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Cubelles Comunica,
la informació 2.0

Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar co-
dis QR i icones de xarxes socials, que fan referència 
a la possibilitat d'ampliar la informació que se us 
ofereix en el format paper. Entrevistes audiovisuals, 
catàlegs de fotografies dels 
actes, bases dels concur-
sos, webs d’interès, i d’al-
tres recursos que us perme-
tran que la informació 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, ARBA Litoral, CM 
Cubelles, GEC Amics del Castell 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 18 de 
febrer de 2019.

 COMUNICA
3  L'Espai Jove es traslladarà per millorar els serveis. 

4 Entrevista a la regidora del PP, Isabel Soler: "El cost de les 
autocaravanes l'ha de pagar els regidors de Govern".

5  El Carnaval de Cubelles, de l'1 al 6 de març.

6  La biblioteca s'adjdica amb una rebaixa del 15% del cost.

7  Els taxistes segueixen millorant les eines.

8  Ràdio Cubelles celebra 38 anys.

9  Noves troballes arqueològiques, aquest cop a Mas 
Guineu.

10  Entrevista a Muy Stones: "El nostre, és un projecte de 
llarg recorregut".

 CONEIX
12  ARBA Litoral. Reforestant en clau de futur.

 COMUNICA
14  La comunicació local s'obre a la participació.

15  Els Amics del Castell publiquen l'Anuari 2018.

 ESPORTS
16  El CF Cubelles segueix ferm al capdavant de la lliga.

17  Laura Mateos, galons i lideratge per al CB Cubelles.

18  La nova junta del CM Cubelles, a tota vela.

 COLUMNA
19-21 Tribuna política.

 COMUNICA
22  Telèfons d’interès.

23  El racó d’en Pineda.

SUMARI

2

Núm. 32   febrer - març 2019



3

COMUNICA

L'Espai Jove es traslladarà per millorar els serveis

Aposta per la mobilitat sostenible, amb la posada 
en marxa del punt de càrrega de vehicles elèctrics

E l nou Espai Jove, que 
es projecta a l'antiga 
llar d'infants L'Estel, ja 

té pla d'usos i funcionament. 
El servei s'adreça als i les jo-
ves de 12 a 29 anys i pretén 
esdevenir l'espai de referèn-
cia i convivència d'aquest 
col·lectiu on han de trobar els 
serveis, informació, activitats 
i espais necessaris pel seu 
desenvolupament.

La nova ubicació disposarà 
d'espais per fer assessories,  
reunions, sala d'estudi i activi-
tats, aula de formació i espai 
de trobada. A més, s'hi enca-
biran les regidories d'Educa-
ció i Joventut.  

A l'espai exterior s'hi podran desen-
volupar activitats socials i culturals 
que actualment, o bé per la manca 
d'espai o incompatibilitat amb altres 
del Centre Social, no són possibles. 
Un exemple serà l'opció d'utilitzar 
l'equipament de forma sectoritzada. 
Això afavorirà la realització indepen-
dent d'activitats del teixit associatiu 
juvenil i incentivar l'aparició de nous 
grups o col·lectius de joves.

Un cop es disposa del pla d'usos, 
el següent pas serà contractar la 
redacció del projecte de reforma de 
l'edifici, per adaptar-lo als usos que 
es projecten. Les obres es podrien 
realitzar en el darrer trimestre del 
2019 o a principis del 2020.

E l primer punt de recàrrega 
de vehicles elèctrics ja està 
en marxa. Amb capacitat 

per a quatre vehicles, està ubicat a 
l’Av. Catalunya, i ha costat prop de 
35.000€. 

Després d'esperar 11 mesos a què 
Endesa connectés l'equipament a 
la xarxa de subministrament, els 
usuaris només han d’estacionar en 
una de les quatre places habilitades 
a l’efecte i connectar-lo de forma 
gratuïta. Prèviament, hauran de dis-
posar d’una targeta de la xarxa de 
recàrrega pública de Catalunya, que 
promou l’Institut Català de l’Energia.  
La targeta la subministren diversos 
municipis i serveix per a totes les 
estacions de recàrrega. En breu, Cu-
belles també n’emetrà pels usuaris 
locals.

Aquesta acció forma part, del com-
promís municipal per reduir les 
emissions de CO2, recollides en el 
Pacte dels Alcaldes per l'Energia i el 

CLima (PAESC). Pogressivament, la 
majoria de la flota de vehicles muni-
cipals s’anirà transformant en elèc-
trica. 

Durant la presentació pública del 
punt de recàrrega, es va comptar 
amb un vehicle elèctric de la flota 
de Sorea. També, de forma improvi-

sada, dos veïns de la vila ja van po-
der fer ús de l’estació de recàrrega 
amb els seus vehicles, un turisme 
i un ciclomotor. Ambdós van poder 
expressar als assistents i mitjans de 
comunicació els beneficis, tant am-
bientals com econòmics, que tenen 
aquests vehicles per al present de la 
mobilitat.

El punt de recàrrega és del sistema semiràpid, que carrega el vehicle en una hora

L'antiga llar L'Estel serà el nou Espai Jove

Ja es disposa del pla d'usos i ara caldrà fer el projecte i les obres 
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"La indemnització pel pàrquing d'autocaravanes 
ha de sortir de la butxaca dels regidors del govern"
Fa quaranta anys que va descobrir 
Cubelles i de seguida se'n va ena-
morar. Implicada des ben jove en 
política, sempre ha preferit situar-se 
en segona fila, a peu del carrer. Des-
prés de la marxa per motius profes-
sionals del dos regidors del PP, va 
haver d'assumir la direcció del grup 
municipal, no sense haver d'afrontar 
certs problemes interns. Riallera de 
mena, parla sempre directe i sense 
pèls a la llengua. De fortes convicci-
ons conservadores, assegura, però, 
que mai no es barallaria amb ningú 
per política.       

Com li prova la feina de líder del 
grup municipal del PP?
Ara, bé. He passat alguns nervis 
perquè va anar tot molt de pressa i 
no m'ho esperava. A més, va coinci-
dir amb la moguda de l'1 d'octubre i 
va ser complicat de portar.  

Vostè va arribar a denunciar atacs 
amb còctels molotov i tot, oi?
Sí, a la seu del partit, on també ens 
van trencar els vidres i, per això, vaig 
tancar-la. I a casa meva també van 
intentar entrar. De fet, van arribar a 
enxampar a una persona que sor-
tia de sota l'escala. Jo vivia sola i 
el meu fill va instal·lar-se amb mi. 
Sempre respectaré les idees de tot-
hom i més en política local, on tots 
volem el millor per al poble. Per això 
demano que també se'm respecti a 
mi i la resta de la gent del grup.    

Per què ha liderat la denúncia per 
la ubicació del pàrquing d'autoca-
ravanes?
Allò és al costat de casa meva i vaig 
veure que hi havia un moviment de 
terres sense que s'hagués informat 
de res a ningú. Li vaig anar a pregun-
tar al senyor que hi havia allà i em 
va engegar. Per això vaig començar 
a investigar i, després de comu-
nicar-ho a la resta de companys 
de l'oposició, vam veure que ens 
aquells terrenys no es podia fer, ja 
que estan destinats a habitatge so-

cial, tal com ha confirmat la Genera-
litat. Van trigar molt a donar-me el 
permís d'obra, que té una data pos-
terior a l'inici de les feines.  

Demanareu que la retirada sigui im-
mediata?
Sí, ha d'anar ràpid, un o dos mesos. 
A més, hi ha altres terrenys munici-
pals on es pot ubicar aquesta acti-
vitat. De fet, ja hi havia un informe 
inicial de l'Ajuntament que era des-
favorable i, el posterior favorable, 
crec que el tècnic no s'ho deuria mi-
rar del tot bé. Aquest senyor, a més, 
no ha muntat només un pàrquing, 
ha posat un supermercat, un bar. La 
gent es passava allà dies i dies fent 
barbacoes. Més aviat, allà s'ha mun-
tat un càmping.        

Si se'l fa fora, segurament se l'hau-
rà d'indemnitzar, però. 
Sí, segurament, però no amb els 
diners dels contribuents. La indem-
nització ha de sortir de la butxaca 
dels regidors del govern, perquè ells 
sabien que allò no podia anar en 
aquells terrenys. 

Quina valoració fa del mandat que 
tot just s'acaba?
Personalment, positiva, he après 
molt. Pel que fa a l'acció de govern, 
sorprèn que ara, quan s'acosten 
eleccions, s'estigui desencallant 
tot. Ja s'ha anunciat, per exemple, 
que treuran la protectora d'animals, 
quan fa quatre anys que tenen la 
sentència judicial ordenant-t'ho. És 
un tema que em preocupa perquè 
m'estimo molt els animals i no vull 
que pateixin. La propietària es de-
dica a criar gossos allà, segons es 
rumoreja, i ara demana molts diners 
per marxar-ne. No és normal. I ara 
també començaran les obres de la 
biblioteca; els punts de recàrrega 
elèctrica, que és estrany que Ende-
sa hagi trigat tant a connectar l'es-
comesa...                

Després de la reunúncia dels dos 

regidors, va entrar vostè i, després, 
la Silvia Romero, que, només un ple 
després, va abandonar el grup. Què 
va passar?

Quan jo la vaig trucar, em va dir que 
no volia el càrrec. Aleshores, vam 
decidir que entrés la meva filla, que 
anava al darrere a la llista, i que jo 
dimitís, perquè no era ètic que hi 
fóssim les dues i era millor que la 
cara visible fos algú més jove. De 
cop i volta, ella va dir que sí però no 
va participar de cap reunió, pràctica-
ment. No em va donar cap ajuda i, 
de seguida, vaig veure que ens faria 
el salt. Bàsicament, perquè no té fei-
na ni diners i, a més, està emparen-
tada amb l'alcaldessa. I així va ser. 

Amb quin objectiu encapçalarà la 
llista electoral del PP?
Tinc molta il·lusió i moltes ganes de 
treballar pel poble. Estem enllestint 
la llista i l'objectiu és aplegar el mà-
xim de gent jove, també. Difícilment 
guanyarem, però qualsevol resultat 
que obtinguem serà bo. 

Isabel Soler encapçala el PP a la vila.

ENTREVISTA: Isabel Soler (PP)
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Cubelles es disfressa de Carnaval de l’1 al 6 de març
Una carpa a la plaça del Mercat, principal novetat d’enguany

L a disbauxa s'apoderarà de 
Cubelles amb l'inci del mes 
de març que coincideix amb 

la celebració del Carnaval. El progra-
ma oficial d’actes donarà el tret de 
sortida amb els més petits de la vila 
estrenant la gran novetat d’aquesta 
edició, la recuperació de la carpa a 
la plaça del Mercat. Serà una festa 
infantil amb Landry el Rumbero que 
començarà a partir de les 17.30 ho-
res.

Rua de dissabte
L’endemà, dissabte de Carnaval, tin-
drà lloc l’acte més multitudinari del 
Carnaval cubellenc, la cercavila pels 
carrers del centre de la vila. Com 
en els darrers anys, quan el rellotge 
marqui les set de la tarda, es donarà 
inici a la rua des de la rambla Pau 
Casals i començarà el recorregut 
que discorrerà pel passeig Vilanova, 
els carrers Joan de la Salle, Segur, 
Sumella, de la Creu, Sant Antoni, pla-
ça Jaume Marsé, tornar al passeig 
Vilanova i atacar la part final del re-
corregut pels carrers Rocacrespa, 
Nou i arribada a la plaça del Mercat. 
Quan ja caigui la nit, 
a partir de les 22.30 
h. la carpa acollirà 
el tradicional ball de 
Carnaval amenitzat 
amb el grup de ver-
sions La masove-
ra barbuda en una 
primera part i fina-
litzant la festa amb 
Dj Sendo. Durant el 
ball hi haurà servei 
de bar i entrepans, 
però enguany dins 
la carpa, el que es 
podrà esquivar el 
fred que acostuma 
a acompanyar les 
nits de Carnaval.

Comparses
Diumenge 3 de 
març, serà el torn 
de la part més dol-
ça del Carnaval 

amb les comparses infantils que 
s’iniciaran a les 11.00 hores a la pla-
ça de la Vila. Les xarangues Llenya 
al bombo i Rapitenca acompanya-
ran els joves comparses i compar-
seres pels carrers del nucli antic per 
finalitzar de nou a la plaça de la Vila 
amb la batalla de caramels.

Si dissabte els protagonistes son 
els adults disfressats en cercavila, 
la tarda del dilluns 4 de març les dis-
fresses les passaran a lluir els nens i 
nenes amb la seva Rua infantil. Con-
centrats a la plaça de la Creu a par-
tir de les 16.00 hores seguidament 
començaran un recorregut pels car-
rers de Sant Antoni, plaça Jaume 
Marsé, passeig Vilanova, carrers 
Piular i Nou arribant a la plaça del 
Mercat. A continuació, i ja dins la 
carpa, es durà a terme la festa infan-
til de disfresses amb la música de  
Disco pinky trio acompanyada d’una 
xocolatada per a tots els assistents. 

La recta final del Carnaval de Cube-
lles s’encara el dimarts 5 de març 
amb tallers de maquillatge, jocs in-

fantils de gran format i inflables a 
partir de les 11 del matí a la carpa 
de la plaça del Mercat.

'Enterro de la sardina'
I dimecres de cendra, el dia 6 de 
març, el Carnaval toca al seu final 
amb l’enterrament de Sa Majestat 
Carnestoltes. La comitiva fúnebre 
sortirà de la plaça de la Vila i discor-
rerà pel passeig Narcís Bardají, car-
rer Àngel Guimerà, plaça de la Font, 
carrer de Sant Antoni, passeig Vila-
nova, carrers Gallifa, Nou o arribada 
a la plaça del Mercat on es cremarà 
el Rei dels poca-soltes un cop fina-
litzat el seu regnat. Tot seguit, i per 
acomiadar la disbauxa dels darrers 
dies, s’acomiadarà el Carnaval amb 
la tradicional sardinada popular.

El programa d'actes complet pot 
consultar-se al web municipal www.
cubelles.cat i als perfils municipals 
a les xarxes socials. La rua de dis-
sabte de Carnaval també podrà se-
guir-se a Canal Blau i, els dies poste-
riors, tornar a visionar-se al seu web 
www.canalblau.cat.

Els nens i nenes són els grans protagonistes del programa d'actes del Carnaval cubellenc.

COMUNICA
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L es feines de construcció de 
la nova biblioteca municipal 
les executarà l’empresa Arti-

fex Infraestructures SL, que ha estat 
l’escollida entre les sis que concor-
rien al concurs públic de licitació 
de les obres. L’oferta econòmica 
de l’adjudicatària és de 2.051.221€, 
IVA a banda, el que representa una 

rebaixa respecte al preu de sortida 
de gairebé un 15%. A més, en l’equi-
pament han ofert millores per valor 
d’11.900€ i 31.718,34€ en millores 
de l’entorn.

La nova biblioteca municipal se si-
tua en l’espai central del solar entre 
els carrers de la Mare de Déu de 
Montserrat, del Dr. Dàrius Huguet, 

Ciutat de Barcelona i Arles de Tec. 
La construcció es percep com un 
edifici dins d’un parc, amb l’objectiu 
que la zona verda s’estengui i em-
bolcalli la biblioteca, des del carrer 
del Dr. Dàrius Huguet fins al límit de 
la comissaria de Policia Local.

Segons el Mapa de Lectura, a Cu-
belles li cor-
respon la 
tipologia de 
Biblioteca Lo-
cal, que ha 
de donar ser-
vei de forma 
c o o r d i n a d a 
amb la Bibli-
oteca Central 
Comarcal del 
Garraf, que és 
la Biblioteca 
Joan Oliva i 
Milà de Vila-
nova i la Gel-
trú. En relació 

al programa bàsic, i d’acord amb 
els paràmetres previstos segons els 
estàndards de la Xarxa de Bibliote-
ques adaptats a la realitat local de 
Cubelles, l’equipament es distribuirà 
en les següents zones:
-zona d’acollida i promoció
-zona general
-zona infantil
-zona de treball intern

La nova biblioteca tindrà un pati in-
terior que permetrà la lectura i les 
activitats a l’aire lliure i contribuirà 
a millorar la qualitat ambiental, tant 
des del punt de vista climàtic com 
lumínic, ja que aporta llum natural 
en el cor de la biblioteca, possibilita 
la ventilació creuada i la regulació 
climàtica i és un punt de descans 
visual per als usuaris i el personal. 
La distribució focalitza la presència 
de la zona verda situada a ponent, 
abocant-hi la sala de lectura de tal 
manera que el parc es fa present 
a la biblioteca emmarcat dins d’un 
gran finestral. El conjunt tindrà dos 
volums, un corresponent als espais 
polivalents i de suport i l’altre a la 
pròpia biblioteca.

Un cop adjudicat el projecte, s’ha 
endegat el procediment adminis-
tratiu corresponent per tal de poder 
dur a terme la signatura protocol-
lària corresponent, programar l’acta 
de replanteig i iniciar formalment 
les obres, que tenen una durada 
aproximada de 14 mesos. En aquest 
aspecte l'adjudicatari també ha pre-
sentat una millora al termini inicial 
que era de 18 mesos. Així mateix, 
la garantia s’ha incrementat a pro-
posta d’Artifex Infraestructures fins 
als quatre anys, quan la garantia de 
l'oferta de palntejada a nivell munici-
pal era d’un any.

Adjudicada la construcció de la nova biblioteca 
per  2M€, un 15% per sota del preu de sortida

L'OMIC recupera 6.000€ dels consumidors el 2018

L ’Oficina Municipal d’Infor-
mació al Consumidor de Cu-
belles (OMIC) ha publicat la 

seva memòria anual corresponent 
al 2018 on destaca l’increment 
d’accions de foment del consum 
responsable com les campanyes al 
mercat i l'impuls dels tallers i activi-
tats d’educació en consum. En total, 
s’han atès 309 casos, el 80% per via 
presencial, dels quals se'n deriven 

147 reclamacions, 7 denúncies/
queixes i 155 consultes d’informa-
ció. 
De les reclamacions gestionades 
l'OMIC ha pogut recuperar gairebé 
6.000 euros. A més, s'han obtingut 
resolucions favorables al consu-
midor que no es poden quantificar 
econòmicament com són retorn 
de productes, talls de subministra-
ments bàsics, reparacions en garan-

tia etc. També cal destacar l’aten-
ció d’assessorament de clàusules 
abusives dels préstecs hipotecaris 
facilitat per la Diputació de Barce-
lona, mitjançant un conveni amb el 
col·legi d’advocats de Barcelona on 
s’ha atès 43 casos.
La memòria completa de l'any 2018 
de l'OMIC pot consultar-se íntegra-
ment al web municipal www.cube-
lles.cat.

L'adjudicatari també ha reduït en 4 mesos el termini d'execució.

COMUNICA

L’empresa escollida també redueix el termini de construcció
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Els taxistes de Cubelles seguei-
xen millorant el servei que do-
nen a la ciutadania i han posat 

en marxa una nova centraleta de 
reserves i aplicació mòbil. A través 
de l’empresa catalana Taxi més, els 
usuaris de Cubelles poden demanar 
un servei ja sigui trucant al 93 514 
12 48, a la web de Taxi més Cubelles 
o a l’aplicació mòbil pels sistemes a 
Android i Ios. 

Amb aquests canvis, els titulars 
de les llicències de taxi de Cube-
lles pretenen millorar el servei que 
s’ofereix a la ciutadania, en especi-
al pel que fa referència a la central 
de reserves que era un dels aspec-
tes menys valorats pels clients. Així 
mateix, la nova plataforma digital 

escollida dóna l’opció de calcular 
el cost del servei sol·licitat. Actual-
ment, diverses empreses del taxi de 

Barcelona o els de Sitges fan servir 
aquesta plataforma amb resultats 
satisfactoris. 

Els taxis de Cubelles segueixen millorant les eines 
per sol·licitar el servei

La comissió tècnica permament del consell 
de dones se suma a la vaga feminista del 8M 

E ls actes de commemoració 
del dia Internacional de la 
Dona Treballadora, el 8 de 

març, pren forma. La comissió tèc-
nica permanent del Consell munici-
pal de la Dona ha decidit sumar-se a 
la vaga per reclamar la igualtat efec-
tiva de drets.

A la plaça de la Vila tindrà lloc la 
tradicional lectura del manifest rei-
vindicatiu a les 12h. i després es fa 
una crida a participar de les concen-
tracions que es portin a terme a la 
capital del Garraf o a Barcelona. 

Tallers
Per la seva banda, al voltant de la 
commemoració del 8M, la regidoria 

d'igualtat organitza diversos tallers 
de sensibilització, tant la Centre Vio-
leta com a l'institut Les Vinyes.

Al Centre d'Informació i Assesso-
rament per a Dones Violeta, Piedad 
Espitia impartirà un taller sobre 
l'empoderament de les dones a Cu-
belles, amb una referència a la his-
tòria de les dones i el feminisme, 
victimologia i autoestima. Aquesta 
activitat encara no té data, però la 
regidoria vol portar-la a terme abans 
del 8M per motivar a la participació 
de la vaga feminista.

A l'institut Les Vinyes l'alumnat de 
3r d'ESO realitzarà durant tot el mes 
de març el taller 'Remoure el trap', 

que pretén revisar el gènere musical 
del trap, que ha generat un univers 
de referències musicals i audiovisu-
als amb continguts, sovint, explíci-
tament masclistes. El taller proposa 
una revisió crítica de les narratives 
del trap i una resposta creativa da-
vant la naturalització de les violèn-
cies. 

A més, també s'està programant 
un cinefòrum amb 'La bicicleta ver-
de', adreçada als alumnes de 1r. Es 
tracta de la primera pel·lícula saudí 
realitzada per una dona, fet que es 
reflecteix al film i posa de manifest 
les dificultats i obstacles derivats 
de desafiar prohibicions reservades 
a les dones.

Els taxis tenen la seva base a la plaça d'Antoni Pineda i Gavaldà, a l'estació

Han canviat la centraleta i l’aplicació mòbil, 
que ara està disponible per Android i Ios

La regidoria d'Igualtat ha programat diversos 
tallers i cinefòrum al Violeta i l'ins Les Vinyes
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COMUNICA

Ràdio Cubelles celebra el 38è aniversari
El periodista Antoni Bassas entregarà del 12è Micròfon d'Or 
i IV Premi altaveu  el 3 de maig, dia de la Llibertat de premsa

R àdio Cubelles celebrarà el 
divendres 22 de març el seu 
38è aniversari. Aquest dia, la 

degana de les emissores municipals 
del Garraf, oferirà al matí un progra-
ma especial en directe des de la pla-
ça del Mercat dedicat a repassar-ne 
la història. L'espai radiofònic oferirà 
una taula rodona amb la participació 
de diversos col·laboradors actuals i 
de diverses èpoques passades. L'es-
pai comptarà amb uns convidats es-
pecials, els membres del grup 'Muy 
Stone', que tocaran diversos temes 
del seu disc 'Pequeños Mentirosos' 
(llegeix l'entrevista a les pàgines 
10-11).  També hi prendrà part l’au-
tor de la nova samarreta de Ràdio 
Cubelles, el dissenyador cubellenc 
Nacho Vizcaíno, que se suma a les 
col·laboracions fetes per  diferents 
artistes locals des del 30è aniver-
sari. Vizcaíno pren el relleu a Sho-
zo Somekawa (2011), Anselm Ca-
bús (2013), Joselyne Marmotthan 
(2014), Raül Marquez (2015), Olga 
Carreras (2016), Vicente Segrelles 
(2017) i Arantxa Manrique (2018).

Al llarg del programa especial de 
dues hores també es donaran a 
conèixer els guardonats amb els 
reconeixements anuals que atorga 
l’emissora en el marc del seu ani-
versari. Enguany Ràdio Cubelles  re-

alitzarà l’acte de lliurament del 12è 
Micròfon d’Or i el IV premi Altaveu 
2019 el divendres, 3 de maig, a partir 
de les 19.00 h. Aquests premis es-

tan lligats al Dia Mundial de la Lliber-
tat de Premsa, que es commemora 
el mateix dia 3 de maig. És per això 

que, per donar obertura a l'acte de 
lliurament d'aquests guardons, es 
comptarà amb la presència del pe-
riodista Antoni Bassas, actualment 

membre de l'equip directiu del diari 
Ara i col·laborador en diversos es-
pais de ràdio i televisió. 

Imatge històrica de l'estudi principal de Ràdio Cubelles, al carrer Colom. 

Convocada la 23a edició del concurs de contes Víctor Alari

En paral·lel a l'aniversari, Ràdio Cubelles, ja té a punt una nova edició del premi literari Víctor Alari, en reconeixement a qui 
fou el seu primer director. El certàmen, que té una dotació econòmica de 2.280 euros, manté les modalitats de narrativa en 
les categories infantil, juvenil i adult. També en categoria adult es pot optar als premis de poesia, guió radiofònic, l’especial 
relat negre (policíac, d’intriga o misteri) o el dedicat a la dona. Finalment, es pot participar en el premi a millor lletra d’una 
cançó, una modalitat que està oberta a totes les edats.
Les obres s’han de fer arribar a l’Oficina d’Informació i Participació Ciutadana (OPIC) fins al 15 de març de 2019 a les 13.00 
h. Com a novetat, en aquesta 23a edició es podrà presentar les obres a través del correu electrònic a l'adreça
concursvictoralari@cubelles.cat. Les bases completes es poden consultar al web www.radiocubelles.cat. 

Enguany es publicarà el 'VI Recull de Contes Víctor Alari 2015-2018', el llibre de les obres guanyadores dels darrers quatre 
anys. La portada és obra del cubellenc Manolo Millán i les il·lustracions interiors han estat realitzades per Marc Amodeo, 
Raquel Mayorga, Meritxell Marcillas i Oriol Millan. La presentació del llibre de recull es farà durant l’acte de lliurament dels 
premis que tindrà lloc el divendres, 26 d’abril.
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COMUNICA

Descobertes restes romanes del segle II aC. als 
terrenys del futur càmping de luxe a Mas Guineu 
La troballa no afectarà al projecte del nou equipament turístic 

S egueixen succeint-se les 
troballes arqueològiques a 
diversos espais del terme 

municipal de Cubelles. Si bé l’ante-
rior edició del Cubelles Comunica 
dedicava el tema de portada a les 
restes ibèriques trobades a la Mota 
de Sant Pere, en aquesta ocasió 
ha sortit a la llum un nou jaciment 
situat a Mas Guineu, als terrenys 
on l’empresa promotora Vilanova 
Park començarà la construcció d’un 
càmping de luxe un cop finalitzi la 
moratòria d’un any determinada per 
la Generalitat de Catalunya. Ha estat 
la pròpia empresa qui ha encarregat 
i finançat la cooperativa Arqueovitis 
la realització dels treballs de pros-
pecció per la proximitat a anteriors 
jaciments arqueològics de finals de 
l’època romana i inici de l’època vi-
sigoda trobats a la zona durant les 
obres de construcció de l’autopista 
C-32 al seu pas per La Solana l’any 
1996. En aquesta ocasió van tro-
bar-se nombroses sitges per emma-
gatzemar cereals, tombes i altres 
elements arquitectònics.

En el cas dels terrenys de Mas Gui-
neu, Arqueovitis va iniciar els tre-
balls de sondatge l’abril de 2018 fent 
diverses rases respectant les vinyes 
i van trobar-se restes positives de 
parets de murs d’època romana, 

restes de ger-
res, fragments 
de dolies per 
emmagatze -
mar vi i més 
evidències als 
marges dels 
camins, però 
en general tot 
es troba bas-
tant degradat. 
Malgrat l’estat 
de conserva-
ció, les restes 
evidenciarien 
una petita vila 
allunyada del 
nucli principal de la vila romana de 
Cubelles situada a l’actual nucli an-
tic del municipi.

La troballa més transcendent ha es-
tat una tomba amb el cadàver que, 
en declaracions a Ràdio Cubelles del 
director de l'excavació, Dani López, 
“correspon a una dona d’avançada 
edat que, per la posició del cos, hau-
ria estat embolicada en una morta-
lla”. López afegeix que “també s’ha 
trobat el braç d’un infant i se n’està 
estudiant la relació”. Per fer-ho, es 
realitzarà a les restes humanes fer 
la prova del carboni 14 per poder 
datar-ne l’antiguitat, les patologies 
sofertes i confirmar-ne el sexe. 

Segons el projecte constructiu del 
nou càmping projectat a Mas Gui-
neu, a la zona de la troballa s’hi si-
tuarà una zona esportiva, pel que un 
cop finalitzats els treballs arqueolò-
gics, es procedirà a tapar les restes 
amb tela geotèxtil, es cobrirà de ter-
ra i s'indicarà la situació de les es-
tructures amb estaques reflectants 
per garantir la no afectació del jaci-
ment en el transcurs de les obres. 
D’aquesta manera, el descobriment 
no afectarà al projecte construc-
tiu del càmping de luxe projectat a 
Mas Guineu, que podria començar a 
construir-se en el període de 12 me-
sos, un cop superada la moratòria 
decretada per la Generalitat.

Es faran proves d'ADN a l'infant 
trobat a les excavacions La Mota.

Excavacions a la "ciutat portuària" de La Mota

Els treballs a Mas Guineu complementen les excavacions realitzades a La Mota 
de Sant Pere, a tocar del búnquer situat al carrer Jaume I. El director dels treballs 
d’Arqueovitis, Dani López creu, en aquest cas, que “més que un jaciment, es podria 
considerar les excavacions de La Mota les d’una ciutat portuària”.  Una de les troba-
lles més rellevants ha estat el cadàver d'un infant en bon estat de conservació al que 
se li farà la prova de l'ADN per poder determinar la seva proximitat genètica amb la 
població local actual.

Dani López planteja la celebració d’una jornada de portes obertes per donar a co-
nèixer directament a la ciutadania les restes arqueològiques trobades. També es pro-
posa la opció d’establir unes jornades de col·laboració on els veïns i veïnes que ho 
desitgin puguin treballar en els tasques d’excavació arqueològica sent protagonistes 
de primera mà de les troballes que es facin al jaciment de La Mota de Sant Pere.

Plànol de les excavacions a Mas Guineu.
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L'ENTREVISTA:

U n és xerraire i l'altre més in-
trovertit. Un escriu sobre de-
núncia social i l'altre sobre 

el desamor en clau irònica. Són, en 
aparença, tan dispars però es com-
plementen tan bé que, com canten 
els seus admirats Los Rodríguez, 
fins i tot les seves diferències s'as-
semblen. Perquè, per sobre de tot, 
l'Ivan Aguilera i el Xavi Huerta són 
amics, encaixen a la perfecció i, des 
de fa uns cinc anys, estan al capda-
vant dels Muy Stone, una banda que 
beu del millor del pop rock estatal i 
argentí i que el novembre passat va 
publicar el seu primer disc d'estudi, 
Pequeños mentirosos.             

Amb aquest nom està clar que sou 
fans dels Beatles, no? 
Ivan Aguilera: Sí, és clar (riu). El 
nom, al final, és un homenatge als 
Rolling Stone però també a tot el 
rock argentí que neix dels Rolling.  
És una frase feta molt popular allà, 
"este grupo es muy Stone".     

El primer single va ser Marchó i ara 
heu tret un segon que es diu La ma-
teixa sang, de forta càrrega social.
I. A.: Sí, a nosaltres sempre ens han 

agradat els músics reivindicatius i 
volíem fer alguna cançó protesta. A 
més, gairebé tot el disc és en cas-
tellà i sentíem que teníem un deute 
amb el català. És una manera d'aju-
dar una mica tenint en compte el 
moment que viu ara mateix Catalu-
nya.      

Una lletra que reivindica la solida-
ritat amb totes aquelles persones 
que han de fugir de casa seva a 
causa de la violència.
I. A.: És una cançó que ens agrada 
molt perquè ens va sortir de dins i 
la creiem necessària. No pot ser que 
mori gent al mar.  
Xavi Huerta.: La vida d'una persona 
no port valer menys que un tros de 
terra.  

El disc va sortir a finals de 2018. 
Com està funcionant?
I. A.: Bé, és un primer disc i els inicis 
sempre són complicats, no deixa de 
ser un treball de debut. Però tenim la 
sort de poder-lo presentar  a Bilbao, 
Sant Sebastià, Tarragona, Barcelo-
na, Girona, Lleida, Madrid, Saragos-
sa... Per tant, podem estar contents, 
perquè obrir-te forat amb les teves 

pròpies cançons és extremadament 
difícil. Hem tocat a botigues de 
l'FNAC, hem omplert Razzmatazz 
3, hem actuat al bar Mediterrani de 
Barcelona, que és molt important en 
el món de la música... No està ma-
lament. Això de sortir a La Voz i re-
bentar-ho tot no passa normalment 
al nostre sector.      

Per tant, parlem de places impor-
tants i, a més, fent de teloners de 
Pancho Varona, tota una institució.  
X. H.: Sí, un luxe. Vam contactar-hi 
directament perquè sabíem que 
buscava teloner i vam poder tocar 
amb ell al bar Oncle Jack de L'Hos-
pitalet, tot un referent.
I. A.: En Pancho, músic i peça clau 
en la música de Joaquín Sabina, és  
que no para. Té més de 60 anys i és 
capaç d'emprendre fins a quatre gi-
res simultàniament. Per nosaltres, 
és un exemple i un plaer poder com-
partir escenari ja que ha estat invo-
lucrat en moltes de les cançons ue 
més ens han marcat de sempre.   

Les vostres influències sembla que 
es mouen pel cercle de Joaquín Sa-
bina, Calamaro, MClan...  

MUY 
STONE

Obrir-te forat al món de la música amb les teves 
pròpies cançons és molt complicat. Això de sortir a 

'La Voz' i rebentar-ho tot no passa habitualment. 
El nostre, és un projecte de llarg recorregut
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X. H.: Sí, sí, exactament. Com a ban-
da, sempre ens hem sentit atrets 
pel rock argentí i les nostres can-
çons estan, en part, impregnades 
d'aquest estil musical.       

Tot i ser aquest el vostre primer 
disc, vosaltres ja fa anys que to-
queu. Com ha estat la vostra trajec-
tòria fins ara?
I. A.: Efectivament, hi ha molt de 
treball previ. Necessites experiència 
per poder gravar un disc d'estudi, di-
ners, bones cançons... De fet, quan 
entrem a gravar, ja acumulem més 
de 300 concerts, el que sempre és 
un gran bagatge que t'ajuda força a 
l'hora de sortir a l'escenari i entrar 
en un estudi. Si el segon any de la 
banda haguéssim entrat a gravar, no 
hagués funcionat, segur. Hi ha gent 
que, si tens 25 anys, ja et demana 
que tinguis dos o tres treballs publi-
cats, però això no va així.              

Per què us l'heu editat vosaltres 
mateixos? Per què no hi havia nin-
gú interessat o per què volíeu tenir 
més llibertat d'acció?  
I. A.: Sí que hi havia opcions, però 
no ens convencien.
X. H.: Tenint en compte el que ens 
oferien, era millor fer-ho nosaltres 
mateixos i sentir-nos més lliures.
I. A.: Nosaltres hem de recórrer a la 
via B de la professió, que és la d'anar 
avançant a poc a poc i anar creixent 
progressivament. L'altra opció, la 
d'una discogràfica potent que apos-
ti per tu i faci una forta inversió eco-
nòmica, és gairebé inaccessible i no 
conec ningú dels meus referents a 
qui li hagi passat.      

Com és el procés de composció de 
les vostres cançons? 
I. A.: Hi ha de tot, a mi m'encanta 
fer cançons perquè té un punt total-
ment terapèutic. Composar i tocar 
és el més bonic de la música. La 
resta, és molt avorrit.    

I hi ha un fil conductor en el disc? 
X. H.: En aquest treball, no gaire. De 
fet, són cançons que havíem anat 
acumulant al llarg dels anys i, a més, 
cadascú ha aportat el seu propi ma-
terial i té el seu estil particular.
I. A.: Sí, vam presentar 50 o 60 can-

La complicitat entre l'Ivan Aguilera (esquerra) i en Xavi Huerta és absoluta.

contestar-li que no té ni puta idea (ri-
uen). Però està molt bé perquè l'un 
treu el millor de l'altre i t'impulsa a 
voler fer una cançó nova cada dia. 

I a Cubelles teniu previst actuar? 
I. A.: Sí, al poble sempre trobem una 
excusa per tocar. De vegades ho 
fem al Cava&Roll, La Rueda, també 
actuarem per l'aniversari de Ràdio 
Cubelles, gairebé cada estiu ho fem 
al Mini Golf... La veritat és que tenim 
la sort que sempre s'omple i és un 
plaer poder cantar a casa teva. 

çons i, a partir d'aquí, ho vam limitar 
a tretze. I descartar-ne'n, és durís-
sim, la veritat. 

Tenint en compte que es tracta d'un 
projecte al 50%, el respecte profes-
sional ha de ser molt gran, no? 
I. A.: Sí, però nosaltres som amics 
des de petits i ens coneixem perfec-
tament.
X. H.: Tenim prou confiança com 
perquè jo li digui a l'Ivan que una de-
terminada cançó no m'agrada.
I. A.: I jo tinc prou confiança com per 

Un grup accessible a les xarxes
En ple segle XXI, si algú vol fer alguna cosa 
al món de la música ha de passar obliga-
tòriament per les xarxes socials. Si no es 
disposa d'una discogràfica que promoci-
oni contínuament un determinat artista, 
l'opció de recórrer a plataformes digitals es 
converteix en ineludible. Els Muy Stone en 
són conscient i, per aquest motiu, és fàcil 
localitzar-los a Twitter, Facebook, Instagram, 
Spotify, Google+ i Youtube.  



12

CONEIX

REFORESTANT EN 
CLAU DE FUTUR

C onservar i protegir l'entorn natural no és només 
una dèria d'ecologistes i activistes mediambien-
tals. Al darrere hi existeixen raons turístiques, 

industrials i turístiques que afecten, plenament, a l'eco-
nomia i el teixit productiu d'un territori. Així almenys ho 
defensen els integrants de l'entitat sense ànim de lucre, 
ARBA Litoral, acrònim d'Associació per la Recuperació 
del Bosc Autòcton, un col·lectiu fundat el 2016 i que 
treballa des de diversos àmbits per la reforestació i la 
conservació de la flora i la fauna pròpia de la costa ca-
talana.             

Al llarg de tot aquest temps, els seus membres s'han 
dedicat a organitzar jornades pedagògiques adreçades 
a diferents capes de la societat, des dels més petits a la 
població en general, i a actuar sobre aquells aspectes 
més urgents i necessaris a curt termini. De fet, durant 
la primera tardor de funcionament, l'entitat va organit-
zar una sortida bellotera consistent a sembrar alzines; 
seguidament va endegar el projecte de les bassetes, un 
espai municipal on s'hi conserva una de les darreres 
restes de bosc de roure cerrioide de la plana litoral, i, 
a l'estiu, va organitzar una neteja de plàstics i residus 
a la platja, conjuntament amb el col·lectiu de surfistes 
ecologistes, Surf&Clean.                    

D'entre les accions dutes a terme més recentment per 
ARBA Litoral, destaca la custòdia i protecció de l'última 
roureda de Cubelles, una intervenció urgent atés que es 
tracta del darrer exemple de bosc caducifoli de la conca 

baixa del riu Foix. De la seva conservació en depèn la su-
pervivència dels biomes humits, un paisatge bioclimà-
tic propi d'una zona natural determinada, especialment 
sensible en un territori semiàrid com la costa catalana. 
Des de l'associació s'entèn aquesta línia d'actuació com 
a prioritària, atès que es tracta d'un tipus de roureda 
propi del litoral català i l'Aragó. De fet, fins fa relativa-
ment poc es creia que es tractava d'un exemple de roure 
valencià, malgrat que recentment s'ha pogut demostrar 
que, en realitat, és una espècie pròpia.       

Més recentment, també han començat a treballar amb 
les omedes, un altre tipus d'arbre caducifoli que viu limi-
tat a les conques fèrtils, justament les que es fan ser-
vir per a l'agricultura, el que explica la seva progressiva 
desaparició. "L’objectiu és la conservació de les taques 
que encara tenim i, en la mesura del possible, la seva 

La plantació d'alzines ha estat prioritària per a ARBA Litoral.  
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Les activitats de l'entitat són obertes a tota la població. 

expansió que, en el cas d’aquests boscos caducifolis, 
no és viable que sigui total, perquè necessitem continu-
ar amb l’agricultura", assegura el president d'ARBA, el 
cubellenc Oriol Millan, un activista que suma més d'una 
dècada d'investigació sobre el tema i que, prèviament, 
havia format part del col·lectiu La huerta en lucha. Així 
mateix, el màxim representant de l'associació entèn que 
l'objectiu ha de ser assolir un equilibri entre aquestes 
espècies i la pagesia: "El que proposem és que s’arribi 
al que s’anomena un paisatge mosaic, una iniciativa que 
s’està desenvolupant amb molt d’èxit a diversos països. 
Un entorn que combini taques de cultius oberts amb 
tanques vegetals que delimitin aquests sembrats". 

Un altre dels eixos d'actuació fonamentals de l'associ-
ació mediambientalista passa, també, per la protecció 
de la fauna autòctona. Tot i que la massificació del tu-
risme ha amenaçat seriosament la supervivència d'al-
gunes espècies, com els ocells de les zones humides 
que, com el corriol, niuen a les darreres platges sense 
passeig marítim, en el cas específic de Cubelles existeix 
una bona dosi de diversitat. El problema més greu es fo-
calitza, com a bona part del món més industrialitzat, en 
els amfibis, una família d'animal molt afectada pel canvi 
climàtic i per la transformació del sistema de regadiu 
dels camps on, en passar del model àrab i romà basat 
en conductes oberts com aqüeductes a un de tancat 
com el gota a gota, han perdut el seu circuit habitual de 
circulació i ha accelerat la seva progressiva desapari-
ció. L'eliminació també de les males herbes els ha deixat 

sense la seva protecció natural del sol, fonamental per 
a la seva supervivència ja que tenen una pell altament 
sensible. Des d'ARBA es ressalta la importància de la 
seva conservació atès que esdevenen els principals de-
predadors d'insectes aquàtics, com els mosquits.          

De cara al futur, l'associació s'ha posat com a repte aug-
mentar la col·laboració amb les escoles i repetir la xifra 
de 900 roures plantats al llarg de l'any passat. Així ma-
teix, es vol prosseguir amb les tasques de col·laboració 
en la recuperació dels Ortolls i continuar amb la tasca 
de custòdia i protecció d'altres terrenys ubicats a Vila-
nova i Cunit. Qui vulgui contactar-hi, els pot trobar a les 
xarxes socials o bé assistir a alguna de les seves jorna-
des de treball. Gairebé cada diumenge, a les 9.00 h., es 
concentren a la plaça del Mercat, des d'on es desplacen  
per dur a terme les seves jornades de treball.      
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COMUNICA

La comunicació local compta 
amb un nou òrgan de parti-
cipació. El municipi segueix 

marcant tendència a nivell comarcal 
en matèria comunicativa i estrena 
un Consell de Comunicació, que es 
va posar en marxa el passat 5 de fe-
brer. Tindrà un periodicitat ordinària 
semestral i mantindrà una prepon-
derància de la part tècnico-social 
sobre la política.

La primera reunió, només amb tèc-
nics i polítics, va marca els criteris 
pels quals s'escollirà la part social. 
Aquesta estarà formada per quatre 
entitats i quatre persones, que es 
renovaran cada dos anys. Els mem-
bres del Consell de Comunicació 
van decidir que l'elecció de la so-
cietat es faci per sorteig entre les 
persones i entitats que manifestin 
la seva voluntat de formar part de 

l'òrgan de participació ciutadana. 
Dins del mes de març és previst que 
es torni a reunir, en sessió extraordi-
nària, per realitzar aquests sorteig i, 
posteriorment ja amb tots els mem-
bres, celebrar la primera sessió i 
valorar l'informe de gestió del servei 
durant el 2018, entre d'altres.

El consell regulador es completa 
amb un reglament dels mitjans de 
comunicació municipals. Aquest 
regula els principis bàsics de funci-
onament dels canals de comunica-
ció de titularitat municipal i que es 
pot consultar al web municipal. El 
compliment d'aquest reglament, la 
determinació de la cobertura dels 
processos electorals, l'elecció de 
la persona encarregada de dirigir 
els mitjans, la pertinença a consor-
cis, les propostes de programació i 
continguts o la resolució de queixes, 

són les principals funcions que té el 
Consell de Comunicació. 

L'òrgan està presidit per l'Alcaldia 
i format, a nivell polític, pel titular 
de la regidoria de Comunicació, un 
representant de cada formació po-
lítica amb representació municipal. 
Per part tècnica hi assisteixen el 
cap de Comunicació, la de Partici-
pació Ciutadana, una persona per 
cada mitjà i un/a secretari/a. I per 
part ciutadana, 4 entitats i 4 per-
sones. Aquesta composició haurà 
de mantenir sempre la norma que 
la part tècnico-social sempre serà 
superior a la política, per garantir el 
caràcter participatiu de l'òrgan.

Els polítics es renovaran cada qua-
tre anys, coincidint amb el mandat, 
mentre que la ciutadania es renova-
rà cada dos. 

La comunicació local s'obre a la participació 
amb la creació del consell municipal

El Consell de Comunicació es complementa 
amb el reglament dels mitjans

Tots els mitjans municipals en un únic edifici

El departament de Comunicació va 
aprofitar la primera sessió del Consell 
per informar als seus membres de l'estat 
de la redacció del projecte de rehabilita-
ció de l'edifici on actualment s'ubica el 
departament i els mitjans de comunicació 
municipals, Cubelles Comunica i Ràdio 
Cubelles. Aquest projecte és una de les 
opcions guanyadores dels pressupostos 
participatius 2018.
El Pla funcional en el que es basarà el 
projecte, contempla les necessitats 
que haurà de complir el document per 
afrontar una reforma quan la biblioteca es 
traslladi a la seva nova ubicació, al Bardají 
Vilanova. Així, la planta baixa estaria ocu-
pada per la redacció i els estudis tècnics 
i de locució dels mitjans de comunicació 
municipals. En aquest sentit, és important 
preveure la futura ampliació de les neces-
sitats dels mitjans, que treballen en un 
projecte de convergència de redaccions 
dels diferents canals, tant l'escrit, com el 
sonor i el visual.

L'edifici del Casal de Cultura acolliria l'edifici de Comunicació de 
Cubelles quan la Biblioteca Mossèn Joan Avinyó es traslladi.



15

Els Amics del Castell publiquen l'Anuari 2018
El treball central d'enguany recull 
l'estiueg a la vila entre 1900 i 1965 

E l Grup d'Estudis Cubellencs 
Amics del Castell acaba de 
presentar una nova edició del 

seu Anuari, corresponent al 2018. 
Coincidint amb la celebració de la 
seva darrera assemblea ordinària, 
l'entitat de recerca històrica ha re-
partit entre els seus socis l'exemplar 
que, en aquesta ocasió, ocupa un to-
tal de 124 pàgines i que aplega fins 
a deu treballs, entre articles, efemè-
rides i el repàs a les activitats dutes 
a terme al llarg de l'any passat.      

El treball que obre l’edició ha anat 
a càrrec de Teresa Niubó, Rafael 
Ibáñez, Narcís Pou i Joan Vidal i 
recull l’estiueig a Cubelles durant 
1900 i 1965. L'article detalla un as-
pecte fonamental de la història de la 
vila i inclou imatges inèdites proce-
dents de l’arxiu d’aquestes famílies.

L’Anuari del Amics del Castell tam-
bé incorpora un repàs minuciós 
a una de les masies de Cubelles 
de la mà d'en Xavier Martínez, que 
aquest cop ha traçat un recorregut 
històric i arquitectònic de Mas Gui-
neu, situada a mig camí de Cunit. En 
Xavier Martínez també ha elaborat 
un studi sobre els tres-cents anys 
de la investidura del primer alcalde 
del poble, un cop Cubelles ja s’havia 
separat de Vilanova i la Geltrú. Un 

altre article d’indubtable valor és el 
que signa l’arqueòleg Daniel López, 
un dels responsables de les excava-
cions arqueològiques dutes a terme 

a la Mota de Sant Pere i que han re-
velat una impressionant ciutat por-
tuària d’època ibèrica. Més recent 

en el temps és el treball elaborat per 
la Montse Pardiña i en Xavier Pons, 
centrat en la fundació i l’activitat del 
grup per a la protecció medioambi-

ental de Cubelles, Flor del Foix, que 
tanta feina i tant d’impacte generà 
al conjunt del municipi.

Imatge de família d'estiuejants i veïns de la vila, inclosa al llibre del GEC. 

Dues dècades d'investigació local 

El Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell frega ja les dues dècades d'in-
tensa feina a favor de la recuperació i difusió de la memòria històrica local. S'ha 
parlat abastament de la carta que l'enyorat historiador Albert Manent va remetre 
a la revista Serra d'Or el maç de 1997 on destacava, literalment,  que poques
vegades havia vist un poble “amb tants reculls d’història local com Cubelles”, 
però és que, des d'aquella missiva, la historiografia cubellenca no ha fet més que 
créixer. Un any i mig després del moment en què es va publicar aquesta carta, 
naixia de la iniciativa d'activistes culturals com en Joan Vidal, l'Antoni Pineda, 
la Núria Fonoll i en Ramon Gómez, entre d'altres, el GEC Amics del Castell, una 
entitat que bevia dels nombrosos treballs de recerca que s'havien anat publicant 
de la mà de l'Ajuntament de Cubelles i la Beca d'Investigació Local i que pretenia 
“Fomentar l’estudi, la investigació i la divulgació de la història de la vila; formar
una biblioteca i un arxiu especialitzat, i promoure el coneixement del propi terme 
entre els ciutadans del municipi”, tal com es recull de la seva acta fundacional.          

COMUNICA
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LLa temporada entra en la part 
més decisiva per les entitats 
cubellenques, el Club Futbol 

Cubelles, el sènior femení del Club 
Bàsquet Cubelles així com el sènior 
femení del Club Volei Cubelles te-
nen opcions de lluitar per l'ascens.
El C.F. Cubelles segueix líder de la 
competició i ha guanyat tots els par-
tits des de l'1 de desembre. Després 
de 22 jornades, avantatja en tres 
punts al segon classificat l'Òdena i 
vuit al Moja i l'Olivella, tercer i quart 
classificats. Els de Xavier Vilagut 
segueixen imposant el seu estil i 
han signat golejades destacables 
com el 0 a 7 a Mediona o l'11 a 2 
davant de l'Anoia al Josep Pons i 
Ventura. En aquest període la planti-
lla s'ha reforçat amb la incorporació 
del davanter Alejandro Morillas pro-
vinent de la Joventut Ribetana de 
Segona Catalana. Per altra banda, la 
lesió del porter Fran Llor ha obligat 
a incorporar a Gerard Pedrosa. Els 
cubellencs ara s'enfronten al tram 
més complicat i decisiu del calen-
dari amb la visita al camp del segon 
classificat seguida de tres derbis 
comarcals consecutius Olivella i 
Ribes a casa i La penya Jove de les 
Roquetes a fora.

El sènior femení del C.B. Cubelles 
pràcticament ha assolit l'objectiu 
que es van marcar per aquesta tem-
porada i, en el moment del tanca-
ment d'aquesta edició, les cubellen-

ques sumaven 14 de les 15 victòries 
necessàries. L'incògnita ara és sa-
ber fins on és capaç d'arribar l'equip 
entrenat per Vicky Marcos. Segones 
a la classificació lluny de les líders, 
les de Viladecans invictes, i ara amb 
un avantatge de dues victòries més 
l'average sobre les terceres classi-

ficades. Les 
blaves les van 
superar a do-
micili per dot-
ze punts de di-
ferència. Tot i 
que la segona 
plaça no dóna 
dret a l'ascens, 
sí que les clas-
sifica per un 
play-off que 
podria donar 
l'opció de pu-
jar de catego-
ria.

Per altra ban-

da, el femení del Club Vòlei Cubelles 
està disputant la fase d'ascens, una 
lligueta de vuit equips a doble par-
tit que decidirà qui puja a tercera 
catalana. En les primeres tres jor-

nades les cubellenques han sumat 
dues victòries i una derrota i estan 
situades en la part alta de la taula 
classificatòria. Es tracta d'una fase 
molt exigent, ja que s'enfronten als 
millors equips de la primera fase de 
la competició.

L'equip femení del Club Patí Cube-
lles va donar la sorpresa en eliminar 
una plantilla de 1a catalana en la 
primera ronda de la copa de la lli-
ga. Com ja va succeir la temporada 
anterior, l'equip cubellenc es va im-
posar per 4 gols a 2 al Roda, clas-
sificant-se d'aquesta manera per la 
següent ronda. Pel que fa a la lliga, a 
aquestes alçades ja han millorat els 
resultats de les anteriors, demos-
trant una millora en el seu joc.

Pel que fa al masculí del C.P. Cu-
belles, està en la desena posició al 
grup D de la segona catalana llui-
tant per escalar alguna posició més 
abans de finalitzar la temporada.         

El CF Cubelles es manté ferm en primera 
posició abans de disputar el tram decisiu 

El sènior femení del CB Cubelles frega ja la 
permanència i somia amb la segona posició

El CF Cubelles podria tornar aquesta temporada a la 2a Catalana per segon cop.

El CB Cubelles podria jugar la fase d'ascens a Primera.
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Laura Mateos, galons i lideratge per al CB Cubelles
La pivot s'ha convertit en el referent 
ofensiu d'un sènior femení imparable

L ideratge a la pista, poder ano-
tador des de la pintura i capa-
citat intimidatòria en el joc. 

Amb aquestes credencials, Laura 
Mateos s'ha convertit en només mit-
ja temporada en un dels 
grans referents del sèni-
or femení del CB Cube-
lles. Un equip que l'any 
passat va patir de valent 
per mantenir la catego-
ria acabada d'estrenar a 
la segona catalana i que 
enguany, no només s'ha 
convertit en l'autèntica 
revelació de la competi-
ció, sinó que aspira a tot 
i molts ja apunten com 
a seriós aspirant a l'as-
cens a primera.     

Bona part de l'èxit s'ex-
plica mercès a l'arriba-
da a la banqueta proce-
dent del Samà de Vicky 
Martos, que ha atorgat 
estabilitat i solidesa a 
l'equip, i de Laura Mate-
os. Una jugadora força 
coneguda a la comarca 
i que, en plena madure-
sa esportiva, ha aterrat 
al Cubelles amb la voluntat de po-
sar tota la seva experiència al ser-
vei d'un club que no va dubtar ni un 
segon a incorporar-la a la plantilla i 
a qui ja ha integrat, a més, a l'estruc-
tura tècnica de l'entitat, donant un 
cop de mà amb la base. Amb expe-
riència a categories superiors, com 
Copa Catalunya, Mateos s'ha erigit 

Amb experiència en categories superiors, Mateos s'ha implicat a fons amb el club.

com a principal referent ofensiu de 
la plantilla i peça fonamental de cara 
a assolir l'objectiu d'arribar, quan 
abans, millor, a les quinze victòries. 
Una fita que, a efectes pràctics, ga-

ranteix la permanència de categoria 
i que l'equip ja acarona amb la pun-
ta dels dits, quan tot just s'ha creuat 
l'equador de la temporada.       

Tot i que poca gent s'esperava que 
a aquestes alçades el sènior femení 
fos segon a la lliga, per a la Laura 
Mateos tampoc no es tracta d'una 

casualitat. "L'any passat era el de-
but a la categoria però ara el gruix 
de plantilla ja té un rodatge impor-
tant i no es pot considerar que sigui 
una sorpresa", assegura. Seriosa, 

compromesa i, sobretot, ambiciosa, 
té clar que, un cop s'assoleixin les 
quinze victòries, l'equip no es fre-
narà. "No sé on arribarem, però les 
vacances no són fins al maig. Hem 
de seguir treballant i amb l'afany in-
tacte de seguir guanyant i optant a 
tot", afirma una Laura Mateos qui, 
afegeix, tampoc no podran rela-
xar-se atès que l'entrenadora, Vicky 
Martos, "no ens ho permetrà".
 
Contenta d'haver fitxat pel Cubelles, 
subratlla que, ara mateix, no es veu 
jugant a cap altre equip i que con-
tribuirà en tot allò que estigui en la 
seva mà per seguir promocionant el 
bàsquet arreu de la comarca just en 
un moment en què és més necessa-
ri que mai.           

Cubelles, Vilanova, Vilafranca, Ribes... i Qatar

Al llarg de la seva extensa trajectòria, la Laura Mateos ha defensat la samar-
reta d'alguns dels millors equips de la comarca i el Penedès. On segur que no 
s'hauria imaginat mai que acabaria sumant cistelles és a Qatar, l'emirat pèrsic 
on hi va anar a viure durant una temporada per motius professionals. Enginyera 
especialitzada en obra pública, a més de treballar de valent, no va deixar pas-
sar l'oportunitat de seguir practicant el seu esport favorit. Es va crear un equip 
d'estrangeres que competia amb una selecció local i, fins i tot, es va plantejar 
la creació d'una lliga nacional, que no va acabar, però, veient la llum.      
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La nova junta del CM Cubelles, a tota vela

Inaugurada la nova pista de tennis del Poliesportiu

L a nova junta del Club Marítim 
Cubelles ha aprofitat la cele-
bració de la seva tradicional 

Nit de la Vela per presentar-se ofici-
alment en societat després d'assu-
mir el càrrec el mes d'agost passat. 
L'acte, que va tenir la presència de 
l'alcaldessa de la vila, Rosa Fonoll, i 
del regidor d'Esports, Narcís Pineda, 
va anar precedida d'una assemblea 
extraordinària on es va aprovar la 
integració de dos nous membres a 
la directiva de l'associació i qües-
tions qualificades "d'important re-
llevància per al futur del club", com 
l'eliminació de l'import de 750 euros 
en concepte de dipòsit que havien 
d'aportar els socis de cara a satis-
fer les futures obres que s'haurien 
d'haver dut a terme en el moment 
d'obtenir-ne la concessió. Així, la 
nova junta considera que s'elimina 
una possible barrera per a l'entra-
da de nous associats, alhora que 

també ha acor-
dat retornar la 
quota a aquells 
membres que 
ja l'havien fet 
efectiva. 

D'altra banda, 
la junta va pre-
sentar també 
la nova conces-
sió per al bar-
restaurant del 
club, un servei 
obert al públic 
a càrrec d'una 
empresa força 
experimentada 
i que servirà per 
obrir les por-
tes de l'entitat encara més a tota la 
població un es reinauguri. Esporti-
vament parlant, el club organitzarà 
aquesta temporada els campionats 

de Catalunya i Espanya de vela a Rà-
dio Control i començarà a treballar 
per organitzar la temporada 2020 el 
campionat d'Europa de patí a vela, 
l'any del seu cinquantenari.             

E ls projectes d’inversió pre-
sentats per la ciutadania a 
les dues edicions fetes fins 

ara als Pressupostos participatius 
van prenent forma. En aquest cas 
es tracta de la pista de tennis nú-
mero 7 del Poliesportiu municipal, 
un equipament reclamat pel Club 
Tennis Cubelles i que el 2018 va ser 
la segona proposta amb més su-
port popular.

L’alcaldessa, Rosa Fonoll, acompa-
nyada del regidor d’Esports, Narcís 
Pineda, i dels regidors d’Uranisme, 
José Manuel Ardila, i de Medi Ambi-
ent, Josep M. Hugué, van inaugurar 
oficialment el nou equipament es-
portiu de la vila. Un acte al que s’hi 
va sumar el president del Club Ten-
nis Cubelles, Jordi Calvo. La nova 
pista, segons Rosa Fonoll, “ha de 
donar resposta a les necessitats ex-

pressades per la ciutadania a través 
dels Pressupostos participatius”.  
Narcís Pineda va afegir que tam-

bé s’inaugura el canvi del sistema 
d’il·luminació de les pistes 1, 2 i 3 i 

d'aquesta nova pista 7 “per passar 
a una il·luminació LED que permet 
reduir el consum i ser més respec-

tuosos amb el medi ambient”. 

Precisament el canvi de siste-
ma d’il·luminació també és un 
projecte d’inversió resultant 
de l’edició 2018, concretament 
la cinquena opció més votada 
per la ciutadania. El titular d’Es-
ports també recorda que que-
den pendents d’executar altres 
iniciatives en matèria d’esports 
del darrer projecte de Pressu-
postos participatius, com el 
parkour i el parc de cal·listència, 
entre d’altres. Per a Narcís Pine-
da “cal estar molt atents a les 
demandes de la ciutadania si un 
70% de les iniciatives guanya-
dores són nous equipaments 

esportius”. 

El president, Jordi Arànega, durant l'acte de presentació. 

J. M. Hugué, N. Pineda, R. Fonoll i J. M. Ardila.
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Seguim endavant!

El passat 22 de gener, l’assemblea d’Unitat 
Cubellenca va aprovar per aclamació la can-
didatura de l’alcaldessa Rosa Fonoll a les 
municipals del 26 de maig. Així doncs per 
tercera vegada Rosa Fonoll encapçalarà el 
projecte d’UC. Creiem doncs que arribats 
al tram final de la legislatura toca fer balanç 
dels encerts i, com no, de fer també auto-
crítca. Les últimes legislatures els governs 
a Cubelles s’han caracteritzat per les seves 
trencadisses, partits expulsats, crisis… El 
mandat 2015-2019 amb el lideratge d’Uni-
tat Cubellenca al govern hem sigut capaços 
d’assolir l’estabilitat; és més, hem format un 
govern fort amb la suma de diverses sensibi-
litats polítiques com ICV, ERC, CiU i Regidors 
No adscrits, amb l´únic objectiu de vertebrar 
un projecte sòlid per a tota la ciutadania. 
Cubelles ha fet un viratge de 180 graus en 
molts aspectes: s’ha millorat en l’organit-
zació interna i de personal, s’ha millorat la 
gestió dels serveis a la ciutadania quant a 
manteniment de l’espai públic, carrers, nete-
ja, parcs i jardins, serveis a les persones..., 
però tot això encara NO és suficient, cal ser 
més exigent sobretot prioritzant més encara 
en la inversió a la via pública.
Cal encara veure realitzats molts projectes 
que just aquest any 2019 comencen la seva 
execució: biblioteca, passeig Marítim, im-
plantació del nou sistema de recollida de la 
brossa, solució dels abocaments de fecals 
al Foix, pla de voreres i asfaltat… i d'altres. 
La veritat però és que les necessitats són 
moltes i és per això que volem seguir treba-
llant pel nostre poble. Unitat Cubellenca-11 
es presenta de nou a les eleccions amb una 
clara vocació de govern, per seguir liderant 
la transformació de Cubelles. I ho volem fer 
de la manera que sabem i hem fet fins ara 
amb treball, il·lusió i passió per allò que fem, 
us asseguro que no ens en falta. Per seguir 
al capdavant del nostre consistori a Unitat 
Cubellenca aportem gent valenta, compro-
mesa, amb capacitat de treball, experiència i 
coneixedores de les nostres fortaleses i ne-
cessitats però, sobretot, gent que sap escol-
tar als nostres veïns i veïnes amb el lideratge 
de la nostra alcaldessa Rosa Fonoll.
L’experiència dels 4 anys de govern ens fa 
sentir més forts però, alhora, amb més res-
ponsabilitat per seguir treballant per Cube-
lles i renovant el nostre compromís amb la 
majoria dels ciutadans i ciutadanes de Cu-
belles. De ben segur que hi ha coses que no 
s’han fet bé del tot i que hi ha gent que po-
der no està del tot contenta amb la nostra 
gestió. També a aquesta gent els demanem 
la seva confiança per construir un projecte 
guanyador.
Seguim i seguirem endavant, oferint el millor 
de tots nosaltres amb el projecte d’Unitat 
Cubellenca, amb passió per millorar la vida 
de cada un dels ciutadans i ciutadanes de 
Cubelles.

Parlem d'opacitat i manca de transparèn-
cia?
Com el PSC va manifestar a l’anterior publi-
cació, i a pocs mesos de les eleccions mu-
nicipals, el Govern torna a comunicar el que 
han fet o faran: de fet comenten el que NO 
han fet al llarg de la legislatura i el que s’hau-
rà de fer a la propera, això si, continuen amb 
la continua publicitat de reparacions puntu-
als d’un metre quadrat de paviment a dife-
rents llocs del municipi... continuen amb les 
“nyapas” per justificar que fan quelcom quan 
en realitat no fan gairebé res. També actuen 
amb intencionalitat a esquenes d’entitats ve-
ïnals, quan s’està negociant el què i el com 
d’un projecte, i al mateix temps, iniciar l’en-
derroc de les obres sense cap tipus d’avís, “o 
lo tomas o lo dejas”, tal i com a succeït en el 
cas del parc de Santa Maria.
La ceguera i sordera crònica del govern mu-
nicipal arriba a punts inusitats, amb actuaci-
ons opaques i fosques que han portat com 
a sortida fàcil la de mentir a la ciutadania. 
A títol d’exemple, anunciar que l’Ajuntament 
va tenir coneixement al gener per part de la 
Generalitat de Catalunya de la negativa per 
la implantació de les AUTOCARAVANES. To-
talment FALS, a novembre de 2018 ja es va 
notificar a l’Ajuntament per part de la Gene-
ralitat l’inici d’un expedient de restitució de 
la legalitat urbanística, fet que van amagar 
fins que la realitat els va superar i, això té un 
nom, però la fiscalia ja dirà.
Ara diuen que l’obra de la biblioteca està ad-
judicada,  potser és cert, però el que volem 
saber és com es pagaran aquestes obres, 
està tot llest o falta quelcom?, quan es publi-
carà l’adjudicació de l’obra? Quan comença-
rà?, gran misteri. Tot això ens fa pensar que 
com en d’altres ocasions, tornen a amagar 
informació a la ciutadania. Un cas similar, el 
tenim en el planejament derivat que, teòrica-
ment, haurà de permetre la construcció del 
nou institut, que succeeix amb això?, quan es 
construirà l’institut o realment no es farà?, o 
també és un problema que haurà de soluci-
onar qui governi la propera legislatura?, però 
mentrestant tenim nous barracons per els 
nostres fills. És molt fàcil culpar a altres i 
predisposar a la ciutadania contra els grups 
de l’oposició, però qui fa malament la feina 
és el govern municipal i no nosaltres. L’únic 
que volem és que les coses es facin bé i amb 
aquest govern això esdevé gairebé impossi-
ble, millor mentir i culpar a la resta del món a 
veure si així arriben a les eleccions i guanyen 
quatre anys més per continuar mentint.
Podríem parlar d’altres temes, però l’espai és 
el que és i no dóna per més, tenim el poble 
gairebé abandonat, amb infinitat de proble-
mes, alguns de nous i d’altres heretats, però 
que en qualsevol cas ara s’han magnificat i 
no veiem soluciones reals ni predisposició, 
això si, la culpa sempre és d’altres. Esperem 
i desitgem que les urnes aconsegueixen un 
canvi de rumb en la gestió municipal, Cube-
lles ho necessita.

Omplim els carrers i les urnes de llibertat

El mes que entren a ser jutjats els presos po-
lítics de l'Europa del s. XIX, cal fer una mica 
de memòria. Memòria que no hem d'oblidar, 
valgui la redundància, de fer. 

En un petit país atrapat econòmica i tècni-
cament, on la gestió dels recursos a tots els 
nivells no ens és permesa, ara se suma la 
política del terror fins on els està sent possi-
ble. Fins que no vingui algun jutge o jutgessa 
d'un context menys corromput i més lúcid, a 
dir-los que el que s'està fent, no toca. 

I seguint fent memòria i tornant al micro-
cosmos cubellenc, també toca recordar la 
gestió feta al llarg d'aquests quatre anys al 
capdavant de cultura, educació, infància i jo-
ventut, participació ciutadana i contractació.  
La biblioteca la tenim a tocar, la gestió de la 
llar d'infants ha fet que cresqués vora un 
20% la seva ocupació, el diàleg entre esco-
les i instituts i la regidoria d’ensenyament i la 
de cultura i altres han fet possible activitats 
transversals. El suport en llengua anglesa, 
començat fa 4 anys, cal seguir-lo, ja que és 
un àmbit on clarament es veuen les diferèn-
cies socials, i fer arribar aquesta petita ajuda 
a tots els alumnes de les escoles i instituts 
de cubelles ha estat realitat. El nou espai 
jove és mes a prop. Ja s’ha realitzat el pla 
d’usos del nou espai jove, i queda treballar 
en equip amb altres regidories per fer-lo re-
alitat. Com s'està treballant amb altres regi-
dories per poder fer ja  la cessió de terrenys 
per el nou institut Les Vinyes. 

Però no tot és passat. Venen eleccions de 
tota mena, però nosaltres ens centrem en 
les nostres, les que ens toquen de més a 
prop, les municipals. Seguint amb el fil con-
ductor d'aquests gairebé quatre anys de go-
vern i intentant aportar una nova visió més 
igualitària. Ara mateix tenim el carnaval de 
Cubelles, amb novetats però, com en tota 
festa que es gaudeix, no oblidant que tots i 
totes som iguals i per tant hem de viure-la 
amb seny, sense violència de cap mena i que 
tots i totes tornem a casa.

Omplim els carrers i les urnes de llibertat.
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Transparència, legitimitat i democràcia

Tal com van anunciar al principi de la legisla-
tura i com que la política no ha de ser un ofi-
ci, els 2 regidors del Grup Polític Municipal 
(GPM) “Sí Es Pot” a Cubelles, Sarah Di Ste-
fano i Albert Tribó, no tornaran a presentar 
la seva candidatura a les properes eleccions 
municipals.

Respecte als 3 candidats de “Podem” que 
configuren la “Lista elaborada por consenso 
y ratificada en una Asamblea con 6 perso-
nas participantes” (Vid. https://primarias-
municipales2019.podemos.info/resultados/
el-ayuntamiento-de-cubelles/) que, amb 
només 6 vots (!) han estat triats a una as-
semblea formada per només 6 PERSONES 
(INCLOSOS ELS 3 CANDIDATS I SENSE 
ELECCIONS PRIMÀRIES!), per les properes 
eleccions municipals a Cubelles (15.000 ha-
bitants), tenen un greu dèficit de legitimitat 
democràtica impossible d'esmenar.

Dintre del marc de fi de legislatura, els 2 re-
gidors del GPM “Sí Es Pot” han fet una dar-
rera aportació per l'aprofundiment en la de-
mocràcia. Així han presentat, per que sigui 
aprovada al proper ple municipal d'aquest 
mes de febrer, una moció “Per la publicació 
de la informació i dels justificants acredita-
tius del destí donat pels GPM a les dotacions 
econòmiques rebudes”.

Tots els GPM reben per llei una quantitat 
econòmica fixa mensual a més d'una varia-
ble per cada regidor. Aquests diners depe-
nen de l'ajuntament i, per tant, van a càrrec 
dels pressupostos públics.

En conseqüència, cal el màxim control i 
transparència a fi i efecte de donar exemple 
a la ciutadania i aprofundir en la democràcia.
Deia Tucídides, polític del període anomenat 
“segle de Pèricles” (s. V a. C.), que la nostra 
constitució es diu democràcia perquè el po-
der no està en mans d'uns pocs, sinó de la 
majoria.

Sigui com sigui la Llei 19/2014, del 29 de de-
sembre, de Transparència, Accés a la Infor-
mació Pública i Bon Govern, ha configurat un 
sistema de garanties del dret d'accés a la in-
formació pública i, d'altra banda, la Comissió 
de Garantia del Dret d'Accés a la Informació 
Pública (GAIP), com a l'òrgan encarregat de 
vetllar pel compliment i les garanties del dret 
de totes les persones d'accedir a la informa-
ció pública.

Res millor que el “control ciutadà” de l'ús de 
“recursos públics” per aprofundir en la de-
mocràcia.

“Solo hay un bien: el conocimiento. Solo hay 
un mal: la ignorancia”.- Sócrates.

Les improvisacions no són bones

Ja feia temps que avisàvem que el Govern 
Municipal improvisava la seva tasca, fa 1 
any i mig que el partit Popular va advertir que 
s’havia de fer alguna cosa amb la gossera de 
Cubelles, vàrem proposar iniciar una cam-
panya d’adopció d’aquests gossos per tot el 
poble, no se’ns va fer cas, amb una sentència 
sobre la taula el Govern no va fer res i ara l’hi 
entren les preses, malament i tard, com sem-
pre, que es farà amb aquests gossos?

La resolució de l’aparcament de les carava-
nes per part de la Generalitat ha estat desfa-
vorable, ho dèiem, ells sabien que allò no es 
podia fer, i amb tot i això van fer gastar uns 
diners al propietari de l’empresa de carava-
nes per muntar un negoci, que ara és té que 
treure i tard o hora els haurem d’indemnitzar 
per una mala gestió del Govern. Diners que 
tindrem que pagar tots els cubellencs. Pro-
posem que això ho pagui el Govern i no tots 
el poble.

Que passa amb el passeig marítim? Quan 
començaran les obres? Potser la intenció és 
fer-les en ple estiu? Si això és així, perjudica-
rem greument als comerciants que tenim a 
la platja. Com dèiem les improvisacions es 
paguen.

Ningú pensa en Can Travé que s’està caient 
a trossos i no fem res? Pensem que l’Ajun-
tament s’ha gastat 1 milió i mig d’euros en 
aquesta propietat.

Per acabar informo la meva satisfacció per-
què els companys del partit han confiat amb 
mi per encapçalar la candidatura del PP a les 
eleccions municipals del 26 de maig, aquest 
poc temps que he estat com a Regidora, ha 
estat molt positiu per mi, ja que he après 
moltes coses i el que més he pogut aprendre 
és la humilitat, el treball en equip i el respec-
te. Cubelles és un poble al qual li tinc adora-
ció i m’agradaria poder fer moltes coses més 
per vosaltres.

Que tingueu molt bon carnaval tots!

Canvis o no, esperem que per a millor...

Aquesta setmana es decretaven eleccions 
per escollir el proper president de l’estat 
espanyol el proper 28 d’abril... just un mes 
abans de les eleccions municipals.

Aquesta setmana hem estat també segui-
dors d’un judici injust per a dotze persones 
que van intentar defensar la llibertat i les 
peticions d’un poble. Dotze persones de les 
quals nou porten molts mesos injustament 
empresonats.

Estem cansats de veure com passen els dies 
i segueixen injustament empresonats, i nin-
gú fa res per evitar-ho. Decepcionats amb 
les institucions europees que no han defen-
sat en cap moment les peticions del poble 
català, i decepcionats amb els governs de 
l’estat espanyol que no han fet altre cosa que 
aplicar el 155, i per tant privar-nos també als 
catalans de llibertat.

Amb recel i molts dubtes esperem què pas-
sarà el proper 28 d’abril, però la veritat és que 
sense masses esperances de grans canvis. 
Això sí amb l’esperança de no ser governats 
per l’extrema dreta, cosa que per a nosaltres 
és anar enrere i no endavant.

Un mes després vindran les eleccions muni-
cipals, les primeres en les que la nostra for-
mació electoral no es presentarà. Són molts 
anys formant part del consistori cubellenc, 
com de molts altres municipis... Algunes 
legislatures a l’oposició, i d’altres a govern, 
amb diverses persones integrant el grup mu-
nicipal. Persones que sempre han intentat 
treballar per millorar el nostre municipi des 
de les diferents institucions, Ajuntament, 
Consell Comarcal, Diputació, Generalitat de 
Catalunya...

Diverses han estat les obres de les quals 
hem format part: les dues llars d’infants, el 
pont per connectar el municipi amb la Mota, 
el Centre Social i Dinamitzador, el gimnàs 
del Charlie Rivel, la remodelació de diversos 
parcs i jardins, el projecte de la biblioteca, la 
construcció de l’escola Mar i Cel, la lluita per 
aconseguir el segon institut....

Als grups polítics que es presentin als pro-
pers comicis volem encoratjar a treballar 
de valent per continuar i acabar diversos 
projectes com la Biblioteca, l’aprovació del 
POUM, la remodelació del passeig marítim 
i el passeig Vilanova.... Molta feina a fer en 
un municipi que ha crescut molt ràpidament 
i que ha d’adaptar-se als nous temps.

Grups municipals
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Possiblement aquest serà dels últims es-
crits que farem com a grup municipal d'ICV. 
Com molts sabeu s'inicia una nova etapa en 
la que apareix un nou subjecte polític, con-
fluències entre partits i persones amb les 
quals compartim valors d'esquerres, soci-
als, feministes i ecologistes. Persones que 
volem treballar pel poble i amb el poble.

Obrim una nova etapa amb energies renova-
des, amb projectes clars i defugim de popu-
lismes. Som coneixedors de la realitat mu-
nicipal, no farem falses promeses, ni farem 
política bruta, (això ho deixem pels qui no 
tenen res més a oferir al municipi).

No és fàcil, i més tenint en compte algunes 
persones que tant ens han decebut canvi-
ant-se de jaqueta tant fàcilment. Ja ho vam 
dir que veuríem salts importants d'esquerres 
a dretes... però bé ja han quedat prou retra-
tades i demostrada la seva poca credibilitat. 
En política, ni totes les polítiques són iguals, 
ni tots els polítics som iguals. Ni tot s'hi val, 
perquè no hi ha gestió sense política ni polí-
tica sense valors.

Volem recordar molt especialment al nostre 
gran amic i company Josep M. Ollé, a les 
nostres amigues i companyes Rosalia Abat 
i Rafi Fernández, persones que per culpa 
d'una maleïda malaltia, ja no estan entre nos-
altres però que en el seu moment van ser de 
gran valor per la seva implicació com a com-
panys/es de partit, com per la seva amistat 
incondicional. Les trobem molt a faltar.

Ens acostem a unes noves eleccions munici-
pals en la que la nostra gent estarà present 
juntament amb altres. Agraïm a tothom que 
fins ara ens ha donat suport i esperem que 
ho segueixin fent.

Gràcies per tot.

A Cubelles, defensar l'interès públic és tabú

Que és l’interès públic? la seva definició 
és: “aquelles qüestions que comparteixen 
un màxim de consens, i  són considerades 
essencials i útils en benefici de tota 
la ciutadania; en detriment de satisfer 
interessos particulars.”

Això vol dir que les institucions públiques 
haurien de vetllar pels nostres interessos, 
no? O com a mínim qüestionar-se que és 
el millor per la ciutadania. Per desgracia, al 
meu parer, aquest no és el cas de Cubelles.

Fa trenta anys que la nostra vila està 
estancada, ho podeu comprovar en l’estat 
general dels carrers, voreres, urbanitzacions, 
neteja, enllumenat, mobiliari urbà, recollida 
de brossa... Hem estat abandonats en 
benefici de cacics i especuladors. 

Canviar aquesta dinàmica no és gens fàcil. 
Ho sé per que ho he viscut en primera 
persona. Et miren com un “bitxo raro” quan 
qüestiones la gestió dels serveis públics 
de Cubelles o parles de remunicipalitzar, 
com per exemple el servei d’abastiment  
d’aigües. La gran majoria estan gestionats 
per empreses privades, per què? No hi ha 
cap estudi o informe a la nostra vila que 
digui que la gestió privada d’un servei 
públic determinat és més beneficiosa per 
la ciutadania, ho dic també perquè com a 
mínim els polítics puguem comparar i obrar 
en conseqüència. La finalitat és que hi hagi 
un bon servei a un preu just, i actualment 
deixen molt que desitjar.

L’interès públic és escoltar a la majoria 
social i defensar els seus interessos, i 
no girar la cara cap a un altre costat. Això 
mateix ens va passar amb el govern de 
Cubelles quan vam demanar que el bus urbà 
tornés a circular els caps de setmana, una 
proposta que tenia l’aval de més de dos mil 
signatures. O quan el regidor responsable 
del cementiri municipal va dir públicament 
que la meitat dels nínxols eren impagats, 
automàticament vam demanar una auditoria 
i depurar responsabilitats, però el govern va 
passar de nosaltres.

Per què no hi ha habitatge social a Cubelles? 
Demanda hi ha, i molta, sobretot per part 
del jovent que es vol emancipar. A qui ha 
beneficiat no tenir aquest tipus d’habitatge? 
Per què es venen terrenys públics a Cubelles, 
patrimoni de tots i totes, sense preguntar a 
la ciutadania? Per què es vol modificar el 
Pla Ordenació Urbanístic de Cubelles? Quins 
són els interessos que hi ha darrere? 

Els interessos públics són alguna cosa més 
que pintar murals a les parets.

Dies de festa, d'alegria, s'acosta el Carnes-
toltes
Els col·legis comencen a mobilitzar als pa-
res perquè els escolars llueixin les disfres-
ses, els grups d'amics s'afanyen a crear les 
seves obres carnavalesques i lluir-les en 
companyia, i a Cubelles tenim un Govern que 
es pren de manera molt seriosa, el tema de 
les disfresses.
Tenim diversos exemples, a una cessió il-
legal la disfressen de "provisionalitat", a 
l'autorització d'una activitat amb informes 
negatius la disfressen de "petit detall de ges-
tió tècnica", a l'opacitat documental la dis-
fressen de "transparència", a la culpabilitat 
"d'ofensa", a la demagògia "d'auto aplaudi-
ments", a la nefasta gestió en infraestructu-
res de "murals amb grafiti", a les promeses 
de "projectes", i així un munt de disfresses 
que intenten complir amb la seva finalitat, 
que no és altre que la d'ocultar la veritat rere 
d'una màscara (tot i que encara no sabem 
quant ens costaran finalment totes les seves 
disfresses).
De tots és ben conegut el problema que Go-
vern ha ocasionat a un empresari que hau-
rà d'abandonar l'espai que li van cedir per a 
les autocaravanes. Ara, haurà de situar-se 
en un altre lloc, però repetint la inversió per 
condicionar el nou espai i poder així prestar 
aquests serveis en el nou emplaçament. I 
tot per una mala gestió de Govern, que bé 
s'hagués pogut evitar sol·licitant al departa-
ment de Territori de la Generalitat l'informe 
urbanístic quan tocava, és a dir abans de dei-
xar que l'empresari invertís els seus diners 
en un lloc que no era apte urbanísticament 
per aquest ús (i més si tenim en compte que 
hi havia informes contradictoris del mateix 
Ajuntament, però com treballar de manera 
seriosa a aquest Govern li costa molt, li era 
molt més fàcil quedar-se amb l'informe fa-
vorable, i ometre els desfavorables). També 
ho disfressaran de "suport a l'empresa i als 
emprenedors"? 
Per si no n'hi hagués prou davant de tant 
despropòsit, hem d'escoltar declaracions di-
ent que la pujada de l'atur a Cubelles és cul-
pa de la Generalitat… No senyors, no! El que 
no ajuda a baixar l'atur és que ni Govern ni el 
Regidor d'empresa ja no tan sols no hagin fet 
res en aquests anys, sinó que als emprene-
dors i empresaris, vostès els castiguin fent-
los invertir a llocs on no poden, duplicant-los 
la despesa.
Qui pagarà tanta disfressa i mala gestió? 
Dimitirà l'Alcaldia ara, seguint el seu propi 
criteri, quan ella va demanar a una altra ex-
Alcaldessa la dimissió per unes obres no le-
gals en un terreny particular? O ara Alcaldia, 
en ser terreny públic ja no seguirà aquell ma-
teix criteri, com diu el refrany "Consells dona 
que per a ella mateixa no en té"?!
Com dèiem, és època de disbauxa i ve de la 
mà d'un Carnestoltes, rei o reina dels "poca-
soltes" i en això creiem, que amb aquest Go-
vern, és en l'únic que anem sobrats…
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L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

 93 895 03 00
A partir d’aquí una operadora virtual ofereix l’opció de 
marcar l’extensió de la regidoria corresponent, que po-
den consultar a continuació. Si es desconeix l’extensió 
aquesta trucada es deriva a una operadora telefònica 
de l’OPIC.

 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  Centre Social Joan Roig i Piera
512  Serveis Socials i Casal d’Avis
513  Atenció Ciutadana (OPIC)
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

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

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
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El racó d'en Pineda

Un dels eixos neuràlgics de la vida social de Cubelles 
passa, sens dubte, per la plaça del Mercat. Aparcament 
de referència i lloc de trobada cada divendres, no sempre 
tingué, òbviament, l'aspecte que presenta actualment. A 
banda dels carrers sense asfaltat, l'espai on setmanalment 
s'ubiquen les parades amb tota mena de productes fou 
un camp agrícola on s'hi conreà des de tomàquets fins a 
patates, passant per altres fruites i verdures.         
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