d'entendre que 
mai cap ministe de Medi ambient no hagi volgut trepitjar les seves sales.    
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Els entrenadors cubellencs exporten el seu talent

EL Club Taekwondo Cubelles brilla a Europa 

ESPORTS

E futbol cubellenc s'estén arreu 
del món. Les possiblitats de 
llaurar-se una carrera profes-

sional a d'altres latituds i la deman-
da d'entrenadors catalans a països 
dels cinc continents ha portat al-
guns tècnics locals a fer les maletes 
i provar sort per diferents indrets de 
tot el planeta.

Un dels primers a provar l'aventura 
estrangera va ser en Delfí Ferreres, 
extentrenador del Cubelles, Vilano-
va i Vilafranca, entre d'altres, que, de 
la mà de l'acadèmia de futbol de l'in-
ternacional David Villa (DV7 Soccer 
Academy), va fer les maletes i es va 
incorporar al Bayamón FC de Puerto 
Rico, on era el responsable de tota 
l'estructura tècnica del club i, a més, 
dirigia els dos equips sèniors de 
l'entitat. Posteriorment, passà a ser 
segon entrenador de Josep Gom-
bau al Western Sydney Wanderers, 

de la primera 
divisió austra-
liana, i aquesta 
temporada s'ha 
incorporat al FC 
Westchester, de 
Nova York.

L'altre cubellenc 
que també està 
fent fortuna 
com a tècnic de 
l'acadèmia de 
David Villa és 
Diego Gómez, 
exporter del 
planter del Reial 
Madrid i el Bar-
ça i que ara es 
troba exercint 
d'entrenador a la Soccer Academy 
San Diego, als EUA. Prèviament, 
també havia passat per la Xina i Co-
rea del Sud. Finalment, el vilanoví 

format futbolísticament a Cubelles, 
Ori Lorente, és un dels responsables 
de l'acadèmia de futbol de la provín-
cia xinesa de Henan, al centre del 
país oriental.             

E ls taekwondistes cubellencs 
estan en un excel·lent mo-
ment de forma. Al llarg de les 

darreres setmanes han anat acumu-
lant èxits esportius fins a arribar al 
cim al darrer campionat d'Europa 
precadet, que va tenir lloc del 2 al 6 
de desembre al complex turístic de 
Marina d'Or, a la Plana Alta.    

El Club Taekwondo Cubelles hi va 
prendre part amb Nekane Pozo, les 
germanes Miren i Mariona Benito i 
Íker Saiz. Al llarg de la primera ses-
sió, Nekane Pozo va donar la cam-
panada en proclamar-se subcam-
piona d'Europa al matí i campiona 
estatal a la tarda. El seu rendiment 
va anar creixent conforme avança-
va la competició fins a trencar totes 
les expectatives i penjar-se els dos 
metalls que reconeixen la seva gran 
actuació. Al llarg de tota la seva par-
ticipació, doncs, només va perdre 

un combat, el de la final europea 
enfront la representant italiana. El 
responsable tècnic de l'entitat, Iván 

Fuentes, qualificava la gesta de 
Nekane Pozo d'"inimaginable".         

La resta d'esportistes del Club 
Taekwondo Cubelles també van te-
nir una participació reixida, sobretot 
Mariona Benito, que va ser quarta 
d'Europa en categoria cadet.

Recentment, els membres de l'enti-
tat també han sumat tres metalls al 
darrer campionat de Catalunya ca-
det i precadet. Concretament, Mari-
ona Benito i Íker Saiz van assolir la 
primera posició, mentre que Nekane 
Pozo va acabar en tercera posició. 
De la seva banda, Daniel Vázquez 
va penjar-se la medalla d'or, repetint 
així l'èxit del 2017, mentre que José 
Miguel Folk va acabar en una meri-
tòria quarta posició. 

Finalment, a començaments de no-
vembre, la taekwondista Mirem Be-
nito va obtenir una excel·lent quarta 
posició al campionat absolut de Ca-
talunya, tot i tenir només 15 anys. 

Delfí Ferreres durant la seva etapa a Puerto Rico. 

Nekane Pozo amb les dues medalles. 
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L a decepció que va suposar 
la temporada passada no as-
solir l'ascens de categoria es 

podria tornar el mes de maig vinent 
en alegria desfermada. El CF Cube-
lles ha inciat la lliga ferm i és líder 
el grup 12è de la 3a catalana, igua-
lat a punts amb l'Olivella. L'inici de 
campionat no està sent tan espec-
tacular com el de l'any passat, quan 
es va arribar a l'aturada nadalenca 
cedint únicament un empat, però 
l'equip s'està mostrant força sòlid i, 
fins i tot, ha estat capaç de refer-se 
de dues ensopegades consecutives 
-empat a casa amb La Granada i 
derrota al camp del cuer- i superar 
còmodament el sempre perillós 
Moja, qui podia igualar el Cubelles 
en cas d'emportar-se la victòria.

En el moment de tancar aquesta 
edició, els de Xavi Vilagut havien 
descansat amb motiu del pont de 
la Puríssima i seguia amb força al 
capdavant de la classificació. Dar-
rere del Cubelles s'hi troben l'Olive-
lla, igualat a punts però amb pitjor 
gol average global, i l'Òdena, a tres 
punts dels dos equips del Garraf. In-
icialment, el primer classificat asso-

leix l'ascens directe a la 2a catalana 
mentre que el segon ha de disputar 
una promoció d'ascens amb un rival 
d'un altre grup. Tanmateix, el segon 
millor classificat dels equips de la 

demarcació de Barcelona puja tam-
bé de forma directa.     

Un sènior femení de cine
Qui també està completant un inici 
espectacular de temporada és el 
sénior femení de 2a catalana del 

CB Cubelles. 
Les noies de 
Vicky Martos 
han demostrat 
trobar-se ple-
nament con-
solidades a la 
nova catego-
ria i, lluny dels 
patiments de 
l'any passat, 
enguany han 
fet una pas-
sa endavant 
i ara mateix 
es troben a la 
part alta de la 
classificació, 

concretament a la tercera posició, a 
només tres victòries de l'intractable 
Viladecans. 

L'altre sènior femení del club se-

gueix ubicat a la part baixa de la 3a 
catalana però mostrant símptomes 
de millora. El masculí, al seu torn, 
està situat a la zona tranquil·la de la 
competició i, malgrat acumular més 
derrotes que victòries (4-6), es troba 
a un triomf de la quarta plaça.  

El futbol sala no llença la tovallola
Que tocaria patir, ningú no en dub-
tava. El primer equip del Club Futbol 
Sala Cubelles es troba immers de 
ple en la lluita per la salvació i con-
fia en poder remuntar per salvar la 
categoria. El que ja és un èxit, però, 
és que una part substancial de la 
primera plantilla, fins a sis jugadors, 
s'hagin format al planter de l'entitat.

Finalment, el sènior femení del volei 
també està destacant al seu grup de 
la 4a divisió i ara mateix és tercer, 
mentre que el masculí segueix en un 
gran moment de forma i s'ha situat 
entre els millors equips de tota la 
competició.         

Un CF Cubelles líder manté intactes les 
seves opcions d'ascens a la 2a catalana 

El sènior femení del Club Bàsquet segueix a la 
part alta de la classificació i no descarta res 

Les rotacions són habituals als onzes del primer equip de futbol.

ESPORTS

El CB Cubelles s'ha adaptat plenament a la categoria.
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Grups municipals

Seguim treballant per millorar Cubelles

Tot i que 2019 és any d’eleccions municipals, 
el govern de Cubelles, liderat per Unitat Cu-
bellenca, el novembre passat va aprovar ini-
cialment el pressupost per a l’exercici.  Feia 
moltes legislatures que en any electoral no 
es feia el pressupost, fet que fa perdre un 
any al govern entrant.
Creiem que aprovar-lo és la nostra obligació 
i posa de relleu el nostre lideratge i compro-
mís donant continuïtat a tot aquells projec-
tes  prioritaris que s’han anat treballant al 
llarg de la legislatura i que alguns s’executa-
ran durant el 2019.
És un pressupost de caràcter expansiu amb 
congelació de taxes i tributs, destaca una 
despesa de béns i serveis que per primera 
vegada supera els 20 milions d’euros. Té 
molt de pes la millora dels serveis públics: 
implantació d’un nou sistema de recollida 
de brossa més modern i eficient, en tràmit 
la licitació del nou contracte de neteja viària, 
millora en el manteniment de parcs i jardins, 
i NO podem oblidar-nos d’aquells ciutadans 
i ciutadanes que més necessiten el suport; 
s´incrementen un 15% els recursos destinats 
a serveis socials. 
També cal destacar l’èxit de la segona con-
vocatòria de pressupostos participatius 
amb una dotació de 150.000€, que la ciu-
tadania ha decidit dedicar a un circuit de 
parkour i calistènia a la zona de l’skate parc i 
l’adequació de les graderies del camp de fut-
bol... entre d’altres.
Lideratge i compromís per tirar endavant 
projectes d’inversió necessaris i estratègics, 
sense defugir de la nostra responsabilitat en 
la demora en l’execució que segur que la te-
nim juntament amb altres factors aliens a la 
nostra voluntat.
Destaquem la biblioteca, que a principis 
d’any començaran les obres de cimentació 
i estructura. Remodelació del passeig marí-
tim, s´està pendent dels últims permisos de 
Costes per començar l’execució el 2019.
La problemàtica d’abocaments de residuals 
quan plou al Foix, projecte  aprovat, pendent 
dels permisos sectorials com ADIF, s’execu-
tarà l’obra l’any vinent tenint en compte que 
de març fins l’agost no es pot treballar a la 
llera del Foix per període de nidificació de les 
aus.
Destaquem també la millora imprescindible 
de l’espai públic amb una inversió de més de 
2 milions d’euros en pla d’asfaltat, voreres, 
enllumenat, millora de zones verdes, mobi-
liari urbà… en diverses zones del municipi 
com Mas Trader, Barri Marítim, Gaviota i 
d’altres. En total una inversió de gairebé 6 
milions d’euros per executar al llarg de 2019.
Des d’Unitat Cubellenca seguim fidels al 
nostre compromís amb els cubellencs i cu-
bellenques per treballar i seguir treballant 
per millorar el nostre poble.
Aprofitem aquest espai de comunicació per 
desitjar-vos un Bon Nadal i millor any 2019.

Final de etapa treballant per la propera le-
gislatura

A pocs mesos de les eleccions municipals 
2019, el Govern comunica el que han fet o fa-
ran: el que no han fet al llarg de la legislatura. 
Cada dia reparen un metre quadrat de pavi-
ment a diferents llocs del municipi... i això 
com es diu partxe o nyapa?, i han d´esperar a 
final de legislatura per fer-ho? En el seu quart 
any governant, canvien ara els llums de Na-
dal??? 

Hem patit un govern municipal sord, opac 
fins i tot fosc que ha acabat a la fiscalia per 
no escoltar a aquells que advertien pacient-
ment del que s’ estava fent malament, adver-
tències públiques i privades mai escoltades. 
No escolten perquè les advertències venen 
de regidors que no volen únicament votar a 
favor del que proposa el govern i cobrar per 
assistir a Comissions de Govern. Oposició 
que representa a votants que sembla que no 
tenen dret a sentir-se Cubellencs de ple dret 
o a que les seves reivindicacions siguin es-
coltades perquè no adulen ni estan al voltant 
del Govern i la seva cap. 

El nostre regidor i companys vinculats a la 
nostra Agrupació hem patit insinuacions 
públiques sobre el nostre entorn familiar o 
pressions al nostre entorn professional, és a 
dir, intromissions en la nostra vida privada, 
procedir que diu molt de qui l´exercita i qui 
hauria de treballar en el favor de tots els cu-
bellencs i no només dels seus.

Hem patit una profunda decepció quan els 
únics projectes que tenim sobre la taula son 
aquells que ja es van començar en legisla-
tures anteriors, la major part promoguts o 
iniciats per part del Grup Municipal del PSC, 
però la decepció esdevé profunda quan es 
veu que no es creen nous projectes, que el 
poble continua aturat i degradat i que no es 
fa res per trobar solucions.

No esperem res d’aquest govern i la seva 
cap, però no és resignem, volem que Cube-
lles sigui el nostre poble, el de tots i el que 
volem. I com durant tota la legislatura, es-
tem treballant, fent passos endavant, amb 
un canvi de lideratge, incorporat gent jove 
a la nostra agrupació per a que la propera 
legislatura per fi es tirin endavant nous pro-
jectes, fent les coses ben fetes i per a tots 
els cubellencs. 

Aprofitem per a desitjar un Bon Nadal es-
perant que el 2019 aconseguim els nostres 
somnis i  allò que volem esdevenir.

Il·lusió i cares noves!

L'any que acaba té coses bones, com el fet 
que hem tornat a aprovar uns pressupostos 
on la cultura i l'educació estan molt pre-
sents.

La futura biblioteca i el nou espai jove, així 
com uns pressupostos participatius on el jo-
vent cubellenc hi ha tingut molt a dir.

S'acaba també un legislatura on hem fet re-
alitat uns projectes que queden engegats i 
amb difícil aturador, tot i haver de sentir crí-
tiques destructives i poc contrastades per 
part d'una bèl·lica oposició.

Acabem l'any amb cares noves i il·lusionades, 
com la regidora i alcaldable Esther Soler. La 
legislatura del 2019-23 serà la que acabarà 
projectes començats i molt grans, necessa-
ris i  enriquidors pel poble.

Això és bo.

Però també acabarem l'any amb unes per-
sones tancades injustament a presons, amb 
unes terrorífiques vagues de fam comença-
des. I això, de bo i digne, no en té res.

Bon Nadal a tothom i en especial a les pre-
ses i presos i les seves famílies, que el pas-
saran, per SEGON ANY, tancats injustament 
a la presó.

LLIBERTAT PRESES I PRESOS POLÍTICS.
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Cacics “de tota la vida” i poder

Acaba la legislatura. Aviat tindrem noves 
eleccions. Ja podem constatar l’incompli-
ment dels programes electorals del govern 
(Unitat Cubellenca11-R; CiU; ICV i ERC) i del 
seu Pla d’Actuació Municipal.
Donat que, almenys 3 regidors del govern 
tenen interessos urbanístics, la principal 
competència municipal no s’ha fet: no tenim 
nou Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) 
i, per tant, seguim amb el desfasat i antiquís-
sim PGOU del llunyà 1993, en conseqüència, 
Cubelles no pot créixer, no pot canviar, haurà 
de seguir sent un poble dormitori on els ca-
cics mantinguin el seu poder, perquè “res no 
canviï”, perquè “sempre ha estat així”...
La INACCIÓ consta acreditada: l’any 2015 el 
govern cubellenc va accedir al poder amb 
uns fons líquids municipals de 3.189.011,85 
€.
El 31 desembre 2017 el govern acaparava 
al banc (romanent de tresoreria) un total de 
10.347.658,77 € !!
És a dir, ha apujat impostos (I.B.I., Escom-
braries, Vehicles); ha augmentat el deute i no 
ha invertit els diners recaptats en les essen-
cials necessitats del poble. 
És per això que acapara al banc els diners 
(+ de 10 M. €) recaptats amb els nostres im-
postos i només els reparteix (CLIENTELIS-
ME llampant), en forma de subvencions en-
tre els seus afins, i de contractes de menys 
de 15.000 €.
Així, cada nit tenim carrers a les fosques; 
sense arreglar les voreres; ni els Passejos 
Marítim i de Vilanova; quan plou els carrers 
de l’escola Vora del Mar s’inunden i el cla-
vegueram contamina amb aigües fecals la 
zona protegida del Foix; no tenim biblioteca; 
la Fundació Estapé cau a pedaços; Can Travé 
inundada i els seu valuós mobiliari arruïnat...  
Tampoc no han fet un nou contracte amb 
SOREA (caducat el 2012) ni han fet l’orde-
nança reguladora del soroll.
L’oposició ha estat SILENCIADA: 

1- Als plens municipals (T.V i ràdio): 
a) El govern ha retallat a la meitat les inter-
vencions dels regidors. 
b)  L’alcaldessa ordena tancar el micròfon 
quan no li convenen les intervencions de 
l’oposició.
2- Durant gairebé mig any, ha deixat de publi-
car la revista municipal “Cubelles Comunica” 
on publiquem textos com aquest.

“El poder no corrompe. El miedo corrompe, 
tal vez el miedo a perder el poder”.
John Steinbeck.

¿Una legislatura perdida? Sí, o no?

Estamos a punto de finalizar la legislatura, 
hora de hacer el balance de lo hecho por 
nuestro Ayuntamiento, preguntamos a los 
ciudadanos si recuerdan algo ejecutado por 
la Alcaldesa? Fijo que nos dirán que no, en 
los Plenos se aprueban muchas cosas, se 
ha realizado algo? Rotundamente no. A que 
esperan? A 5 meses de las elecciones nos 
tragaremos una maratón de obras para justi-
ficarse? O seguirán sin hacer nada?

Hagamos un repaso: Can Travé una ruina to-
tal, varias semanas con fugas de agua y el 
mobiliario destrozado, esta finca le costó al 
Ayuntamiento más de 1 millón de euros para 
tenerla abandonada y son ningún uso. Paseo 
Marítimo, más de lo mismo, suponemos que 
en los últimos 5 meses ejecutaran las obras 
aprobadas. Aparcamiento de caravanas, nu-
estro grupo avisó que eso era ilegal, lo de-
nunciamos ante Fiscalía, es prevaricación, 
ese solar estaba destinado a vivienda social. 
La vía pública está destrozada en varias zo-
nas de Cubelles, toda la inversión se hará en 
Mas Trader, que es necesaria, si, porqué es 
una urbanización abandonada, pero el resto 
del municipio también necesita atención del 
Ayuntamiento.

Se dan permisos de apertura a comercios 
que no reúnen las mínimas condiciones de 
accesibilidad para gente con movilidad redu-
cida, para nosotros esto es muy importante, 
no tienen que tener límites. La limpieza de 
la vía pública es patética, entre pintura ama-
rilla, pintura morada, pintura roja, lazos con 
muñecos delante del Ayuntamiento, el olor 
que desprenden los contenedores de basu-
ra, que tenemos los mismos de hace años, ni 
se limpian ni se desinfectan.

La biblioteca con una inversión desorbitada, 
cuando la tendremos? Quizás en febrero o 
marzo empezaran las obras? Justo para la 
campaña electoral? La antigua discoteca de 
la Mota es un nido de ratas e infecciones, 
para cuando su derribo? Y no olvidemos los 
chiringuitos de la playa, se obligaba a po-
nerlos todos y sigue uno sin poner, y si hay 
alguna renuncia tendría que haber pasado al 
siguiente de la lista cosa que no se ha hecho.
Esto solo es un recordatorio de todo lo que 
no se ha hecho, espero que nadie se sienta 
molesto, reconocemos que el PP también 
podría haber hecho más en su trabajo de 
oposición, pedimos disculpas por ello, el 
próximo año con la experiencia adquirida, 
nuestra labor será mucho mejor.

Aprovecho la oportunidad para desear a 
todos los ciudadanos de Cubelles una feliz 
navidad y un próspero 2019.

Cansats...

Cansats de veure com ple rere ple la oposi-
ció del nostre consistori es dedica a criticar 
la obra de govern i no fer cap tipus d’aporta-
ció pel nostre municipi. Alguns d’ells han for-
mat part de governs anteriors i per tant, són 
coneixedors de que en l’administració tot no 
funciona tant ràpid com un vol. Som els pri-
mers interessats en poder inaugurar obres i 
executar tot allò que plasmem com inversió 
en el nostre municipi, i tot el que no puguem 
acabar abans del mes de maig quedarà pen-
dent per altres consistoris, però per millorar 
el nostre municipi i la qualitat de vida dels 
seus ciutadans.

També estem cansats de veure com passen 
els dies i nostres companys, ara privats de 
llibertat, presos polítics segueixen a la pre-
só. Ara fa poc han començat una vaga de 
fam per fer pressió, esperem que tot arribi 
a bon port. No és just al segle en que vivim 
que hi hagi presos per defensar als seus ciu-
tadans, sense haver comés cap delicte. 

No podem entendre com el representant de 
Podemos al nostre municipi no defensa les 
mocions en que demanem que surtin de la 
presó i fa discursos poc d’esquerres i molt 
propers a l’extrema dreta espanyola, que 
recentment hem vist entrar al parlament an-
dalús, gràcies al seu discurs anticatalanista. 
Sentim por i alhora vergonya que formacions 
amb un discurs tant antiquat i tant poc pro-
pi d’una societat moderna, acollidora i on la 
igualtat entre homes i dones han de ser els 
pilars, hagin calat entre els ciutadans.

Aprofitem aquestes línies per desitjar unes 
bones festes a tothom i un pròsper any nou! 
Que el seny i la llibertat ens acompanyin.

Grups municipals



21

Defensem l´escola pública, laica i en català

ICV lamenta diverses declaracions de polí-
tics del PP i C´s  darrerament ,en què es tit-
lla el sistema educatiu a Catalunya com un 
sistema adoctrinador de l´independentisme. 
Simplificar la realitat de manera malintenci-
onada, i equiparar l´educació en una llengua 
amb adoctrinament en una ideologia és un 
despropòsit, una cortina de fum més per 
amagar la incapacitat de voler resoldre el 
problema polític a Catalunya i Espanya de 
manera dialogada.

No existeixen evidències consistents, més 
enllà d´un anecdotari breu impossible de 
generalitzar, que les escoles a Catalunya si-
guin adoctrinadores. Cap informe ni estudi, 
nacional o internacional, així ho constata. 
En canvi, el que els informes i estudis ens di-
uen és l´èxit reconegut de l´escola catalana 
i en català. D´allò que sí tenim evidències és 
dels intents adoctrinadors que el PP quant 
estava al govern, i amb el suport de C´S, vo-
lia fer a les escoles catalanes. La LOMCE és 
un instrument que es va fer, entre d´altres, 
amb aquesta voluntat: només cal recordar 
les paraules del Sr. Wert en seu parlamenta-
ria ja al 2012, quan va afirmar que l´objectiu 
d´aquesta llei era “ espanyolitzar els infants 
catalans”.

Les llengües no han estat motiu de conflicte 
a l´escola catalana. Ni ara, ni abans. El mo-
del d´immersió lingüística de la recuperació 
democràtica, destinat a consolidar la norma-
lització lingüística, ha estat Font de cohesió 
social i d´èxit educatiu: totes les avaluacions 
aporten evidències que l´alumnat català, 
quan acaba l´ensenyament obligatori, és 
tant o més competent en les dues llengües 
co-oficials que en altres comunitats autò-
nomes monolingües. A les darreres dèca-
des, amb l´arribada de població nouvinguda, 
aquest model d’immersió s´ha anat pro-
gressivament per adaptar-se al nou entorn 
plurilingüe, molt més enllà dels fracassats 
models de bilingüisme o trilingüisme que PP 
i C´s preconitzen. 

La instrumentalització de l´educació amb 
fins partidistes hauria d´esser una línia 
vermella que mai hauria de traspassar-se, 
i s´allunyen encara més les oportunitats 
d´arribar al tan necessari pacte educatiu. 

Finalment des d´ICV creiem en el nostre sis-
tema educatiu i volem fer un reconeixement 
explícit al professorat català per la seva ca-
pacitat de reconèixer, valorar i fomentar la 
pluralitat d´idees i valors, i la diversitat, en 
un marc de drets humans.

Volem també desitjar a tots i totes els cube-
llenc i les cubellenques que gaudiu d´unes  
molt BONES FESTES.

Ens han pres el pèl amb la construcció del 
nou INS Les Vinyes

A Guanyem Cubelles ens sentim estafats i 
indignats al llegir les darreres declaracions 
de l´alcaldessa de la nostra vila Rosa Fonoll a 
una entrevista la pàgina web http://alcaldes.
eu/entrevista/367/ayuntamiento-cubelles-
r o s a -fo n o l l -a l c a l d e s s a - d e - c u b e l l e s 
respecte la construcció del nou institut Les 
Vinyes.

Segons l´alcaldessa, el Departament 
d´Ensenyament de la Generalitat de 
Catalunya els hi ha dit literalment: “que no 
saben res, que no tenen coneixement que 
Cubelles vulgui fer un Institut “.

El Govern municipal va dir públicament 
que ja tenien el vistiplau de la Generalitat., 
que ha passat aquí? No ho entenem i 
automàticament ens venen al cap multitud 
de preguntes:

Com és possible que el Departament 
d´Educació no sàpiga res ?
Realment es va obrir un expedient al 
Departament d´Educació per fer el nou 
Institut ?
Ens van enganyar quan van dir que la 
Generalitat volia construir el nou Institut les 
Vinyes ?
Era tot plegat una maniobra premeditada per 
requalificar urbanísticament els terrenys on
s´ubicaria el nou Institut ?

Al seu dia, Guanyem Cubelles ja va dir 
públicament que si el nou INS Les Vinyes 
fos realment una prioritat ja estaria fet. Vam 
dir que l´ajuntament disposava de terrenys 
públics en zones urbanitzades per poder 
oferir a la Generalitat i que aquesta pogués 
construir el nou Institut. No enteníem 
l´obsessió que tenia el govern de Cubelles 
per ubicar el nou institut al costat de la plaça
del mercat, a uns terrenys privats no 
urbanitzables.

Exigim respostes, explicacions i 
responsabilitats per part del Govern de 
Cubelles respecte la situació en la que es 
troba el nou INS Les Vinyes. S´han de donar 
explicacions a la comunitat educativa de 
la nostra vila, a tots els grups polítics que 
vam votar a favor de la construcció del nou 
institut i a la ciutadania en general.

S´ha pres el pèl a tothom, s´ha dinamitat 
la il·lusió de tota la comunitat educativa. 
Ja fa 10 anys que els alumnes i docents 
de l´Institut Les Vinyes de Cubelles donen 
classes a “barracons prefabricats” en unes 
condicions deplorables. No pot ser que per 
incompetència d´alguns, triguem moltíssims 
anys més en veure el nou edifici.

Junts, per l'entabanda

És el manual de les velles i dolentes políti-
ques. 

Comença un nou mandat normalment cap al 
voltant del mes de juny/juliol, i amb un nou 
Govern flamant que ha omplert de promeses 
tot un poble disposat a ocupar les cadires, i 
a iniciar la nova legislatura.

Un cop fetes les voltes i ja quan "a parat la 
música", els guanyadors de "la vara" tenen 
ben assegurades les seves cadires, i per tant 
el que toca ara és apujar impostos, perquè a 
mig any i després de la feinada de les elec-
cions, no ens posarem pas ara a fer pressu-
postos amb la feinada que això comporta, 
total d'aquí quatre dies ja tenim l'estiu aquí....

Si a l'inici està clar, entremig és de calaix, 
que si els informes no son fets, que si nosal-
tres voldríem que anés a un altre ritme, que 
si encara no tenim diners disponibles, que si 
les subvencions no han arribat encara, que 
si el projecte ja quasi és enllestit… Buf, tot 
un seguit de "si no fos per això, si no fos per 
allò " !

Així doncs, i com aquell que no vol la cosa 
perquè el temps no corre sinó que vola, ens 
trobem que ja estem pràcticament a nou 
mesos d’acabar la flamant legislatura i que 
finalment s'ha convertit en un foc d'artificis 
que no va més enllà dels cinc minuts de tra-
ca i mocador !

Això si, un cop assegurat que passat un cert 
temps tenim la capacitat d'oblidar les puja-
des d’impostos o el tancament de la llar d’in-
fants, que ens van fer només entrar, i supe-
rada aquesta fase perquè el cervell reté no 
més enllà dels sis o vuit darrers mesos, volta 
a començar amb les flamants promeses i 
les obres "nyapes" a correcuita per posar la 
primera pedra, encara que sigui deixant-la al 
ben mig del camí.

I comença de nou, una frenètica campanya 
de promeses i de nous prometedors projec-
tes, que lamentablement queden en no res, 
però això sí que quedi clar el missatge "no ha 
estat mai, per culpa del Govern" encara que 
els porti a tirar-se la pedra per al cap, dels 
que fins ara han estat de socis preferents, 
perquè no val a badar i no fos cas que per-
dessin cap cadira...

El que ens porta a creure finalment, que a 
Govern tots plegats, eren Junts per l’entaba-
nada.

Bones festes a tothom !
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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 ciu-
tadania, 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 truca-
da previ marcat de l’extensió corresponent, en cas de 
conèixer-la. Per contra, si es desconeix l’extensió l’ope-
radora 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 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 tru-
cades 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

TELÈFONS D'INTERÈS
 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

 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
C. 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  900 13 13 26



2323

El racó d'en Pineda

Històricament, Cubelles sempre havia viscut d'esquenes al 
mar. Els pagesos conreaven arran de costa -"vinyes verdes 
vora el mar"- i, malgrat gaudir d'un cert turisme des de 
començaments del segle XX, no existia un gran vial que 
connectés el sector marítim amb el nucli antic de la vila. 
Projectat inicialment el 1929, tres anys després, ja amb 
Narcís Bardají com a alcalde, s'executà una gran rambla 
que esdevindria un atractiu i reclam per al municipi.    
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