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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, partits polítics i An-
toni 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 13 de 
maig de 2019.
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COMUNICA

Un total d'11.155 cubellencs i 
cubellenques estan cridats 
a les urnes el proper 26 de 

maig per escollir els 17 càrrecs 
electes que conformaran el Consis-
tori per al proper mandat de 4 anys 
(2019-2023).

Aquests electors es distribueixen 
en 10 seccions, en funció de la zona 
del municipi en la qual estan empa-
dronats (veure plànol d'aquesta in-
formació), i que a la vegada s'orga-
nitzen en 17 meses electorals.

Pel que fa als centres electorals, 
es mantenen els cinc punts de vo-
tació tradicionals: Centre Social 
(secció 1a); escola Charlie Rivel 
(seccions 2a, 4a i 10a); escola Vora 
del Mar (seccions 3a, 7a i 9a); escola 
Mar i Cel (seccions 5a i 8a), i local 
social de Mas Trader (secció 6a).

El seguiment electoral
Els mitjans de comunicació locals 
faran una gran cobertura informa-
tiva de les eleccions municipals 
2019. A banda de la present edició 
del butlletí, Ràdio Cubelles emet di-
àriament una entrevista amb els i 
les caps de llista, que es pot escol-
tar pel 107.5FM, l'aplicació mòbil i 
el servei de ràdio a la carta. Com a 
novetat, aquestes entrevistes es po-
den veure pel canal de Youtube de 
Ràdio Cubelles. 

El 21 de maig l'emissora munici-
pal emetrà el debat electoral. El pro-
grama, en directe a Ràdio Cubelles i 
repetit l'endemà per Canal Blau TV 
(12, 15 i 21 h.), tindrà lloc a les 19 
h. des de la Sala Sòciocultural. Les 
onze candidatures contraposaran 
les seves propostes per a dirigir el 
municipi els propers quatre anys.

La jornada electoral se seguirà en 
directe des de Ràdio Cubelles. A les 
12 h. arrencarà un primer especial, 
amb connexions als cinc centres 
electorals i la dada de participació 

11.155 electors escolliran els 17 electes del 
Ple municipal per al mandat 2019-2023

El diumenge 26 de maig també se celebren 
eleccions al Parlament Europeu

El municipi es divideix en 10 seccions.

Sabies que...
... la secció amb més 
electors és la 4a que 
correspon a part de 
l'Eixample i Santa Maria, 
amb 1.790 electors?

... la secció que té menys 
és la 9a, que aplega els 
electors de Molí de Baix, 
amb 663 votants?

...la participació a les 
municipals mai ha 
sobrepassat el 87,16% 
(1983), sent la més baixa 
el 49,43% (2007)?

... el cens electoral ha 
crescut gairebé un 800% 
en 40 anys, passant 
dels 1.407 electors a les 
primeres municipals a 
11.155 el proper 26M?

... el 26M votaran per 
primer cop en unes locals 
666 persones? 

de les 14 h. El seguiment de l'escru-
tini començarà a les 19 h., en un es-
pecial comandat per Àngels Fuster 
i Pau Ramon, i que comptarà amb 
Marc Torres, José Manuel García, 
Roger Montoliu i Víctor Lora, el su-
port del personal del departament 
TIC, Javi Forero i Gerard Enríquez, 
i la col·laboració d'Ivan Fernández,  
Pau Huguet, Irene Salmerón, Eric 
Castellà i Marc Vaquero.  

Aquest equip oferirà puntual infor-
mació sobre la participació, els re-
sultats i la valoració que en facin els  
protagonistes de la jornada. A més, 
a l'estudi instal·lat a l'escola Charlie 
Rivel, es podran seguir també els re-
sultats en una gran pantalla cedida 
per la mateixa escola.

Eleccions accessibles
Aquestes eleccions tenen com a 
gran novetat l'aprovació unànime 
del dret al vot secret a les persones 
invidents a Cubelles. Aquesta pro-
posta, que s'ha posat a disposició 
de les persones amb problemes de 
visió i que coneixen el llenguatge 
braille, els garanteix el dret, com a la 
resta de processos, d'escollir el seu 
vot sense l'ajuda de cap persona. 

Com en d'altres eleccions, gràci-
es a la Creu Roja, les persones amb 
problemes de mobilitat poden sol-
licitar el trasllat al centre electoral 
amb un vehicle adaptat. Cal fer la 
petició a l'OPIC (938950300) abans 
del 23 de maig i la Creu Roja hi con-
tactarà per concretar l'hora. 
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Unitat Cubellenca 11 (UC11)

La candidatura Unitat Cubellenca 
combina una llista 
continuïsta als seus 
llocs capdavanters 
amb novetats 
destacades a la 
resta de posicions. 
Una candidatura que 
aplega experiència i renovació 
amb l'objectiu de repetir els bons 
resultats d'ara fa quatre anys.    

Rosa Fonoll Ventura

+Elaboració del projecte de vianalització invertida del passeig Vilanova 
(prioritat per als vianants) com a element dinamitzador del comerç local.
+Solució definitiva als abocaments al riu Foix.
+Recuperació de la Casa Fundació Estapé per a projecte social comunitari.
+Projecte d’horts urbans com a valor social i ambiental.
+Projecte per a la creació del museu de la pagesia i patrimoni local.
+Creació de zones esportives obertes a l’aire lliure.
+Projecte de nova graderia coberta per al camp de futbol.
+Aprovació del nou Pla General d’Ordenació Urbanística Municipal 
assegurant que l’espai urbà sigui integrador, públic i sostenible. Donar 
prioritat a la zona industrial i d’equipaments.
+Creació de l’espai d’interpretació de la memòria històrica i aula de natura 
del Foix.
+Programa de subvencions per fer els comerços accessibles.

Propostes electoralsRosa Fonoll és l'alcaldessa 
de Cubelles des de 2015. 
Prèviament, havia estat 
regidora de Medi ambient, 
Comerç i Turisme de 2009 a 
2011 i primera tinent d'alcalde 
i responsable de Festes i 
Tradicions, Turisme, Comerç i
Consum entre 2011 i 2012. L'any 
2011 va fundar Unitat Cubellenca 
11, formació amb què va 
concórrer a les eleccions com a 
cap de llista a les dues darreres 
convocatòries municipals. Molt 
vinculada al teixit associatiu 
del poble, col·labora amb una 
vintena d'entitats de la vila de 
caire, preferentment, cultural i 
social.  

U nitat Cubellenca 11 (UC)
es presenta als comicis del 
26 de maig amb l'objectiu 

inequívoc de repetir l'èxit electoral 
d'ara fa quatre anys i reeditar 
l'alcaldia. Per assolir-ho, la formació 
municipalista tornarà a tenir com 
a cap de cartell la seva cara més 
visible, Rosa Fonoll, qui estarà 
secundada als llocs capdavanters 
de la llista per dos dels regidors que 
l'han acompanyat a la legislatura 
actual, Josep Maria Hugué i Raül 
Mudarra. Això sí, en relació a la 
candidatura del 2015 presentarà 
la baixa de José Manuel Ardila, qui 
serà substiuït a les posicions de 
sortida per Trini Vicente. 

El partit municipalista es va 

impulsar a poques setmanes de 
les eleccions de 2011, quan, tot i el 
poc marge de maniobra, va donar 
la gran sorpresa en esdevenir 
segona força amb 898 vots i quatre 
regidors. Ara fa quatre anys, no 
només va aconseguir mantenir els 
quatre electes sinó que ho va fer 
creixent fins als 1.131 sufragis i 
doblant la segona força en nombre 
de representants.    

El gran repte, doncs, per a UC 
serà retenir aquesta borsa de vots 
i mantenir-se com a primera opció 
de Cubelles. En un moment de forta 
polarització ideològica, la formació 
de Rosa Fonoll haurà de seduir el 
seu votant tradicional i que no marxi 
cap a les grans sigles de partit.      

      UnitatCubellenca11

      @RosaFonoll

      @rosafonollunitatcubellenca
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E l PSC afronta les eleccions 
municipals amb la missió 
d'incrementar el suport 

electoral assolit ara fa quatre anys i 
recuperar l'alcaldia que ja va ostentar 
durant el període 2007-2011.  

Als comicis del 2015, els socialistes 
van obtenir 716 vots i un suport de 
pràcticament el 13% dels sufragis, 
un resultat que li va permetre 
obtenir dos regidors -a tocar del 
tercer- i esdevenir segona força del 
consistori. Malgrat que durant els 
darrers anys el context nacional i 
l'aparició de noves forces emergents 
en ocasions no ha beneficiat el PSC 
a l'hora de posicionar electoralment 
el seu discurs polític, tanmateix a 
Cubelles sempre ha resistit amb 

La candidatura

força i, ara, amb un context molt més 
favorable, confia a esdevenir cabdal 
al consistori i, fins i tot, ocupar la 
batllia del municipi.       

De fet, un dels missatges força de 
la seva campanya és el d'"alcaldessa 
socialista", que denota una clara 
vocació de lideratge i ambició 
electoral. Juntament amb Renata 
Bedós, que ha saltat del número 3 
que ocupava el 2015 al capdavant 
de la candidatura, hi concorren 
Núria Planas, Jaume Garcia i 
Albert Fernández, com a 2, 3 i 4, 
respectivament. A la llista, a més, 
també hi seran històrics com Roger 
Guisado, Faustino Paredes, Domingo 
Borrajo, Miguel Ángel López i Xavier 
Grau, entre d'altres.   

Propostes electorals

Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)

Renata Bedós Stout
Llicenciada en Dret i diplomada 
en Gestió i Administració 
Pública, Renata Bedós és una 
de les grans novetats de les 
eleccions d'enguany. Després 
d'haver concorregut com a 
número 3 ara fa quatre anys, en 
aquests comicis pren el lideratge 
del PSC amb la missió de 
millorar els resultats obtinguts 
per Xavier Grau. Recentment 
nomenada cap de Servei del 
Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics (CAAD) Penedès 
de la Mancomunitat Penedès 
Garraf, Bedós va prendre 
possessió de la seva acta de 
regidora a la sessió plenària del 
mes d'abril passat.    

+Crear definitivament habitatge social a Cubelles.
+Tirar endavant el pla general d’ordenació urbana.
+Tirar endavant un pla integral per a la reforma de la via pública de tot el
municipi: asfaltat, voreres, enllumenat, senyalització, accessibilitat, 
circulació, aparcament...
+Fer de Cubelles un municipi net, cívic i amable per a tots els cubellencs.
+Estudi dels equipaments públics existents no utilitzats i donar-los ús.
+Treballar per la democràcia participativa: fer pública l’agenda d’alcaldia i 
regidors, coneixement de l’estat de tramitació de les instàncies...
+Posar en marxa definitivament les grans infraestructures pendents de 
legislatures anteriors: biblioteca, institut Les Vinyes, Passeig Marítim...
+ Pla de mobilitat per a reduir punts negres d'accidents.
+ Pla per urbanitzar Les Estoreres, Corral d'en Tort i Ricreu.
+ Acabar amb les inundacions al sector marítim. 

El PSC presenta 
una llista força 
renovada als seus 
llocs capdavanters 
però apuntalada per 
una sèrie de quadres 
força implicats i de reconeguda 
fidelitat al projecte socialista a 
Cubelles. En comparació al 2015, 
només un dels quatre primers 
candidats repeteix a les posicions 
de sortida.     

      psc.cubelles

      @psccubelles

      @socialistescubelles
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Esquerra Republicana de Cayalunya (ERC)

La candidatura Amb un marcat 
accent femení, 15 
dels 24 membres 
de la llista són 
dones. Incorporen 
cares noves, amb 
quatre de les cinc primeres 
persones que s'estrenen. Ester 
Pérez, cap de llista el 2015, 
passa al número set de la llista.

Esther Soler Teruel

+Ampliar l‘espai de la gent gran amb una cafeteria  i servei de menjador.
+Dotar el Casal de la gent gran amb servei de podologia “a preus de gent 
gran”.
+Incrementar les ajudes a les famílies monoparentals per a la llar d’infants.
+l·luminar més zones mal il·luminades del municipi.
+Trobar solucions definitives a la contaminació a la desembocadura del 
Foix.
+Impulsar la promoció d’habitatge social.
+Incrementar els ajuts a famílies en perill d’exclusió social.
+Augmentar del pressupost de cultura i esport per organitzar més 
esdeveniments al llarg de l’any i la difusió de la història local.
+Finalitzar el projecte del nou institut.
+Promoure la participació de la ciutadania en les decisions importants.

Propostes electoralsEsther Soler és  la regidora de 
Participació Ciutadana i de 
Contractació des del novembre. 
Membre de la candidatura d’ERC 
a les eleccions municipals 
del 2015 en desena posició, 
enguany encapçala la llista del 
partit. Soler considera que és la 
formació que millor la representa 
pels valors que transmet el seu 
laïcisme i el perfil demòcrata, 
republicà, pacifista, feminista i 
ecologista.
Persona molt vinculada a les 
AMPAs de la vila, actualment 
presideix la de l'Institut Les 
Vinyes i també l'Agrupació de 
Balls Populars de  Cubelles.

L a secció local d’Esquerra 
Republicana de Catalunya 
(ERC) va ser fundada l’any 

1932, un any més tard de la seva 
constitució a nivell nacional. Aquest 
fet el converteix en el partit més antic 
de la vila de Cubelles i que enguany 
celebra els seus 88 anys d'història. 
El partit sorgeix d’una de les entitats 
de més renom de la Cubelles dels 
segles XIX i XX, el Círcol Cubellenc.
Esquerra Republicana ha aportat 
dos alcaldes a la vila, el primer va ser 
Josep Mestres i Avinyó (va exercir el 
càrrec els anys 1934-1935) i Ramon 
Estalella i Romeu (batlle de la vila els 
anys 1933-1934 i 1936). 

A partir de l'any 1978 Esquerra 
Republicana a Cubelles mira de refer-

se dels anys de repressió franquista 
que va afectar  directament al partit, 
doncs el seu militant Joan Ivern 
i Trillas fou executat el 1939 pel 
govern feixista de Franco, i d’altres 
militants van ser empresonats. El 
2002 recupera la secció local  i torna 
a tenir presència al Consistori a les 
eleccions municipals del 2003. 

Des d’aleshores ençà, i tret del 
període del mandat 2011-2015, 
Esquerra Republicana ha mantingut 
representació local al ple de 
Cubelles formant part del govern 
municipal en les legislatures 2003-
2007 i 2007-2011. També en la 
present legislatura 2015-2019, ERC 
ha tingut presència al govern amb 
dos regidors.

      EsquerraCubelles

      @ERCubelles

      @esquerracubelles
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fer guanyar el tercer regidor. Aquest 
càrrec va ser dut a terme per Noemí 
Boza i el grup del PP s'incorpora 
d'inici al pacte de govern amb ICV i 
UC11-RCat, del que seran expulsats 
a meitat del mandat. Boza agafa 
les regnes del partit i esdevé cap de 
llista per a les eleccions del 2015. En 
aquesta ocasió, el PP va obtenir dos 
regidors.  És en aquest mandat quan 
Isabel Soler s'incorpora l'any 2016 
per la renúncia del regidor José 
Ramon Palomo. També renuncia 
Boza, substituïda per Silvia Romero, 
que abandona el partit i passa a ser 
Regidora No Adscrita fins al final 
del mandat 2015-2019. Isabel Soler 
agafa el relleu i encapçala la llista de 
les municipals d'enguany. 

E l Partit Popular ha participat
en els comicis municipals a la
vila ininterrompudament des

de les eleccions de l'any 1995. En 
aquesta primera ocasió van obtenir 
representació al ple amb un regidor.
Aquesta representativitat es va 
mantenir en les següents eleccions 
municipals els anys 1999 i 2003.

El resultat de les eleccions locals 
de l'any 2007 van fer que el Partit 
Popular arribés a aconseguir el 
segon regidor, càrrecs que van 
exercir la cap de llista, Juana 
Navarrete, i el número dos, Luis 
Alamán. Els millors resultats  del 
PP en uns comicis municipals, fins 
a la data, han estat l'any 2011, quan 
els 858 sufragis obtinguts els van 

La candidatura

Isabel Soler García
Nascuda a Turre a la província 
d'Almeria l'any 1961, actualment 
té 58 anys. Malgrat néixer a 
Andalusia, Soler es va criar a 
Andorra. La seva relació amb 
Cubelles la porta a conèixer el 
seu marit a la platja Llarga quan 
tenia 18 anys. 
Instal·lada a Cubelles des de fa 
anys, és mare de tres fills, dos 
dels quals ja van néixer a la vila. 
Infermera geriàtrica de professió, 
porta tota la vida dedicada 
al benestar de la gent gran. 
Isabel Soler s'incorpora al ple 
de l’Ajuntament de Cubelles el 
juny del 2016 durant l'actual 
legislatura 2015-2019.

+Centre de dia per a la gent gran de la vila.
+Suprimir les barreres arquitectòniques, fent Cubelles accessible.
+Finalitzar l’Institut Les Vinyes.
+Lluitar per la piscina coberta del poble.
+Rehabilitar Can Travé i ubicar-hi serveis per a la ciutadania.
+Fer habitatge social per a joves i gent amb pocs recursos.
+Congelar l’IBI.
+Eliminiar l'impost de circulació per als cotxes d’època o antics.
+Ajudes als joves emprenedors i les dones que vulguin obrir una pime.
+Peatonalitzar el Passeig de Vilanova per promocionar el comerç local.
+Canviar d’ubicació de la deixalleria, fora de zones escolars i residencials. 
+Refugi municipal per animals de companyia abandonats.

Propostes electorals

Partit Popular (PP)

      ppc.cubelles    

Isabel Soler 
encapçala una 
candidatura del 
PP completament 
renovada respecte 
anteriors comicis 
municipals i de la qual n'és 
l'única representant amb 
experiència al ple. La llista té 
una forta presència de dones, 
que copen 11 dels 18 llocs d'una 
formació que aspira a mantenir 
la representació a partir de la 
propera legislatura 2019-2023.
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L'any 2016, Monzonis va participar 
del congrés fundacional del PDeCAT, 
del qual n'és conseller nacional i el 
primer president a la comarca del 
Garraf. 

Junts per Cubelles hereda els 
resultats de CiU, amb representació 
a l'ajuntament de Cubelles des de 
l'any 1979, quan va obtenir l'alcaldia, 
en la persona de Lluís Pineda, per 
un pacte amb l'Entesa per Cubelles, 
malgrat ser el grup menys votat. 

En l'epoca de majories absolutes 
de l'Entesa, CiU va mantenir la seva 
representativitat liderats per Manel 
Martínez (1983), Miquel Adrià (1987 
i 1991), Joan Albet (1995, 1999, 
2003 i 2007) i Noemí Cuadra (2011 
i 2015).

J unts per Cubelles ocupa l'espai 
electoral deixat per CiU, grup que  
desapareix amb l'extinció de la 

coalició i l'aparició del PDeCAT.  
La formació s'ha renovat com-

pletament, començant pel seu cap 
de llista, Robert Monzonis. Sota 
la marca impulsada pel president 
Puigdemont per a les eleccions al 
Parlament de Catalunya el 2017, 
Junts per Cubelles es presenta amb 
un equip de persones que s'estrenen 
a la política municipal. Cap d'elles 
ha format part anteriorment d'una 
llista electoral i ha comptat amb 
l'experiència de l'exalcaldessa 
Mònica Miquel, que ha estat en els 
llocs capdavanters de l'equip de 
campanya del grup.

Junts x Cubelles (JxCat)

La candidatura

Robert Monzonis Gómez

+Construir la nova Biblioteca Municipal.
+Construir el nou Institut Les Vinyes.
+Crear el Centre de Dia Municipal.
+Crear l’Escola d’Hostaleria.
+Obrir el Menjador Social.
+Impulsar el Pla d’Accessibilitat.
+Ajudar al comerç i l'hostaleria local.
+Impulsar els habitatges de protecció oficial.
+Reduir l'incivisme al municipi.
+Restaurar i recuperar el nostre patrimoni.
+Fer de Cubelles un referent de l'esport i la cultura.
+Crear un Centre Pedagògic d'Animals de Companyia.

Propostes electoralsNascut a Cubelles, Robert 
Monzonis és graduat en 
Psicologia per la Universitat 
Ramon Llull, amb matrícula 
d'honor. Irromp a la política local 
com el candidat més jove. 
Vinculat a nombroses entitats 
de la vila, Monzonis va donar-
se a conèixer impulsant la 
creació de l'associació de Joves 
i consolidat com a president de 
l'Aliança. La reforma de l'edifici 
històric és una de les seves 
cartes de presentació.
El 2014 va ser escollit Hereu de 
Catalunya i des de llavors s'ha 
vinculat, com a vicepresident, a 
Foment de les tradicions.

Robert Monzonis 
lidera una llista 
en la que cap dels 
membres de la 
formació ha estat 
mai a l'ajuntament i 
la majoria s'estrenen en política. 
Entre els seus objectius, la 
formació aspira a eixamplar la 
base de vots de CiU.

      JuntsxCubelles

      @juntsxcubelles

      @juntsxcubelles

       juntspercubelles.cat
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C ubelles en Comú Podem-
Guanyem el Canvi s'estrena a 
les eleccions, fruit de l'acord 

entre ICV i Podem. Tot i que Narcís 
Pineda serà la cara visible, Verònica 
Masdéu (Podem)compartirà cartell 
i campanya. Es presenten com una 
coalició d'es-querres i feminista que 
pretén centrar els seus esforços 
en les ne-cessitats diàries de la 
ciutadania, en especial la més 
vulnerable.

ICV suma al nou projecte noms 
com el de l'ex regidora d'urbanisme, 
Lídia Pàmies (número 3), Francisca 
Lorenzo (5) o el també ex regidor 
Pere Lleó (16). 

Pel que fa a Podem aporta, a banda 
de Masdéu, a Pedro Luis Murillo, que 

La candidatura Amb quatre 
dones entre les 
sis primeres 
posicions, la coalició Cubelles 
en Comú Podem manté a Lídia 
Pàmies i incorpora el sector 
de Podem, liderat per Verònica 
Masdéu. La llista incorpora fins 
a sis independents, destacant 
l'ex professora de l'escola Charlie 
Rivel, Xús Hidalgo, que la tanca.

Narcís Pineda i Oliva
Narcís Pineda (Cubelles, 1968) 
és un dels veterans del plenari. 
Fill del primer alcalde de la 
democràcia, Lluís Pineda, va 
entrar en política municipal 
el 2007 de la mà d'ICV. Sota 
les sigles ecosocialistes ha 
concorregut a les municipals 
del 2011 i el 2015, aquest 
cop com a cap de llista. Molt 
vinculat al teixit esportiu de la 
vila, ha compaginat diverses 
regidories amb la d'Esports els 
darrers vuit anys. President del 
comitè d'empresa de Mahle, és 
un històric de Ràdio Cubelles, 
creant i dirigint el programa 
esportiu Juguem Net.

va concórrer fa quatre anys amb 
l'agrupació Cubelles Sí es Pot.

Com a ICV, la formació es va 
estrenar al 1999 sota la coalició 
Iniciativa per Cubelles-Iniciativa-
Verds-EPM, obtenint l'alcaldia 
amb un pacte amb CiU i PSC, per 
desbancar a l'Entesa per Cubelles. 
Però deu mesos després, l'Entesa, 
CiU i el PP van formalitzar una moció 
de censura, l'única en 40 anys. 

Després de guanyar les eleccions 
de 2007 i  2011, quan van recuperar 
l'alcaldia, els ecosocialistes van 
perdre al 2015 tres representants. 
Amb tot, el seu cap de llista, Narcís 
Pineda, va entrar a l'equip de 
govern dirigint Esports i Empresa, 
emprenedoria i ocupació. 

+Cobrir els drets socials i les necessitats del dia a dia de les persones. 
+Infraestructures dignes, accessibles i facilitadores de la vida.
+Una Cubelles que cuidi i respecti l'entorn.
+Cobrir les necessitats dels fills i filles, des de la infantesa a la vida adulta, 
perquè són el futur.
+Un municipi on l’esport i l’oci sigui una possibilitat per a totes les 
persones, la socialització entre el veïnat és important per a una bona 
convivència.
+Visibilització de  les dones i lluita contra una societat patriarcal, on totes 
les opcions sexuals siguin inclusives.
+Incentivació d'un treball digne i proper, apostant per un comerç de 
proximitat.
+Fomentar la transparència i la participació ciutadana des de les 
administracions locals.

Propostes electorals

Cubelles En Comú Podem (CECP-ECG)

      cubellesencomupodem

      @cubellesECP

      @cubelles_ecp
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40 anys d'eleccions 
democràtiques

A quest 26 de maig tindrà lloc la dotzena convocatò-
ria d'eleccions municipals des de la reinstauració 
del sistema de partits. Durant aquestes quatre dè-

cades hi han predominat els pactes de govern en coalició i 
les aliances entre formacions, sovint, força divergents des 
del punt de vista ideològic.       

1979-1983
El clima polític i social a Cubelles quedaria força afectat 
per l’edificació de la central Tèrmica i el conflicte que gene-
raria en un moment ja de per si força complex. En aquest 
context se celebraven el 3 d’abril de 1979 les primeres 
eleccions municipals des de gener de 1934. S’hi acabaren 
presentant quatre candidatures, amb dues clarament an-
tagòniques. D’una banda, Independents per Cubelles nú-
mero 22, la llista liderada per l’exalcalde, Joan Fernández, 
i, de l'altra, Independents número 2, la marca electoral de 
l’Entesa per Cubelles d'Isidre Piñol. També hi concorrerien 
Convergència i Unió, de la mà de Lluís Pineda, i el PSC, amb 
Armand Marfil. El recompte donaria com a guanyadora la 
candidatura de Joan Fernández, amb 504 vots i quatre re-
gidors; seguida per l’Entesa, amb 490 sufragis i quatre re-
gidors; CiU amb 110 vots i un regidor, i el PSC, amb 41 vots 
i cap electe. Davant d’aquest panorama, tots els ulls es van 
posar sobre el regidor de CiU, Lluís Pineda, a l’espera de sa-
ber per qui es decantaria amb el seu vot decisiu. Finalment, 
però, Pineda optaria per no donar suport a cap de les dues 
candidatures i votar-se a si mateix. D'aquesta manera, el 
19 d’abril de 1979, Pineda era investit alcalde de Cubelles i 
formava govern amb els quatre regidors de l'Entesa. 

1983-1987
Als segons comicis municipals hi prendran part l’Entesa 
per Cubelles d'Isidre Piñol, que ara sí es podrà presentar 
amb la seva pròpia marca electoral; Independents, nova-
ment a l’entorn de l’exalcalde Joan Fernández, i Convergèn-
cia i Unió. Així, els resultats electorals quedarien de la se-
güent manera: L’Entesa va sumar pràcticament el 50% del 
suport popular i sis regidors; Independents quatre electes, 
i CiU un representant al consistori.

1987-1991
Les eleccions municipals de 1987 es van celebrar entre 
setmana, concretament el dimecres 10 de juny, i seran les 
eleccions municipals amb menys candidatures de la histò-
ria. Els Independents ja no tornen a presentar-se i només 
hi concorren l’Entesa per Cubelles i CiU. La participació va 
fregar el 83% i l’Entesa va aconseguir nou dels onze regi-
dors del consistori, la representació més gran que ha tingut 
mai un partit a a vila.  

1991-1995
A les eleccions de 1991 hi prendran part tres formacions 
polítiques, una més que quatre anys abans. La jornada 
electoral va tenir lloc el 29 de maig de 1991 amb una parti-
cipació que fregava el 70%. Un cop més, L’Entesa arrasava 
i s’enduia nou dels onze regidors al consistori, mentre que 
Convergència en sumava dos i el CDS no obtenia repre-
sentació. Amb la voluntat d’iniciar un període polític més 
calmat i distès que quatre anys abans, els dos regidors de 
Convergència i Unió van decidir votar també a favor de la 
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investidura d’Isidre Piñol. 

1995-1999
El creixement de la població i l’aparició de noves forces 
seran determinants en la fragmentació del mapa electoral 
que viurà Cubelles als comicis del 28 de maig. Tot i perdre 
la majoria absoluta, l’Entesa, ara amb Joan Vidal al capda-
vant, serà la força més votada amb cinc regidors; CiU i Inici-
ativa, dos cada un, i PSC i PP, un cada un. L'Entesa iniciaria 
el mandat en minoria fins que el gener de 1996 tancaria un 
acord amb el PP de Manel Creixell.   

1999-2003
La nit electoral del 13 de juny farà bones les previsions i 
dibuixarà un escenari polític força ajustat. L’Entesa per Cu-
belles tornarà a quedar com a primera força amb quatre 
regidors; seguit d’Iniciativa per Cubelles, amb tres repre-
sentants; Convergència i Unió, amb també tres regidors; 
PSC, dos electes, i Partit Popular, amb un regidor. La bona 
sintonia i unitat d’acció mostrada per Convergència, Inici-
ativa i PSC al llarg de la legislatura anterior van donar peu 
a una majoria alternativa al domini tradicional de l’Entesa 
i un acord de govern entre aquestes tres formacions, amb 
una alternança a l’alcaldia entre Mònica Miquel d'ICV i CiU, 
de dos anys cadascuna. Les divergències entre les tres for-
macions, però, sorgiran ben aviat i el 2 de maig del 2000, 
després que es rebutgessin els pressupostos municipals, 
CiU, l’Entesa i PP registrarien una moció de censura que 
es faria efectiva el 16 de maig. En virtut del nou acord, l’al-
caldia es repartiria en dos període d’un any i mig entre els 

caps de llista de CiU, Joan Albet, i l'Entesa, Josep Marcillas.

2003-2007
Les eleccions van tenir lloc el diumenge 25 de maig. Els 
guanyadors van ser una altra vegada l’Entesa per Cubelles 
amb tres regidors; seguits de CiU amb dos; ICV amb dos; 
PSC també dos; Iniciativa per Cubelles, dos, i PP i ERC, un 
cada un. El pacte de govern va passar a estar format per 
l’Entesa, amb Marcillas a l'alcaldia, el PSC, Iniciativa per 
Cubelles i ERC.    

2007-2011
Als comicis del 2007 s’hi presentaran onze candidatures, 
quatre més que a les anteriors. ICV obtindrà quatre regi-
dors, els mateixos que PSC i CiU; el PP en sumarà dos i 
ERC es quedarà amb un. El pacte de govern entre el PSC, 
CiU i ERC donarà l’alcaldia a la socialista M. Lluïsa Romero.    

2011-2015
La convocatòria del 22 de maig aplegarà un total de deu 
candidatures. ICV guanyarà les eleccions amb quatre regi-
dors, els mateixos que UC, mentre que PSC i PP n'obtindran 
tres cada un; CiU, dos, i un l'Entesa. Mònica Miquel encap-
çalarà un govern pel que hi passaran, en un moment o altre 
del mandat, tots els grups amb representació.      

2015-2019
A les darreres eleccions, UC, amb Rosa Fonoll al capda-
vant, presidirà un consistori amb presència del PSC, ERC, 
Cubelles Sí Es Pot, PP, CiU, ICV, Guanyem i Cubellencs.
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Guanyem Cubelles (GUANYEM)

La candidatura Guanyem Cubelles 
presenta enguany 
una llista netament 
paritària, amb 
alternança home-
dona del primer 
a l'últim lloc d'una candidatura 
amb persones noves i d'altres 
que ja havien estat en llistes 
electorals anteriors.

+Dur a terme l'auditoria organitzativa de l'Ajuntament aprovada per moció.
+Crear un reglament de transparència.
+Implementar plans d'ocupació locals a menors de 30 i majors de 55.
+Impulsar ajudes per a la contractació de persones del municipi.
+Acabar amb la pobresa energètica a Cubelles.
+Garantir dentista i podòleg per a persones sense recursos.
+Oferir horts socials municipals en terrenys públics.
+Crear la figura del defensor de la ciutadania.
+Impulsar consultes ciutadanes per als temes més rellevants.
+Construir habitatge tutelat destinat a la gent gran.
+Crear un parc d'habitatge públic municipal.
+Estudiar la municipalització de serveis públics en mans de privats.
+Instal·lar wifi públic i gratuït a tots els parcs i places.

Propostes electorals
Daniel Pérez Luque
El candidat de Guanyem 
Cubelles és empleat de la 
indústria metal·lúrgica i es 
considera activista en el treball 
i en la vida i es defineix com un 
apassionat de la política, la 
família, les platges i defensor 
de causes justes. Membre de la 
coalició d'ICV-EUiA en anteriors 
comicis, Dani Pérez obté l'acta 
de regidor en l'anterior contesa 
electoral gràcies als 374 vots 
que rep la seva formació. 
Un grup de nova creació que 
repeteix en les eleccions 
del proper 26 de maig amb 
voluntat de millorar els resultats 
obtinguts ara fa quatre anys.

E l grup de Guanyem Cubelles
neix per presentar-se a les
eleccions municipals de 

l'any 2015 donant resposta a nivell 
municipal del moviment generat a 
través de formacions com Guanyem 
Barcelona encapçalada per l'actual 
alcaldessa, Ada Colau. 

A nivell local es forma el grup 
amb una nodrida representació de 
les persones i els suports que fins 
aleshores conformaven Esquerra 
Unida i Alternativa (EUiA) que es 
presentava a les eleccions en 
coalició amb Iniciativa per Catalunya 
Verds (ICV). 

El propi cap de llista de Guanyem 
Cubelles a les eleccions del 2015, i 
que repeteix als propers comicis del 

26 de maig, Daniel Pérez, ja formava 
part de les candidatures que ICV-
EUiA va presentar a Cubelles l'any 
2011. 

Ja com a grup independent, 
Guanyem Cubelles concorre a les 
eleccions del 2015 i obté 374 vots. 
Aquests resultats permeten que 
Pérez obtingui l'acta de regidor 
representant aquesta nova formació 
que durant tota la legislatura 2015-
2019 s'ha mantingut a l'oposició.

En unes eleccions sense les sigles 
d'ICV, la divisió de l'anomenat espai 
dels comuns en diversos partits i la 
desaparició de l'agrupació d'electors 
Cubelles Sí Es Pot seran factors a 
tenir en compte a l'hora d'analitzar 
els resultats de Guanyem.

      guanyemcubelles

      @GuanyemCubelles

      @guanyem_cubelles

       guanyemcubelles.blogspot.com
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Cubellencs (CUBELLENCS-FIC)

La candidatura Cubellencs-
FIC aporta 
una llista 
continuista 
respecte les 
municipals  
del 2015. 
Repeteixen diversos membres 
de la llista, a més de la seva 
alcaldable, i compta amb 
presència majoritària de dones.

+Arreglar els carrers i acabar amb la foscor.

+Abaixar els impostos.

+Servei de bus tots els dies de la setmana.

+Mantenir el poble net i sense inundacions.

+Apostar per una educació inclusiva.

+Donar vida al patrimoni local.

+Crear habitatge social en règim de lloguer.

+Generar espais per a la infància, joventut i gent gran.

+Fer de Cubelles una destinació turística i d’oci.

+Fomentar l’economia activa i la formació.

Propostes electorals
Anna Martínez Gallemí
Nascuda l’any 1961 a Barcelona, 
casada,  mare de dos fills i àvia, 
la cap de llista de Cubellencs-FIC 
opta per quart cop al càrrec 
d’alcaldessa de Cubelles. 
La primera vegada ho va fer 
representant a l’Entesa per 
Cubelles i l’anterior, com ara, al 
capdavant de Cubellencs-FIC. 
Durant l’actual legislatura 
(2015-2019) ha estat regidora a 
l’oposició, si bé durant el període 
2013-2014 va entrar al govern 
municipal amb l’Entesa per 
Cubelles fent-se càrrec de les re-
gidories de Dinamització econò-
mica, Turisme i Emprenedoria i 
sent la 3a Tinent d’Alcaldia. 

C ubellencs és la formació 
hereva de la històrica 
Entesa per Cubelles a través 

del seu nexe amb la Federació 
d’Independents de Catalunya (FIC). 

La darrera cap de llista de l’Entesa, 
Anna Martínez, en va ser la primera 
de Cubellencs el 2015 i enguany 
reedita el càrrec d’alcaldable de 
l’entitat municipalista que s’ha 
mantingut tota la legislatura 2015-
2019 a l’oposició.

En les darreres eleccions 
municipals  la formació local va 
obtenir representació amb una 
regidora, càrrec ocupat per Anna 
Martínez, gràcies als 329 vots i 
el gairebé 6% de suport popular 
aconseguits, circumstància que va 

permetre que Cubellencs formés 
part del ple de Cubelles durant el 
present mandat. 

Al llarg dels darrers quatre anys, el 
seu grup municipal s'ha caracteritzat 
pel seu marcat accent municipalista 
i per la seva estreta fiscalització a 
l'acció del govern municipal. Molt 
actiu a les xarxes, Cubellencs ha 
estat especialment crític amb la 
política fiscal del govern i la seva 
promoció del comerç local.      

Així, amb unes eleccions amb 
tantes formacions com es presenten 
enguany, la seva presència al ple 
dependrà, en part, de la capacitat de 
lideratge de la seva cap de llista i de 
la valoració que en faci la ciutadania 
de la seva política d'oposició.

      cubellencs

      @cubellencs

      @cubellencs
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Candidatura d'Unitat Popular Cubelles (CUP)

L a Candidatura d'Unitat 
Popular (CUP) es presentarà 
aquest 26 de maig per primer 

cop a unes eleccions municipals 
a Cubelles. El darrer any ha estat 
vertiginós per a la formació de 
l'esquerra independentista, que ha 
passat de no tenir cap presència 
orgànica a Cubelles a bastir el seu 
nucli local, confegir una llista i 
elaborar un programa electoral amb 
propostes específiques de la vila i 
tenyides dels principis bàsics de la 
formació: ecologisme, feminisme i 
anticapitalisme.  

Malgrat que inicialment estava 
previst que la seva cap de llista 
fos una dona, tal com aconsella el 
secretariat nacional i, de fet, havia 

aprovat l'assemblea local, finalment 
serà en Daniel Pérez qui encapçali la 
llista. Les obligacions professionals 
de les persones triades en primera 
instància i la conseqüent manca 
de disponibilitat ha obligat la CUP 
a canviar de plans malgrat que, 
tanmateix, remarcant que la seva 
candidatura continua sent feminista, 
independentment de qui sigui el seu 
número 1.

Tractant-se de la primera aparició 
en uns comicis locals a la vila, 
els precedents més propers en el 
temps per calibrar el seu possible 
suport popular són les eleccions al 
Parlament del 2017, amb 248 vots; 
les del 2015, 564 vots, i les del 2012, 
190 vots.   

Propostes electorals
Daniel Pérez Vilajosana
Nascut a Navarcles però arrelat 
a Cubelles des de fa uns quinze 
anys, Daniel Pérez és una de 
les novetats electorals dels 
comicis d'enguany. Molt actiu 
a l'entorn dels moviments 
independentistes del municipi i 
a les accions dutes a terme en 
defensa dels presos polítics, 
socialment també és membre 
d’Activa't Cubelles, de la colla 
dels gegants i de l’associació 
dels Tiracanyes68. Treballador 
del sector de l'automoció, 
concretament a l'àrea 
tecnològica, aquesta és la seva 
primera experiència al món de la 
política de partit.  

La candidatura Amb majoria 
de dones, la 
candidatura 
de la CUP 
a Cubelles 
aplega persones de diferents 
edats i perfils heterogenis. La 
majoria dels seus membres 
estan força vinculats al teixit 
associatiu del municipi, tant 
cultural com social i esportiu. 

      CUPCubelles

      @CUPCubelles

      @CUP_Cubelles

+Construcció d'un gimnàs municipal amb piscina coberta a l'antiga
discoteca de la Mota.
+Requalificació dels terrenys de la Tèrmica per a equipaments públics i
promoure cicles formatius d'energies renovables.
+Habilitació d'un model porta a porta de recollida de residus.
+Activació d'una deixalleria mòbil per al veïnat més allunyat del nucli urbà.
+Convocatòria d'audiències públiques periòdiques de control de la gestió
de govern i recollida de propostes ciutadanes.
+Creació d'un Pla de Barris integrat pel veïnat que aculli propostes i plans
d’acció directa, incloent-hi pressupostos específics.
+Municipalització de serveis: aigua, brossa, serveis funeraris, neteja...
+Instauració d'uns pressupostos participatius que abastin un 10% dels
comptes generals i parcel·lats per àmbits d'actuació i sectors.
+Recuperació de la casa de Charlie Rivel per fer-hi un museu i promocionar
la seva figura mitjançant un festival de circ.
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La candidatura

Manuel Martínez Mellado

Propostes electorals

V eient els resultats obtinguts 
a Cubelles a les darreres 
convocatòries al Congrés 

i el Parlament, es feia palès que la 
reaparició de Ciutadans a la vila era 
només qüestions de temps. A les 
eleccions del 21 de desembre de 
2017, la formació taronja va assolir 
un resultat espectacular al municipi, 
sent la primera força amb un total 
de 2.883 vots; mentre que a les del 
28 d'abril passat al Congrés dels 
diputats, Ciutadans va baixar fins a 
la quarta posició tot retenint, però, 
1.239 sufragis.     

Malgrat que cada contesa 
electoral presenta les seves pròpies 
dinàmiques i difícilment es poden 
extrapolar resultats, no hi ha dubte 

que el partit representat a Cubelles 
per Manuel Martínez afronta les 
eleccions municipals amb la millor 
de les expectatives.     

No es tracta, a més, de la seva 
primera presència a uns comicis 
locals. L'any 2011 ja va concórrer 
per primer cop, tot i que, aleshores, 
el partit no havia adquirit encara 
el pes electoral de què gaudeix 
actualment i la seva implantació 
territorial era, més aviat, escassa. 
En aquells comicis, la formació 
taronja només va sumar 110 vots 
i es va quedar amb un escarransit 
2,11% de suport percentual, xifra 
que li impossibilitaria d'obtenir cap 
regidor. Vuit anys després, la història 
pot canviar.       

+Millorar aspectes de la neteja, el manteniment i la imatge de carrers,
places i parcs del municipi.
+Potenciar el comerç per fer-lo pròxim, atractiu, competitiu, organitzat i
eficient, atraure inversors i generar llocs de treball.
+Millorar la mobilitat del transport públic per a la unió d'urbanitzacions,
platges, col·legis, instituts, barris i serveis amb més línies i freqüències.
+Millorar els recursos i materials dels professionals de la seguretat.
+Vetllar perquè la gent gran gaudeixi de seguretat i companyia en aquesta 
etapa de la vida que ens afecta a tots.
+Proporcionar centres docents en edificis dignes i segurs perquè
l'educació no es fonamenti en la improvisació ni provisionalitat.
+Apostar per una Cubelles bonica, atractiva i actual per a l'oci, l'esport i el
gaudi del medi ambient.
+Impulsar una Cubelles compromesa amb el benestar animal.

Ciutadans a 
Cubelles presenta 
una llista nova 
i farcida de 
membres que 
pràcticament 
mai no havien 
format part de cap projecte de 
política de partit. La candidatura 
es caracteritza també per l'alta 
presència de dones joves i amb 
responsabilitat de gestió.

      CiutadansCubelles

      @CsCubelles 

Llicenciat en dret i funcionari 
públic des de fa més de 35 
anys, Manuel Martínez és la 
nova cara visible de Ciutadans 
a Cubelles, una formació que ja 
s'havia constituït a redós de les 
eleccions de 2011 però que des 
de feia anys havia desaparegut 
orgànicament del municipi. 
Com la majoria de membres de 
la llista, és la primera vegada 
que participa activament de la 
política de partit a Cubelles. 
Professionalment, s'ha 
especialitzat en assumptes 
relacionats amb el medi ambient, 
motiu pel qual es tracta d'un 
dels eixos fonamentals del seu 
programa electoral.         

Ciutadans (Cs)
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C entrats per Cubelles és un 
partit de nova creació per a 
les eleccions municipals del 

26 de maig de 2019, la cara visible 
del qual és l'exregidora del PP (2017-
2019) Silvia Romero.

La formació és resultant del 
suport de dos partits d'àmbit català: 
Convergents i Lliures. Convergents 
es defineix com a partit de centre 
ampli, sobiranista i partidaris del dret 
a l'autodeterminació de Catalunya. 
Es consideren defensors de les 
llibertats individuals i europeïstes. 
D'altra banda, Lliures és un partit que 
es considera catalanista, europeïsta, 
liberal i humanista que basa el seu 
ideari polític en l'estat de dret, la 
democràcia i la divisió efectiva dels 

La candidatura Amb parititat 
de gènere 
a la llista, 
si bé els 
tres primers llocs corresponen 
a dones, aquest partit de nova 
creació compta amb persones 
que no havien format part abans 
de la vida política activa a la vila 
de Cubelles.

Silvia Romero Fernández

L'alcaldable de Centrats per 
Cubelles es dóna a conèixer 
políticament formant part de la 
candidatura del Partit Popular 
a les eleccions municipals del 
2015 ocupant el sisè lloc de 
la llista com a independent. 
Després de les renúncies dels 
regidors populars s'incorpora al 
ple de Cubelles el novembre de 
2017 i poc després abandona 
el grup municipal del PP i passa 
a ser regidora no adscrita. Amb 
aquest nou estatus participa de 
les juntes de treball del govern 
convidada per l'alcaldia fins 
a finalitzar el mandat i crear 
Centrats per Cubelles.

poders. La formació local resultant, 
Centrats per Cubelles, es dóna a 
conèixer públicament poc abans 
de la proclamació oficial de les 
candidatures. Sense cap referència 
electoral prèvia del partit ni en 
l'àmbit estricatment local ni a cap 
altre comici, el suport que pugui tenir 
de cara a les eleccions municipals 
dependrà, en bona mesura, de la 
capacitat de penetració del seu 
missatge polític i, possiblement, del 
grau de participació electoral. 

El seu principal reclam és la 
seva cap de llista, Silvia Romero, 
qui ja compta amb experiència a 
l'Ajuntament i, a més, ha col·laborat 
estretament amb l'equip de govern 
sortint.    

Propostes electorals

Centrats per Cubelles (C. Cubelles)

      Centrats-per-cubelles

      @centratspercub1

      centratscubelles

      centratspercubelles.com

+Creació d'un parc d'habitatge municipal amb un programa de compra
d'habitatge buit a particulars per destinar-lo a lloguer social.

+Impulsar un telèfon verd d'assistència psicològica i legal a persones
maltractades o en exclusió social.

+Creació d'un casal jove que doni resposta a les seves necessitats.

+Programa de millora de la qualitat de vida de la gent gran.

+Desenvolupar un model basat en l'activitat econòmica de valor afegit en
turisme, comerç i indústria.

+Crear un centre d'emprenedoria 2.0, on els joves puguin adquirir els
coneixements necessaris per a desenvolupar projectes que dinamitzin
l'ocupació.

+Colònies controlades de felins als carrers.
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ESPORTS

Ascens històric a Segona catalana del CF Cubelles

E l Club Futbol Cubelles ha 
tornat a fer història. Malgrat 
que en el moment de tancar 

aquesta edició (13 de maig) encara 
no era matemàtic, virtualment ja es 
pot gairebé assegurar que el primer 
equip masculí de la vila ha retornat 
a la Segona catalana. De fet, quan 
aquesta edició del Cubelles Comu-
nica ja sigui a les llars del municipi, 
s'haurà disputat la penúltima jorna-
da i,  només sumant un punt dels sis 
que queden, ja seria oficial l'ascens.  

Tanmateix, només una autèntica 
catàstrofe mai produïda abans po-
dria frustrar el títol de lliga per als 
blaus i el consegüent canvi de cate-
goria. Després de la victòria per 3-0 a 
casa enfront el Montserrat Igualada 
i el triomf també del segon classifi-
cat, l'Olivella, davant del Capellades 
(4-1), la situació és d'ascens virtual 
per al Cubelles. La diferència en-
tre tots dos equips és de sis punts, 
amb dues jornades per disputar-se. 
Atès que el gol average particular 
està igualat, en cas d'empat final a 
punts, caldria aplicar el diferencial 
global de gols a favors i en contra, 
que ara mateix és favorable als ho-
mes de Xavi Vilagut per vint gols de 
diferència. Per tant, l'única fórmula 
que existiria perquè el CF Cubelles 
no assolís el títol de lliga i l'ascens 
directe seria que els blaus perdes-

La unitat al vestidor, clau per aconseguir el títol de lliga.

Onze titular del CF Cubelles que va superar el Montserrat Igualada.

sin els dos par-
tits que queden 
i que l'Olivella 
en guanyés els 
dos. I que la 
combinació de 
les dues victò-
ries dels olive-
llencs i les dues 
derrotes dels de 
Vilagut donés 
un saldo favora-
ble als segons 
classificats de 
+21 gols. Per 
exemple, que el 
Cubelles perdés 
els seus dos 
partits per 5-0 i 
que l'Olivella els 
guanyés per 5-0 i 6-0. Una caram-
bola inaudita i del tot improbable. I, 
sobretot, perquè la temporada dels 
cubellencs està sent impecable i 
ha demostrat abastament al llarg 
de tota la temporada que ha estat 
el millor equip de la lliga de carrer. 
I, a més, cal tenir en compte que, si 
de forma improbable, no s'assolís el 
títol de lliga, encara hi hauria una se-
gona oportunitat amb la promoció 
que disputa el subcampió del grup.                         

 
Només una derrota
L'ascens de categoria ha estat la 

conseqüència d'una temporada 
brillant on el Cubelles, a manca de 
dues jornades, només havia cedit 
una derrota -curiosament contra 
el penúltim classificat, La Pobla de 
Claramunt- i cinc empats. A més, és 
el segon màxim golejador, amb 98 
gols a favor -i que fàcilment poden 
superar el centenar al final de la lli-
ga- i el menys golejat, amb només 
22 gols encaixats en 32 jornades, el 
que suposa una mitjana per sota del 
0,7 gols per partit.

Però, sobretot, el títol de lliga és 
l'èxit d'un projecte que va començar 
ara fa tres temporades i que ha arri-
bat al seu zenit enguany. El fitxatge 
de Xavi Vilagut, amb la incorporació 
poc després de la seva mà dreta, 
Albert Pérez, es va saldar el primer 
any amb una més que meritòria si-
sena posició, tenint en compte que 
la pretemporada va ser un pèl atípi-
ca i la plantilla va començar la lliga 
amb molt pocs efectius. L'any pas-
sat, el del cinquantenari, es va tenir 
l'ascens a la palma de la mà, però un 
final de lliga massa irregular va dei-
xar l'equip en quarta posició després 
d'haver comandat la classificació 
durant bona part del campionat. 

Enguany, però, els cubellencs han 
completat un any excepcional i no 
han deixat passat l'oportunitat d'as-
solir un nou ascens, nou anys des-
prés de l'últim.             
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El racó d'en Pineda

Al final de la dècada dels 50, l'aspecte dels carrers del 
nucli antic de la vila era ben diferent de l'actual. Un dels 
racons per on córrer i esbargir-se la quitxalla era el carrer 
de Colom, un dels eixos principals del centre del poble. A 
la banda esquerra, just al segon edifici, es pot identificar 
l'establiment més antic encara en funcionament que hi ha 
a Cubelles. Després d'un temps d'inactivitat, actualment 
s'ha inaugurat un bar restaurant.                       
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facebook.com/radiocubelles @rcubelles @rcubelles

LA MILLOR COBERTURA DE LES ELECCIONS MUNICIPALS

A LA TEVA RÀDIO LOCAL
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-TOTA LA INFORMACIÓ DES DE LES 12H.
-ENTREVISTES I CONNEXIONS ALS COL·LEGIS ELECTORALS
-SEGUIMENT DE L’ESCRUTINI EN DIRECTE

I EL 26 DE MAIG PROGRAMA ESPECIAL ELECCIONS MUNICIPALS 2019

SINTONITZA’NS A 107.5 FM RADIOCUBELLES.CAT

O DESCARREGA’T LA NOSTRA APP RÀDIO CUBELLES A 


