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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, necessà-
riament, la opinió expressada en els articles signats, 
d’opinió i col·laboracions.

Coordinació, redacció i fotografia:
Departament de Comunicació i Premsa, Iolanda Astor, 
Montse Torrado, Ramon Barella, Josep Arnau (Atelier 
photo), CF Cubelles, CV Cubelles, Eduard Kemperman 
i Antoni Pineda.

Dissenyat i maquetat a Cubelles
www.cubelles.cat

Més informació

Ràdio Cubelles (107.5 FM) | www.radiocubelles.cat
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en defensa de la pagesia i per un 
preu digne del raïm i el vi, així com 
una altra de suport a la Iniciativa Le-
gislativa Popular (ILP) per la rebaixa 
dels preus universitaris a Catalunya, 
que va comptar amb l’abstenció de 
PSC i Ciutadans en entendre que el 
govern de la Generalitat no ha fet 
prou els darrers anys per subver-
tir aquesta situació i que la rebaixa 
s’ha de tirar endavant mitjançant 
el Parlament i no una ILP. Així ma-
teix, també va tirar endavant amb 
els vots d’Unitat Cubellenca, ERC, 
CECP, JuntsxCubelles i CUP, l’abs-
tenció del PSC i l’oposició de Ciuta-
dans una moció relativa a la petició 
d’anul·lació de l’ordre del president 
del Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya de protegir les seus judi-
cials amb els Mossos d’Esquadra. 
Prèviament, el ple de l’Ajuntament 
havia descartat una moció presen-
tada per Ciutadans sol·licitant el 
disseny i construcció d’un camí apte 
per a la pràctica esportiva i lúdica 
al llarg de l’avinguda Onze de Se-
tembre, en paral·lel a la via del tren, 
just a la zona de servitud d’ADIF. Els 
grups del govern i la CUP van opo-
sar-se en entendre que no s’havia 

COMUNICA

El ple s’oposa a les amenaces de talls del 
corrent elèctric a les famílies vulnerables

Yolanda Garcia pren possessió com a nova 
regidora del grup municipal de JuntsxCubelles

Yolanda Garcia (esquerra) escoltant el seu nomenament a càrrec de l'alcaldessa.

La primera sessió ordinària de 
la present legislatura, corres-
ponent al mes de setembre, va 

aprovar per unanimitat una moció 
de suport a la Llei 24/2015 que esti-
pula que les companyies elèctriques 
no podran tallar el subministrament 
de llum a les famílies que tinguin 
acreditada la seva situació de vul-
nerabilitat social, a banda de posi-
cionar-se rotundament en contra de 
les amenaces d'Endesa reclamant 
que els consistoris assumeixin el 
50% dels deutes per tal de no proce-
dir a la supressió del servei. La regi-
dora de Benestar social, Alexandra 
Corvillo, va assenyalar que, en el cas 
de Cubelles, l’advertiment afecta 38 
famílies, amb un cost per a l’Ajun-
tament just per sobre dels 27.000 
euros. La totalitat dels grups muni-
cipals es van manifestar en contra 
de les amenaces de la companyia 
elèctrica i van comminar Endesa i la 
resta d’operadores a complir amb la 
llei impulsada per la Generalitat. La 
moció aprovada recollia el text con-
sensuat pels ajuntaments i la matei-
xa Diputació de Barcelona.              

A la part de control, també es va 
aprovar per unanimitat una moció 

treballar prou i, segons el regidor 
d’Espai públic, Josep Maria Hugué, 
considerar que era millor elaborar 
un pla integral de la zona que deter-
minés necessitats i mancances de 
la zona abans de tirar endavant una 
proposta que pogués quedar desa-
coblada amb la resta del barri.  

Així mateix, es van descartar dues 
mocions presentades per JuntsX-
Cubelles (i que van tenir el suport de 
PSC i Ciutadans), una sobre la pre-
venció d’incendis en entendre el go-
vern (que la va votar en contra con-
juntament amb la CUP) que al·ludia a 
feines que ja s’estan duent a terme, 
i una segona relativa a la gestió de 
residus, que UC, ERC, CECP i la CUP 
van rebutjar per la càrrega econò-
mica que implicava i pel procés de 
renovació del sistema de recollida 
de la brossa que es vol implementar 
i que s’està endarrerint, segons el ti-
tular de Medi ambient, Josep Maria 
Hugué, per la inacció de la Manco-
munitat Penedès Garraf. 

El ple de l’Ajuntament també va 
aprovar per unanimitat la pròrroga 
del Pla Intern d’Igualtat d’Oportuni-
tats entre Dones i Homes per al per-
sonal treballador de l’Ajuntament i la 
col·laboració amb el Consell Comar-
cal per tal que s’incorpori a l’Ajun-
tament una auxiliar de llar d’infants 
dins d’un programa d’inserció labo-
ral impulsat pel Servei d’Ocupació 
de Catalunya (SOC), i els dos festius 
locals per al 2020, que seran el 30 de 
juliol i el 17 d’agost.                                

Nova regidora de JuntsXCubelles
La sessió plenària va servir, al seu 
torn, perquè Yolanda Garcia prengu-
és possessió com a nova regidora 
de JuntsXCubelles en substitució 
d’Edmon Colomer, qui ha estat de-
signat recentment membre del Con-
sell Nacional de la Cultura i de les 
Arts de Catalunya (CoNCA). 
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C oncorria a les eleccions 
com la gran esperança de 
present i futur del PSC, i no 

va decebre ningú. Després d'un pa-
rell de convocatòries sense acabar 
d'obtenir els resultats desitjats, els 
socialistes de Cubelles trencaven 
per primer cop en la seva història 
el sostre dels 1.000 vots en unes 
municipals (1.037 sufragis) i frega-
ven el 16% del suport popular, unes 
xifres assimilables a les del 2007, 
quan van obtenir l'alcaldia de la vila. 
La seva cap de llista, Renata Bedós, 
obria així amb bona nota la seva 
etapa al capdavant del PSC.       

Ja va ser regidora a finals de la le-
gislatura passada però es pot dir 
que aquest és el seu debut a l’Ajun-
tament. Com s’està trobant? 
És una sensació diferent a la del 
mandat anterior, quan vaig substi-
tuir en Xavier Grau els dos darrers 
plens, que la d'ara, passada ja la 
campanya electoral i la gent ja em 
coneix com a cap de llista del PSC. 
Evidentment, volíem guanyar però 
hem obtingut tres regidors que 
marquen la diferència amb la resta 
de grups de l'oposició, ja que tenim 

un representant més que els altres.    
         
1.037 vots i gairebé un 16% de per-
centatge, xifres a l’alçada de quan 
es va assolir l’alcaldia (2007). Con-
fiaven en obtenir un resultat com 
aquest?
Volíem més i tot! Passada ja una 
mica la ressaca de les eleccions, la 
veritat és que tothom ens ha felici-
tat, també des de dins del partit. Pot 
semblar que la designació com a 
cap de l'oposició és purament sim-
bòlica, però és la realitat. I, d'altra 
banda, és una gran responsabilitat 
liderar un projecte com el del PSC, 
amb militants tan veterans i fidels.        
     
Quina valoració fan dels primers 
cent dies de govern?
La veritat és que no podem fer una 
valoració bona, sincerament. Hi 
han hagut problemes en aquests 
primers tres mesos que no podem 
entendre que es produeixin quan 
es tracta d'un govern que repeteix, 
que és el mateix pràcticament dels 
quatre anys anteriors. No entenem, 
per exemple, que no tinguessin a 
punt el contracte de salvament de 
les platges. Què hagués passat si 

hagués estat un govern nou des-
coneixedor del funcionament intern 
de l'Ajuntament?         
   
El govern ha explicat que el con-
tracte s'havia licitat però que havia 
quedat desert dues vegades...
Sí, ells posen moltes excuses, però 
la realitat és que això ja va passar 
fa quatre anys, quan van entrar a 
governar per primer cop, i ara s'ha 
tornat a reproduir la situació. Po-
den buscar excuses de caire legal, 
tècnic..., però el fet és que fins al 15 
de juliol no hi va haver contracte de 
salvament a les platges.  

Quins altres problemes hi han de-
tectat des del PSC?
Diversos, com el contracte de l'ai-
gua. És cert que, quan van arribar 
al govern el primer cop, no estava 
renovat amb Sorea, però continua 
igual quatre anys després. També 
ens hem trobat amb la paralització 
per part de la Generalitat del pro-
jecte el nou edifici de l'institut les 
Vinyes... No només hem tingut els 
mateixos problemes que la passada 
legislatura sinó que, a més, n'hem 
trobat de nous. No entenem, ni nos-

RENATA 
BEDÓS

Als mateixos problemes de fa 
quatre anys, n'hem afegit de nous
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altres ni les famílies, com es pot fer 
un vessament de quitrà al costat de 
l'institut Cubelles, per què no s'ha 
acabat la coberta de la pista exte-
rior del poliesportiu... I tot amb un 
govern que repeteix, que no pot al-
legar ignorància o desconeixement.         

Després de les eleccions, en algun 
moment hi van haver possibilitats 
reals d’integrar-se al govern?
Vam parlar amb el govern, és cert.  
Se'ns va oferir però ells van pensar 
que nosaltres no volíem entrar ja 
que estem en un procés de renova-
ció, de regidors i de tarannà del par-
tit. Però volem treballar pel poble i 
som conscients que es fa més feina 
des de dins del govern que des de 
fora i per això estàvem disposats a 
entrar. La realitat és que hi van ha-
ver converses, però després es van 
aturar, no sabem per quin motiu.  
Desconeixem si es van frenar uni-
lateralment per part del govern o bé 
hi va haver algun veto per part d'al-
guna formació que l'integra.        

La política nacional, amb el suport 
del PSC al 155, ho pot haver condi-
cionat?
Nosaltres hem parlat a títol perso-
nal amb tots els partits i en privat 
ens diuen que no tenen aquest pro-
blema. Sí que ens hem adonat que 
diuen una cosa en privat i una altra 
en públic. No sé si han pogut influir 
en Unitat Cubellenca o en l'alcaldia 
d'alguna manera.       

Quines seran les línies mestres del 
PSC per al present mandat?
Insistim en el nostre missatge de 
campanya, primer de tot és la via 
pública. Tres mesos després se-
guim sense tenir un pla integral 
d'actuació sobre els carrers de la 
vila. El projecte de les Vinyes està 
paralitzat i l'Ajuntament no ens diu 
per què; a la biblioteca s'han co-
mençat a fer moviments de terres, 
però no s'ha avançat gaire més... I 
just abans d'eleccions es van pen-
jar uns cartells dient que es farien 
les obres de passeig Marítim, però 
no hem tingut més notícies. També 
es va anunciar un pla d'accessibili-
tat a Mas Trader del qual, a banda 
d'un altre cartell penjat, tampoc no 

n'hem sabut res més. Aquestes són 
les línies que volem que s'executin, 
no només que s'anunciïn.   
          
I quins han de ser els eixos fona-
mentals del present mandat?
Nosaltres sempre hem insistit en la 
idea de la Cubelles on es pugui viure 
i treballar. Volem millorar l'ocupació 
perquè Cubelles és dels municipis 
amb la taxa d'atur més elevada de la 
comarca. Hem d'atraure empreses 
i, sobretot, ajudar els emprenedors 
a tirar endavant els seus projectes.      

Ara mateix, des de l’oposició, es po-
den impulsar projectes que rever-
teixin en el bé de tota la població?
Des del primer dia hem entomat 
aquesta responsabilitat. En algu-
nes qüestions han participat tots 
els grups, en d'altres només alguns, 
però sí que és cert que estem inten-
tant treballar de manera agrupada 
amb tota l'oposició perquè creiem 
que és l'única manera d'obtenir in-
formació que, després, cada grup 
utilitzarà de la forma que consideri 
més adient. 

Bedós és també presidenta de l'area de Serveis a les Persones del Consell Comarcal.

"No hi ha cap preocupació social pels menors tutelats per la Generalitat"   

Durant el ple de setembre, des de la CUP es va retreure que grups de l'oposició 
-en al·lusió a JuntsXCub i PSC- estiguessin preguntant pel pis de menors tute-
lats per la Generalitat a la vila. La regidora de Benestar social, Alexandra Corvi-
llo, va lamentar, al seu torn, que els socialistes ho fessin amb un llenguatge que 
podia donar a entendre que s'estigmatitzava un sector de la població única-
ment pel seu origen. Renata Bedós rebutja de pla les acusacions i assegura 
que l'únic objectiu era "conèixer les condicions en què es troben aquests nois i 
garantir el seu benestar". Sense amagar el seu enuig, afirma que aquests joves 
"no generen cap preocupació social i estan molt integrats" alhora que critica "la 
interpretació malintencionada" que, al seu entendre, van fer govern i CUP.             
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Aquest grup pluridisciplinar, format 
per tècnics municipals i els respon-
sables polítics de Cultura, Patrimoni 
i el mateix departament d'Alcaldia, 

va fer una anàlisi de les patologies 
de la finca, alhora que es va cons-
tituir la comissió d’estudi del patri-
moni local, el gener de 2018. 

En marxa les obres estructurals a Can Travé

El Charlie Rivel, seu del debat 
territorial del Congrés d'educació

La regidoria d’Urbanisme i la de 
Patrimoni han iniciat les obres 
de rehabilitació de Can Travé, 

encaminades a la substitució de 
l’estructura en mal estat, que serà 
una de les grans obres per recupe-
rar l’ús de l’edifici. 

Els serveis tècnics municipals 
han contractat les tasques de re-
paració de teulades, canalons de 
pluja, impermeabilització de terrats 
i humitats per capil·laritat dels murs 
exteriors, per un import total de 
119.061,28 euros.

Les obres de reparació teulades, 
consistents bàsicament en repa-
rar zones amb teules àrabs i teules 
planes i impermeabilitzar i refer els 
canals ocults de recollida d’aigües, 
així com renovar 

Can Travé, que està catalogada i 
declarada Bé Cultural d’Interès Lo-
cal (BCIL) des del 1997, es va adqui-
rir a finals de l’any 2014. El Govern 
municipal del mandat 2015-2019 es 
va trobar que no existia cap projecte 
definit, sense disposar d’inventa-
ri ni reveure un pressupost per a la 
seva rehabilitació. Davant d’aques-
ta situació, el Govern municipal va 
encarregar a la regidoria de Patri-
moni impulsar la creació d’un grup 
de treball intern sobre la situació 
arquitectònica i cultural de l’edifici. 

L' escola municipal Charlie 
Rivel serà una de les seus 
del debat territorial de les 

comarques del Garraf, Alt i Baix 
Penedès del I Congrés d'Educació 
Pública de Catalunya. La sessió de 
Cubelles se celebrarà el 23 de no-
vembre (9.00 h. a 14.00 h.) i tindrà 
per títol Currículum, organització i 
avaluació.

Aquest primer congrés sorgeix de 
les trobades entre escoles i perso-
nes relacionades amb l'educació, el 
món universitari i entitats diverses. 
El grup promotor que ha impulsat 
el congrés pretén que esdevingui 

L'Ajuntament ha invertit prèviament 
120.000 euros en impermeabilització

L'aïllament evitarà filtracions d'aigua com les que han malmès l'equipament.

un marc de coordinació, reflexió 
i intercanvi entre tots els centres 
educatius públics de Catalunya per 
fer-se present socialment i definir 
alternatives als reptes de transfor-
mació educativa futurs. 

La principal característica del 
congrés és que l'organització recau 
en els propis centres educatius, que 
organitzen els debats per territori i 
elaboraran les seves conclusions.

Els debats territorials es comple-
taran amb dues sessions més a l'Alt 
Penedès (8 de febrer) i al Baix Pe-
nedès (21 de març), en llocs encara 
per determinar.  Cartell dels debats del Congrés
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participants, s'encarregaran d'ava-
luar el funcionament i l'eficàcia dels 
instruments metodològics de les 
activitats proposades. 

Finalment, els resultats parcials i 
les conclusions del procés es pre-
sentaran en un acte públic el 5 de 
desembre a les 18h. a la sala Sòci-
ocultural. 

El futur del passeig de Vilanova, a debat
El 19 d'octubre comença el procés 
participatiu de l'eix central de l'EixampleL a Cubelles del 2030 comen-

ça a definir-se. A la reforma 
d'espais com el passeig Ma-

rítim -es preveu l'inici de les obres 
el setembre de 2021-, el govern mu-
nicipal vol definir com seran alguns 
espais estratègics, com el passeig 
de Vilanova i el de Narcís Bardají, 
entre d'altres. 

El primer en definir-se, mitjançant 
un procediment participatiu, és el 
passeig de Vilanova. Aquest carrer, 
eix vertebrador de l'Eixample de la 
vila, es preveu que sigui una de les 
properes grans reformes urbanísti-
ca en la segona meitat de la propera 
dècada. Per això, les regidories de 
Participació Ciutadana i Urbanis-
me, de la mà de l'empresa Col·lectiu 
Punt 6 i la Diputació de Barcelona, 
han programar unes sessions per 
recollir com vol la ciutadania que 
sigui aquest eix, que es portarà a 
terme al llarg del mes d'octubre.

El procés participatiu començarà 
el 19 d'octubre, amb una jornada 
lúdica de les 11.00 h. a les 14.00 h. 
a la Sala Sòciocultural (C. Nou, 62), 
sota el títol Com volem viure el Pg. 
de Vilanova?. La finalitat és presen-
tar el marc i l'objectiu del procés 
participatiu, exposar la metodolo-
gia i el calendari de les activitats i 
motivar a la ciutadania a participar. 

La campanya participativa es 
complementarà amb tres tallers 
sectorials, dues convocatòries 
obertes al públic en general i una 
exposició dels resultats i conclu-
sions del procés. A més, una co-
missió de seguiment formada per 
tècnics municipals, l'empresa di-
namitzadora i un grup de persones 

El passeig de Vilanova és un dels eixos principals del municipi.
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ment de centres d'educació especi-
al o de centres ordinaris. 

Tot i que s'instal·larà en un equi-
pament ubicat a Cubelles, l'Aula de 

Suport Educatiu donarà servei a 
l'alumnat que ho necessiti dins l'àm-
bit de tota la comarca del Garraf. 

L’AIS és un recurs temporal. L’es-
tada d’un alumne en una Aula inte-
gral de suport  ha de ser de la menor 

durada possible i ha de ser regu-
larment revisada, en alguns casos 
trimestralment. La finalització del 
suport de l’aula integral ha de ser 

gradual, de tal forma que es pu-
gui garantir un acompanyament de 
l’alumne en el procés d’adaptació i 
de retorn al centre educatiu d'origen 
i una col·laboració estreta amb els 
docents que el tindran al seu càrrec 
en la seva estada a l'AIS. 

L'antiga llar l'Estel acollirà un nou servei de suport 
educatiu a alumnat amb trastorns mentals greus 

L a regidora d'Ensenyament, 
Ester Soler, va avançar a 
Ràdio Cubelles a mitjans de 

setembre que l'Ajuntament havia 
acceptat la petició de la Generalitat 
de Catalunya d'ubicar un nou servei 
al municipi a l'edifici de l'antiga llar 
d'infants municipal l'Estel. 

Es tracta d'una Aula Integral de 
Suport Educatiu (AIS), un 
recurs educatiu i terapèu-
tic singular que té com a 
objectiu proporcionar, de 
forma temporal, una aten-
ció integral i intensiva. 
L'AIS s'adreça a alumnat 
amb necessitats educati-
ves especials associades 
a trastorns mentals greus 
que necessiten suport in-
tegral i intensiu de forma 
temporal per poder asso-
lir l'equilibri i el benestar 
personal suficient pel re-
torn als contextos esco-
lars ordinaris. 

Les AIS s’organitzen 
per grups d’entre quatre 
i sis alumnes, sent 16 el 
màxim d’alumnes atesos. 
L'organització d'aquests 
grups pot incloure diferents mo-
dalitats d'atenció d'acord amb les 
característiques educatives i clíni-
ques dels alumnes.

Aquests serveis es constitueixen 
com a espais autònoms i indepen-
dents que depenen administrativa-

Tot i ubicar-se a Cubelles, l'equipament 
s'adreça a tota la comarca del Garraf

El nou servei s'ubicarà en un equipament actualment en desús que també acollirà l'Espai Jove.

El CV Cubelles no llença encara la tovallola.

Compatible amb el trasllat de l'Espai Jove

La regidora d'Ensenyament. Ester Soler, va assegurar en l'en-
trevista a Ràdio Cubelles que "la ubicació de l'Aula Integral 
de Suport educatiu no se solaparà amb el trasllat de l'Espai 
Jove" previst també a l'antic edifici de la llar d'infants muni-
cipal l'Estel. Actualment l'Espai Jove dóna servei al Centre 
Social Joan Roig i Piera, compartint emplaçament amb 
dependències municipals com la pròpia regidoria d'Infància i 
joventut i la regidoria d'Ensenyament. 
 
 Recupera l'entrevista accedint al 
 web de Ràdio Cubelles o a 
 través del següent codi QR.
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amb l'associació. 
Uns minuts de formació, moltes 

hores de pràctica i... a fer polseres. 
Les voluntàries es mostren satis-
fetes i realitzades per la seva tasca 
solidària que serveix per seguir 
investigant el càncer infantil. 

COMUNICA

D ijous, 5 de la tarda. Arribem 
al Centre Violeta, servei mu-
nicipal d'informació i asses-

sorament per a Dones que la nova 
regidoria de Polítiques d'Igualtat 
vol potenciar. Dins esperen una 
dotzena de persones, majoritària-
ment dones, treballant a la sala on 
es realitzen els tallers. És el grup de 
polseres candeles de Cubelles, un 
dels més actius dins de l'associació 
impulsada des de l'Hospital Sant 
Joan de Déu, arrel de la iniciativa de 
les amigues d'una de les seves pa-
cients, la Candela. El 2013, la noia, 
ingressada a la 8a planta del hospi-
tal oncopediàtric, va aprendre a fer 
polseres de fils de colors per passar 
les llargues hores a l'hospital. Les 
amigues van decidir vendre-les per 
recaptar fons per la investigació del 
càncer infantil i, així, s'iniciava una 
història de solidaritat que porta re-
captats més de 2M€ per a l'hospital 
oncopediàtric SJD. 

Avui la dotzena de cubellenques 

Polseres per investigar el càncer infantil: 
una altra manera solidària d'autorealitzar-se

El grup candeler de Cubelles és un dels més actius de l'associació.

que formen el grup 
candeler a la nostra vila fan 
polseres per un casament 
a Andorra. Els encàrrecs 
es reben a través de la 
web de l'associació (www.
pulserascandelas.com) i 
darrerament n'han rebut 
un de molt especial: fer 
polseres amb els colors 
identificatius de les colles 
castelleres de Catalunya. 
Els ha vingut de la mà 
dels Castellers del Foix i la 
Coordinadora de Castells 
de Catalunya. 

El grup candeler de 
Cubelles, un dels més 
actius que té l'associació 
a tot Catalunya, es troba tots els 
dijous de 17 a 19h. a la sala de 
tallers del Centre Violeta (C. Ntra. 
Sra. de la Mercè, 7 | 93 895 14 06). 
Per participar-hi només cal adreçar-
se al mateix Centre, que posaran en 
contacte a les persones voluntàries 
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L'ENTREVISTA:

de la Universitat de Lleida, Albert 
Galinsoga, que ens va preparar les 
al·legacions, ho vam aconseguir.          
         
Toqueu molts camps que ara ani-
rem espigolant. A Cubelles, però, hi 
ha consciència mediambiental?
Jo crec que sí, tot i que aquesta 
conscienciació ha de venir, sobre-
tot, de l'administració, de l'Ajunta-

D iu que està en edat de jubi-
lar-se, però qui el coneix sap 
que té corda per estona. Des 

que Fauna Cubelles es va fundar l'any 
2005, en Carles Rios ha estat la seva 
cara més visible i principal portaveu 
d'aquesta entitat mediambientalista 
que treballa per la protecció de l'en-
torn natural de la vila, amb especial 
incidència en la desembocadura del 
riu Foix. La gran afluència de les ca-
minades culturals que s'organitzen 
des de l'associació parla per si sola 
del seu poder de convocatòria.  

President, fundador i alma màter. Es 
pot dir que Fauna Cubelles és l'obra 
d'un sol home? 
No, què va, ni molt menys. Al llarg 
d'aquests anys hi ha intervingut 
molta gent. Poc després de cre-
ar-se, ja el 2006, l'equip fundacional 
va aconseguir que l'espai natural del 
Foix entrés dins de la Xarxa Natu-
ra 2000. Es van recollir unes 5.500 
signatures i es va pressionar força 
perquè la desembocadura obtin-
gués aquest reconeixement, ja que 
el govern que hi havia aleshores no 
hi era gaire partidari. Gràcies a tota 
aquesta gent i al catedràtic de Dret 

CARLES 
RIOS 

El delta del Foix és un espai únic 
que cal que preservem entre tots

ment. Tots sabem el problema que 
tenim d'abocament d'aigües fecals 
a la llera del riu que cal solucionar 
d'una vegada per totes. No es pot 
permetre que en un espai natural 
inclòs a la Xarxa Natura 2000 s'hi 
aboqui tota aquesta porqueria.            

En aquells primers anys, per cert, 
des de Fauna es va impulsar la in-

"El 2006 vam 
aconseguir que la 
desembocadura del 
Foix entrés a la 
Xarxa Natura 2000"   

troducció d'aus al delta que, des-
prés, es va haver de reordenar...
Sí, semblava una granja. Després 
d'una visita d'un equip de biòlegs 
que va determinar que calia treu-
re totes les espècies que no fossin 
pròpies de la zona, vam estar un any 
sencer fent pedagogia perquè molta 
gent creia que estava millor amb to-
tes aquelles aus introduïdes de ma-
nera una mica descontrolada. Ara 
tenim algun bernat pescaire, cotxes, 
polles d'aigua..., que és el que toca. 

La implementació del sistema Vòr-
tex aconseguirà solucionar o al-
menys minimitzar el problema dels 
abocaments? 
S'haurà de veure si funciona o no 
quan estiguin les obres fetes. Una 
cosa és que no s'hi aboquin sòlids 
i una altra que l'aigua que es vessi 
segueixi contaminada.           
 
Es tracta d'un mecanisme que, en 
casos de grans vingudes d'aigua, 
separa el sòlid del líquid i l'aboca al 
riu en unes condicions de salubritat 
acceptades per l'Agència Catalana 
de l'Aigua (ACA).     
El problema, però, no ve de l'estació 
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Fauna Cubelles ja té encarat el seu calendari d'activitats fins a finals d'any.

de bombament de sota el pont de la 
via del tren sinó que és al poble, on 
no hi ha separació d'aigües i baixa 
tota junta per una mateixa canalit-
zació. Com és que la xarxa de cla-
vegueram és unitària a tota la part 
nova de l'escola Charlie Rivel i la 
rambla de Pau Casals? I, a més, a la 
part de Santa Maria pertanyent a Vi-
lanova també es barreja tota l'aigua 
a l'avinguda del Terme i l'ha d'absor-
bir la xarxa de Cubelles. Què passa-
ria si fos al revés? Hi ha hagut reuni-
ons però no s'ha solucionat mai.      

La separació de tota la xarxa és una 
obra molt costosa, però.
Sí, però s'ha de començar a fer un 
bon estudi i posar fil a l'agulla. Ara 
ens gastarem més d'un milió d'eu-
ros sense tenir garanties que funci-
oni bé del tot. El tub del clavegueram 
de la Mota de Sant Pere, que traves-
sa el riu i torna al barri fent una U, 
s'ha hagut de canviar tres vegades. 
He corregut maratons i, si haig de 
tornar a protestar, no me'n cansaré.

Un dels grans atractius de Fauna 
són les seves caminades que acos-
tumen a tenir un objectiu mediam-
biental i cultural, oi?
Sí, i tant. De fet, la primera que 
vam organitzar, al voltant del 2006, 
va ser pel massís del Garraf. És el 
nostre objectiu. Darrerament han 
agafat molta volada la nocturna 
cap a Coma-ruga i la dels boscos 
de Cubelles. Ens ve gent de tota la 
comarca.            

I la Cubelles-Montserrat, tot un es-
deveniment.
Sí, per descomptat. Enguany s'ha 
celebrat el 30è aniversari i poder 
ha faltat un cert reconeixement 
cap als seus iniciadors, en Ramon 
Gómez i en Josep Cuscó. Després, 
durant uns tres anys, també la van 
organitzar els Amics del Castell fins 
que vam prendre nosaltres el relleu. 
L'Ajuntament hi va col·laborar però 
poder hagués estat bé retre un ho-
menatge a aquesta gent. Ara hi ha 
molta feina, ja que tothom ha d'estar 
assegurat i correctament vestits...    

El 25è aniversari va ser sonat...
Sí, vam estar un any treballant-hi. 

Hi van col·laborar la Generalitat, que 
va regalar 600 samarretes, i la matei-
xa abadia. Recordo que van pujar-hi 
unes 600 persones, amb els Balls 
Populars, el Cor l'Espiga... És una 
feina que costa molt, per això cal un 
reconeixement als seus impulsors. 

Quines altres activitats dueu a ter-
me des de Fauna?
Sobretot el concurs de dibuix infan-
til que aquest any no hem celebrat 
perquè no s'havia inclòs al pro-
grama de Festa Major, no sabem 
el perquè. I, si no surts al progra-

ma, més val no fer-lo perquè no et 
vindrà tanta gent. En tots aquests 
anys deuen haver passat uns 1.300 
infants de totes les edats. Entre 90 i 
120 participants per edició.       

De tot aquest planter podria sortir 
el relleu, no?
Seria ideal, ja que comencem a tenir 
una edat i ja ens toca jubilar-nos. 
El jovent ha d'agafar el relleu, però 
mentre aguantem, anirem tirant.   

Quines activitats teniu previstes 
fins a finals d'any?
El dia 20 d'octubre anem al santuari 
de la Mare de Déu del Foix. És una 
caminada molt maca que passa per 
les Bassotes del Foix al costat del 
riu i de baixada, passem per l'ermita 
del Foix. També col·laborarem per 
la Marató de TV3 i, possiblement el 
novembre, anirem al Pont del Diable 
i enfilarem cap a Altafulla per tots 
els boscos de Tarragona. 

"Cal reconèixer la
feina dels iniciadors 
de la caminada a 
Montserrat, Ramon 
Gómez i Josep Cuscó"   
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CONEIX

UNA SOLUCIÓ PIONERA 
PER COMBATRE ELS 
ABOCAMENTS AL FOIX
Un dels grans projectes del mandat 2019-2023 

serà la construcció de la nova estació de bomba-
ment que ha de posar fi als abocaments de sò-

lids i fecals al riu Foix en episodis de fortes pluges que 
col·lapsen l'actual sistema i a través del sobreeixidor 
envien l'excedent que no assumeixen les bombes di-
rectament a la llera del riu. Per tal de solucionar aquest 
problema ecològic en un 
espai protegit dins la Xarxa 
Natura 2000 s'ha optat per 
una infraestructura pionera 
a Catalunya i l'Estat, però 
molt usada al Regne Unit i 
els EUA. Es tracta d'una so-
lució mecànica consistent 
en decantar, per gravetat, 
les restes sòlides utilit-
zant la velocitat de l'aigua. 
D'aquesta manera, l’excés 
d'aigua en cas d'episodis 
de pluges mitges-altes que 
s'aboca al riu Foix es farà 
en unes condicions medi-
ambientals molt més ade-
quades.

Al costat de l'actual es-
tació de bombament, que evacua 156 l/s (litres per se-
gon) a la depuradora, es col·loca una de nova capaç de 
gestionar fins a 400 l/s mitjançant la utilització d'unes 
bombes que traslladen l'aigua al Vortex. L’excés d'aigua 

s'aboca al riu passant prèviament per aquests sistema 
que aprofita la velocitat de l'aigua perquè es formi un 
remolí deixant les part sòlides al fons i les líquides que 
es decantin al riu mitjançant una canonada que per cota 
deriva l'aigua ja tractada en un tram més baix del que 
actualment s'aboquen. Els sòlids, a continuació tornen 
a l'estació de bombament i són enviats a la depurado-

ra. Aquesta solució 
no necessita submi-
nistrament elèctric, 
té un baix cost de 
manteniment, perquè 
es neteja sol i només 
requereix fer neteges 
periòdiques amb ai-
gua a pressió. A més, 
estant semisoterrat, 
es minimitza l'im-
pacte visual, sonor i 
demés inconvenients 
d'una instal·lació de 
tractament d'aigües.

Malgrat que l’ACA 
no es farà càrrec 
de l’import total de 
l’obra, s’ha seguit 

cercant vies de finançament per sufragar amb fons 
supramunicipals el cost de l’obra. Així, la Diputació de 
Barcelona es compromet a aportar el 25% de l’ampliació 
de l’estació de bombament. El 50% restant, uns 750.000 

Recreació virtual 3D del sistema Vortex que s'instal·larà al subsòl.
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El Govern municipal, format per Unitat Cube-
llenca 11 (6 electes), Esquerra Republicana de 
Catalunya (2) i Cubelles en Comú Podem-En 
Comú Guanyem (1), presenten a la ciutada-

nia el Pla de Mandat de l’Ajuntament de Cubelles 
per al període 2019-2023. 

Aquest document, que té per objectiu esdevenir 
el full de ruta de l’acció de govern municipal, s’es-
tructura en quatre grans eixos: 

• Àmbit de les persones.
• Àmbit del desenvolupament urbà.
• Àmbit de la comunitat.
• Àmbit de govern.

En total s’han definit gairebé un centenar d’ac-
cions dins d’aquests quatre àmbits per a dur a terme 
al llarg de tot el mandat. S’ha fet una categorització 
atenent a la distribució clàssica de les regidories i 
àrees municipals, si bé en molts dels casos es trac-
ta de projectes transversals que afecten a diferents 

regidories i àrees.

En aquests propers 4 anys, el Govern municipal 
s’ha marcat com a projectes prioritaris per definir la 
Cubelles del futur:

1. Redactar el projecte de remodelació del Pg. 
Narcís Bardají-Av. Mediterrani, com a eix de 
connexió amb la zona marítima. I de l’Av. 
Onze de Setembre, com a eix est-oest.

2. Projectar un centre de dia per atendre millor 
a les nostres persones grans i dependents.

3. Estudiar la viabilitat d’impulsar la construcció 
d’una piscina coberta i gimnàs municipal.

4. Arranjar i millorar la via pública, prioritzant 
l’accessibilitat i la xarxa de serveis. 

5. Redactar el projecte de l’edifici de serveis 
municipals i oficina de Turisme del Pg. Narcís 
Bardají.

6. Redactar el projecte de la rehabilitació de 
l’edifici de l’actual biblioteca per ubicar els 
mitjans de comunicació locals. 

Resum del Pla de
Mandat 2019-2023
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D’entre aquest centenar d’accions, que es poden 
consultar integrament al web municipal, es desta-
quen les següents:

1. Obrirem una aula integral de suport (AIS) per 
a alumnes amb necessitats educatives especials 
(NEE).

2. Fomentarem el lleure inclusiu.

3. Instrumentarem ajuts socials o bonificacions 
perquè la situació econòmica de les famílies no si-
guin un condicionant per a assistir a la llar d’infants. 

4. Elaborarem el Pla Municipal contra la Solitud de 
la gent gran i suport a la dependència.

5. Elaborarem el projecte de centre de dia adreçat 
a la gent gran dependent i autònoma i a les famí-
lies amb membres amb diversitat funcional i depen-
dents. 

6. Assumirem la propietat de la Casa Fundació Es-
tapé i tots els seus béns per a destinar-la a projecte 
social comunitari, tal i com era voluntat del Dr. Es-
tapé.

7. Defensarem a les famílies cubellenques per-
què cap empresa de serveis bàsics (aigua, llum i 
gas) pugui tallar-los el subministrament per motius 
econòmics.

8. Exigirem l’adequació dels recursos sanitaris ne-

cessaris del centre de salut (CAP) que corresponen 
a l’increment de població actual. 

9. Dissenyarem el Pla d’igualtat que doti de pers-
pectiva de gènere totes les actuacions municipals.

10. Donarem suport a les petites i mitjanes empre-
ses (pimes) del municipi com a mesura per l’autoo-
cupació i l’emprenedoria i la millora de l’ocupació.

11.  Invertirem durant tot el mandat en la reforma 
de la via pública, en especial en la millora de l’en-
llumenat, asfaltat i voreres. Per al 2019 i 2020 hi ha 
previst invertit més de 5M€.

12.  Redactarem el projecte de reforma del passeig 
Vilanova i el Pg. Narcís Bardají-Av. Mediterrani, a 
partir de les conclusions del procés participatiu.

13.  Desbloquejarem el contracte de la gestió del 
cicle de l’aigua.

14.  Implementarem el sistema de càrrega lateral 
(easy) de recollida de brossa.

15.  Minimitzarem els sobreeiximents de les esta-
cions de bombament principal i platja del sistema 
Cubelles-Cunit al riu Foix. 

16.  Mantindrem l’impuls a l’Espai Foix com a actiu 
natural, patrimonial, socioeconòmic i educatiu.

Empresa i emprenedoria

ÀMBIT DE DESENVOLUPAMENT URBÀ 
Cubelles, el millor per viure, treballar i gaudir

Espai públic

Igualtat

Salut

Medi Ambient

ÀMBIT DE LES PERSONES 
Les persones són la nostra prioritat

Ensenyament

Benestar Social
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17.  Promourem el comerç local en col·laboració 
amb les associacions comercials impulsant accions 
per incrementar el consum de proximitat (per exem-
ple, jornades de fora stocks).

18.  Proposarem l’eradicació progressiva dels plàstic 
comercial, començant per la introducció de bosses 
de roba.

19.  Aprovarem el nou Pla General d’Ordenació Ur-
banística Municipal.

• Assegurarem que l’espai urbà sigui accessi-
ble, integrador, públic i sostenible.
• Prioritzarem la creació de zones industrials i 
comercials.
• Garantirem la reserva de zones habitatge pú-
blic (VPO).
• Projectarem zones d’equipaments d’oci.
• Inclourem els usos esportius, socials i comer-
cials en l’antiga zona del club de tennis de Mas 
Trader, com a element dinamitzador de la urba-
nització.

20.  Farem les gestions necessàries perquè el de-
partament d’Ensenyament de la Generalitat de Ca-
talunya executi la construcció de l’institut Les Vinyes 
al centre del municipi.

21.  Construirem la nova Biblioteca municipal i im-
pulsarem un procés participatiu per escollir el nom.

22.  Executarem la reforma del Pg. Marítim (Inici: 
quart trimestre de 2021).

23.  Seguirem treballant, amb els recursos necessa-

ris, per disminuir l’atur a Cubelles mantenint accions 
i eines d’acostament d’empreses i treballadors/es 
mitjançant eines com l’speed dating.

24.  Promourem un festival cultural als jardins de 
Can Travé.

25.  Dinamitzarem el teatre de la Societat Recrea-
tiva l’Aliança, quan l’entitat finalitzi les obres de re-
habilitació de l’edifici, d’acord amb les prescripcions 
del contracte de lloguer signat per ambdues parts. 

26.  Potenciarem la creació de zones esportives 
obertes a l’aire lliure i l’adequació de les existents. 

27.  Impulsarem els valors de l’esport mitjançant la 
redacció d’un pla en col·laboració amb les entitats 
esportives, promovent l’esport familiar i de la gent 
gran.

28.  Incentivarem la participació femenina en l’es-
port, valorant-ne l’impuls a les subvencions.

29.  Treballarem les possibilitats per a la construcció 
de la piscina coberta i gimnàs municipal.

30.  Establirem eines de valoració dels serveis 
d’atenció al ciutadà.

31.  Mantindrem i ampliarem els pressupostos par-
ticipatius.

Turisme, comerç i fires

ÀMBIT DELA COMUNITAT 
Si ho fem junts, serà millor

Cultura

Urbanisme

Ocupació

Esports i joventut

Participació ciutadana
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32.  Impulsarem les obres de manteniment i rehabi-
litació de Can Travé.

33.  Reformarem els jardins de Can Travé per obrir-
los a la ciutadania i connectar els barris de La Creu 
i el Bardají.

34.  Ampliarem l’administració electrònica per agi-
litzar l’accés electrònic a la ciutadania, millorar els 
processos administratius amb criteris d’eficiència i 
eficàcia i eliminant la tramitació en paper

35.  Continuarem reclamant la gratuïtat del peatge i 
la unificació tarifària del bitllet de tren i una millora 
en la freqüència dels trens en el nostre municipi.

Alcaldia

ÀMBIT DEL GOVERN 
Un ajuntament modern, transparent i eficient 

al servei de la ciutadania

36.  Apostarem per establir zones d’accés a Internet 
sense fils obertes i comunitàries.

37.  Impulsarem la renovació dels mitjans de comu-
nicació públics aprofitant les sinèrgies de les tecno-
logies de la informació i la comunicació per oferir 
continguts en múltiples plataformes.

Patrimoni local Comunicació i TIC

Consulta el Pla d’Actuació Municipal complert
a www.cubelles.cat
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euros, se sufragarà amb recursos propis. Per poder 
convocar la licitació va caler la connivència de diverses 
administracions, doncs l'emplaçament on s'ubicarà -la 
cruïlla de l'av.- Onze de Setembre i el pg Fluvial- es troba 
al costat de la via del tren però també al subsòl hi passa 
la principal connexió de gas entre Barcelona i Tarrago-
na, infraestructures municipals d'aigua i clavegueram a 
més de la proximitat amb línies de baixa i mitja tensió.

L'acta de replanteig que dóna inici a les obres va fer-
se a finals de setembre, pel que es preveu que el proper 
mes de març finalitzi el projecte de construcció, valorat 
en uns sis mesos, aproximadament. Al tractar-se d'una 
obra que s'instal·larà sota terra hi haurà talls de trànsit i 
de subministraments periòdicament, tot i que l'empresa 
que executa els treballs, AGSA Sorigué, s'ha compro-
més a minimitzar l'impacte de l'obra sobre els veïns.

Per impulsar la desembocadura del Foix com a espai 
natural i actiu patrimonial, socioeconòmic i educatiu,  
s’ha executat:
-El trasllat de la zona de pícnic.
-La retirada d’aus invasores i prohibició de donar de 
menjar a les que habiten a la desembocadura.
-La protecció de les zones de nidificació.
-La contractació del servei d’educació ambiental.
-L’impuls de les visites guiades.
-La creació de la imatge de l’espai basada en el blauet.
-La contractació del pla de gestió del riu Foix.
-La instauració d’un camí turístic del Foix.

-Instar l’ACA a crear un cabal ecològic. 
També s’ha fet un abalisament de la platja situada a 

l’Espai Natural de la Desembocadura del riu Foix, espai 
que forma part de la Xarxa Natura 2000 i de l’Inventari 
de Zones Humides de Catalunya i que s’està utilitzant 
com a àrea de descans d’entre d’altres espècies, de la 
gavina corsa, la gavina capnegra i xatrac, el bernat pes-
caire, camallarga, martinet blanc, polit cantaire, blauet i 
corriol camanegre.

Emplaçament de la nova estació de bombament al pg Fluvial.
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Cubelles serà subseu del Festival Internacional de 
Cinema del Medi Ambient SUNCINE, amb dos films  

En marxa un Whatsapp municipal per a Gent gran

Ccubelles serà enguany, per 
primera vegada, subseu del 
Festival Internacional de Ci-

nema del Medi Ambient SUNCINE, 
fins ara conegut com a FICMA, i que 
aquest mes de novembre arriba a la 
seva 26a edició. Segons l'acord es-
tablert amb l'organització del certa-
men, Cubelles acollirà la projecció 
gratuïta -en horari encara per de-
terminar- de dues de les pel·lícules 
incloses a la secció oficial, la inau-
gural Defend protect conserve, un 
documental  australià on l’espec-
tador esdevé un voluntari més de 
Greenpeace a bord del Sea Shepard 
tot salvant balenes, i Youth unstop-
pable, una pel·lícula sobre el movi-
ment dels joves per la lluita contra el 
canvi climàtic. Inicialment, les pro-
jeccions tindran lloc a la sala Sòci-
ocultural, ubicada al carrer Nou, 62, 
a tocar de l'escola Charlie Rivel, els 
dissabtes 9 i 16 de novembre. L'ob-
jectiu de la proposta és sensibilitzar 
consciències i, sobretot, arribar als 
més joves mitjançant l'educació i 
diversos projectes escolars impul-
sats pel mateix festival. El SUNCINE 
està presidit i dirigit pels cubellencs 
Claudio Lauria i Jaume Gil.  

L'Ajuntament ha posat en mar-
xa un nou servei de comuni-
cació adreçat exclusivament a 

la gent gran. Es tracta d'un núme-
ro de Whatsapp a través del qual el 
Consistori enviarà informació d'es-
pecial interès per al col·lectiu de 
gent gran del municipi. El sistema 
emprat serà el d'enviament a través 
de les anomenades 'llistes de difu-
sió' amb la que els usuaris rebran 
la informació de l'Ajuntament sense 
haver de subscriure's ni compartir 
grup amb altres persones. Serà la 
regidoria de Benestar social qui farà 
els enviaments d'aquelles notícies, 
actes d'agenda, activitats, serveis 

Els cubellencs Claudio Lauria i Jaume 
Gil són al capdavant del certamen

Claudio Lauria és el president i creador d'aquesta proposta única al món. 

o altra informació que tinguin en la 
gent gran el seu públic potencial. No 
serà un canal de comunicació amb 
l'Ajuntament, doncs no es respon-
dran missatges dels usuaris. Tan 
sols es faran arribar aquelles co-
municacions que tradicionalment 
el conjunt de la gent gran havia fet 
constar a la regidoria que no hi teni-
en accés, ja que no són un col·lectiu 
gaire avessat a la consulta periòdi-
ca de pàgines web ni usuaris actius 
de xarxes socials, però sí, en canvi, 
tenen domini d'ús de Whatsapp. 
Per subscriure's a aquest servei cal 
adreçar-se al Casal d'avis o al web 
municipal www.cubelles.cat. Els avis rebran la informació al mòbil.
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E ls Castellers del Foix seguei-
xen cremant etapes a ritme de 
vertigen. Després del seu de-

but la vigília de la nit de Sant Joan, 
ara, coincidint amb la Festa de la 
Verema, han completat la primera 
actuació sencera de la seva història. 
En total, es van completar un pilar de 
quatre de benvinguda i un altre de 
comiat, tres agulles simultànies, una 
torre de cinc -que, per la seva difi-
cultat, sempre suma un punt extra-, 
un tres de cinc i un quatre de cinc. 
Una actuació de gran nivell per a un 
colla amb només mig any de vida i 
on la immensa dels seus membres 

Els Castellers del Foix triomfen amb la 
primera actuació sencera de la seva història   

A l'esquerra, coronació de la torre de cinc i, a la dreta, el quatre de cinc. A baix, imatge de grup amb els grallers de l'Agrupació.

no s'havien enfaixat mai. El bon mo-
ment de la colla es va confirmar du-
rant la celebració de la Fira del Cu-
bermut, on van calcar actuació amb 
l'afegit que, en aquesta segona oca-
sió, els Castellers del Foix presenta-
ven algunes baixes significatives, en 
especial al pom de dalt.

Després d'aquest inici tan 
il·lusionant, la colla ha decidit no pa-
rar durant l'hivern i seguir amb els 
assaigs amb l'objectiu d'entomar el 
repte d'aixecar alguns castell de sis 
durant la propera temporada.        
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La nova junta directiva de l'Associació de Joves de 
Cubelles s'estrena amb un sopar de terror i música 

Ja han passat nou anys des que 
una nova entitat juvenil es pre-
sentava públicament amb l'ob-

jectiu de dinamitzar el col·lectiu de 
joves de Cubelles i fer-los partícips 
dels actes locals, així com donar 
resposta a les seves inquietuds cul-
turals i d'oci. L'avui regidor a l'Ajun-
tament de Cubelles, Robert Monzo-
nis, era la persona que encapçalava 
aquesta iniciativa associativa i qui 
l'ha presidit fins fa unes setmanes, 
que s'ha produït un canvi de junta 
directiva amb una renovació total 
capitanejada per Loïc Di Stefano. 

Pel que fa als objectius que s'ha 
marcat la nova junta són mante-
nir i seguir potenciant els actes ja 
consolidats de l’associació i impul-
sar-ne de noves com serà la Nit del 
Terror Jungle Fest que se celebrarà 
el proper 31 d’octubre a les 21 hores 
a la plaça del Centre Social. Qui vul-
gui podrà sopar envoltat de terror i 
bona música.

L'AJC ha impulsat iniciatives d’àm-
bits molt diferents, ha participat de 
la major part de festes municipals, 
especialment a la  Festa Jove, con-
certs, Setmana Cultural Festa de la 
Verema, Carnaval, etc. També ha 
tingut altres iniciatives pròpies com 
les Nits de Monòlegs amb Fórmula 
Còmica, la Castanyada, l’exposició 
de grafits del Castell, jornades de jo-
ves compromesos amb la fauna de 
la vila, espectacles de balls folklò-
rics, la Diada Cultural i la construc-
ció del gegant Ventureta. 

Loïc Di Stefano, nou president 

Enguany la junta directiva de l’Associació 
de Joves de Cubelles (AJC) s'ha renovat i 
Loïc Di Stefano ha assolit a seva presidèn-
cia. El nou president estarà acompanyant 
d'un equip renovat integrat, entre d'altres, 
per Laia Porta (pubilla de Cubelles 2019), qui 
exerceix de secretària, i Raül Ruiz, en les tas-
ques de tresorer.

           www.facebook.com/jovesdecubelles
           @jovesdecubelles
           @jovesdecubelles

Sens dubte una de les activitats 
que té més ressò de les que ha anat 
organitzant l'Associació de Joves 
de Cubelles (AJC) al llarg dels anys 
és el túnel del terror, que es duu a 
terme al voltant de Tots Sants. En-
guany tindrà lloc el 16 de novembre 
al Centre Social Joan Roig i Piera 
a les 20.30 h. de la mà, conjunta-
ment, del Club de las Pequeñas 
Cosas, col·lectiu local amb qui han 
treballat colze a colze en diverses 
iniciatives. 

En aquesta ocasió, l'associa-
ció juvenil s'encarregarà de la rua 

Arriba la 7a edició del Túnel del Terror 
de la mà del Club de las Pequeñas cosas

mentre que el club serà qui liderarà 
el recorregut al túnel, amb diverses 
i terrorífiques sorpreses. 

Aprofitant que enguany s'arriba 
a la setena edició, la festa estarà 
dedicada als set pecats capitals: 
ira, luxúria, gola, avarícia, peresa, 
enveja i supèrbia. Els tiquets per 
participar-hi es posaran a la venda 
el mateix dia de 17.00 h. a 20.00 h. 
al Centre Social al preu de 2,5 eu-
ros. El Club de las Pequeñas cosas 
va néixer amb l'objectiu de recaptar 
fons per a la investigació de la ma-
laltia de Tay Sachs.   
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Endega una nova temporada farcida de reptes

L a temporada 2019-20 ja ha 
arrencat per a les entitats 
cubellenques. Els primers a 

començar van ser el C.F. Cubelles i 
el seu retorn a la Segona Catalana. 
Després d'una excel·lent tempora-
da, on els de Xavi Vilagut van asso-
lir la primera posició, cal sumar-li la 
classificació per la final de la Copa 
Catalunya amateur disputada la 
primera setmana de la pretempo-
rada en un partit a Palamós. El C.F. 
Parets (Primera Catalana) es va im-
posar als penals en una final on els 
cubellencs van acaronar el títol en 
alguns moments.

La pretemporada li ha passat fac-
tura a l'equip, que en les primeres 
jornades ha acusat baixes destaca-
bles. Així i tot, en les primeres cinc 
jornades els blaus han sumat 10 
punts, situant-se en tercera posició 
a cinc punts d'un Sant Andreu de la 
Barca que ha guanyat els cinc par-
tits amb autoritat, fet  que li ha val-
gut el cartell de favorit al títol. Tot 
i que no hi ha un objectiu clar per 
aquesta temporada, el club espera 
que l'equip pugui estar en la part 
alta de la classificació.

Amateur B
La notícia més destacada d'aquest 
inici de temporada la posa l'estrena 
del segon equip amateur del club. El 
Cubelles B dirigit per Víctor Doña-
te (ex de la U.E. Sitges) ha jugat sis 
jornades i ha sumat 10 punts, situ-
ant-se en la setena posició. Un inici 

Alineació del primer equip del Club de Futbol Cubelles per a la temporada 19/20.

complicat per un equip que encara 
està en construcció i que des de la 
primera jornada està aportant ju-
gadors al primer equip. L'objectiu 
d'aquesta temporada és assen-
tar les bases d'un equip que ha de 
servir de trampolí per als joves que 
acaben la seva etapa juvenil.

Bàsquet
El C.B. Cubelles inicia una tempo-
rada marcada pel gran paper del 
sènior femení la temporada ante-
rior, on es van quedar literalment 
a un partit de la Primera Catalana. 
En la segona temporada de Vicky 
Marcos a la banqueta no s'esperen 
grans canvis. Tres incorporacions 
de les quals dues procedeixen de 
dins del club. L'objectiu de l'equip 
torna a ser la permanència amb les 
15 victòries marcades entre cella i 
cella. Tot i debutar amb derrota a la 
pista del C.B. Tarragona, les cube-
llenques van guanyar en la segona 
jornada en l'estrena a casa.

Una altra de les novetats d'aquest 
any és la creació d'un júnior femení 
que acaba de vestir l'estructura fe-
menina del club. També cal desta-
car la creació d'un sots21 masculí 
que apuntala un equip sènior que 
inicia una vegada més un nou pro-
jecte ara amb Rubén Hernández a la 

banqueta local.

Voleibol
El C.V. Cubelles té grans reptes 
aquesta temporada. Per una ban-
da, lluitar per la permanència del 
seu equip femení que s'estrena a la 
Tercera Catalana. Les esperances 
del club aquesta temporada estan 
dipositades en l'equip masculí, que 
després d'unes temporades de ro-
datge, semblen preparats per lluitar 
per l'ascens a la Primera Catalana. 
De moment han sumat dues victòri-
es en dues jornades, confirmant les 
bones sensacions. També cal des-
tacar l'aposta de l'entitat per la pro-
moció dels equips masculins amb 
la creació d'un juvenil que competi-
rà per primera vegada.

Així arrenca una nova temporada 
plena d'il·lusions i grans reptes per a 
les entitats esportives que aspiren a 
assolir els objectius marcats. 

Repàs a l'inici de l'any esportiu dels 
clubs de futbol, bàsquet i voleibol locals

Acció d'atac del C.V. Cubelles.
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El cubellenc Ramon Barella ini-
ciarà en els propers dies una 
expedició per coronar el Mera 

Peak, de 6.476 m., a l'Himàlaia. 
L'equip està format per tres amics 
que s'han marcat l'objectiu de co-
ronar el seu primer 6.000.

Aquesta fita esportiva es tracta 
d'un trekking que arrenca a Lukla, 
un dels aeroports més perillosos 
del món. Situat a 2.840 m. d'altitud 
entre els diferents pics de l'Himà-
laia, compta amb una pista de 400 
metres i un pendent del 12% amb un 
mur a un extrem i un precipici a l'al-
tre. Aquí és on arribarà l'expedició 
amb una avioneta que restringeix 
el pes als deu quilos per viatger. Un 
cop arribats i sense temps per acli-
matar-se (un dels contratemps que 
pot patir l'expedició) començaran la 
seva aventura fins a arribar al pri-
mer refugi.

A partir d'aquí, i durant sis dies, 
l'expedició caminarà a prop de qua-
tre hores diàries per tal d'arribar fins 

al següent refugi. No es tracta de 
llargues distàncies, però el desnivell 
i sobretot, la falta d'oxigen, són els 
principals hàndicaps per cobrir els 
trajectes. Passaran un dia a Khare 
a 5.100 metres on aprofitaran per 
refer-se i adaptar el cos aquesta al-
çada. Per a alguns membres aques-
ta serà la primera vegada per sobre 
dels 5.000 metres d'altitud, tot un 
repte per al cos humà. A més, un 
cop deixat enrere aquest refugi per 
arribar al camp base, s'acabaran les 
comoditats dels refugis.

S'espera, si tot va segons el pre-
vist, que el 16 octubre puguin pujar 
fins al campament avançat a 5.800 
m. i última aturada abans de fer el 
cim. Si les condicions meteorològi-
ques ho permeten, els alpinistes co-
mençaran a caminar a les 3 h. de la 
matinada, ja amb roba especialitza-
da per les temperatures sota 0 i llui-
tant amb la neu acumulada per ini-
ciar l'atac del cim. Gairebé sis hores 
d'ascens on gaudiran de la sortida 

del sol. Un cop 
al cim tindran 
una estona per 
observar des 
d'una perspec-
tiva privilegia-
da la serralada 
de l'Himàlaia i 
realitzar les fo-
tografies per-
tinents. Una 
d'aquestes serà 
amb la bandera 

de Cubelles. Sense gaire temps per 
més, començarà el descens que els 
portarà directament fins a l'últim re-
fugi, passant de llarg dels altres dos 
campaments. El que significa un 
descens de més de 1.000 m. acu-
mulats. I des d'aquí refer les etapes, 
però ja de baixada. Els tres expedi-
cionaris estaran acompanyats per 
dos xerpes, guies de muntanya que 
a més de portar les motxilles amb 
tot el necessari per a l'expedició 
(uns 24 kg. cadascú) també s'encar-
reguen de preparar el menjar. Una 
aventura en un dels paratges més 
extraordinaris del planeta que a la 
vegada és una lluita de superació 
personal.

De Cubelles a coronar 6.476 m sobre el mar
L'alpinista Ramon Barella busca fer el cim del Mera Peak

Ramon Barella, en ple ascens a la serrada de l'Atlas, al Marroc.

El CV Cubelles no llença encara la tovallola.

Protagonista a Ràdio Cubelles

Dies abans d'encarar el repte més important de la seva 
trajectòria com a alpinista, Ramon Barella va passar pels 
micròfons de Ràdio Cubelles. Al llarg de l'entrevista, realitza-
da per Marc Torres, Barella repassa altres expedicions que 
ha realitzat -com el recent ascens a la serralada de l'Atlas, al 
Marroc- i avança els contratemps amb els que es trobaran en 
l'ascens d'un dels cims més alts del món. 
 
 Recupera l'entrevista accedint al 
 web www.radiocubelles.cat o a 
 través del següent codi QR.

Barella busca el seu primer sis mil.
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Dinamitzem Cubelles!

La promoció turística, co-
mercial, la promoció del 
nostre patrimoni, del co-
merç o de l’empresa, en 
definitiva, el desenvolu-

pament del nostre municipi, és per a nos-
altres un compromís ferm i seriós i un eix 
bàsic de la nostra economia. 

Des de fa més de quatre anys hem treba-
llat i organitzat diferents esdeveniments 
que, gràcies al treball constant, la busca de 
millores, la implicació i la participació del 
comerç local, han anat superant expectati-
ves i, a hores d’ara, ja podem dir que  estan 
consolidats dintre del nostre calendari. La 
Festa Pirata, La Verema, el Cubermut, la Fira 
de Nadal o la Medieval, el mes del Xató i les 
Jornades Gastronòmi-ques són Festes i Fi-
res orientades a la promoció del comerç lo-
cal, la cultura, la nostra història i el turisme. 

També treballem per a donar a conèixer i 
promocionar el nostre patrimoni local, fent 
difusió mitjançant visites guiades com al 
Castell, l’Exposició permanent d’en Charlie 
Rivel, el Nucli Antic, la Ciutat Portuària Ibe-
ra de la Mota de Sant Pere, l’Espai Natural 
de la desembocadura del Foix o com la que 
està a punt de comen-çar, les noves visites 
guiades al Fortí de la Mota i Niu de Metralla-
dores, en la que es podran visitar dos punts 
claus de defensa litoral de la Guerra Civil es-
panyola, a Cubelles.

Així mateix, continuem fomentant noves ac-
tivitats econòmiques i fent plans, pro-jectes 
i actuacions en el suport a l’emprenedoria, 
com l’acord de col·laboració signat amb 
Neàpolis per a que les emprenedores de 
Cubelles de perfil tecnològic, puguin dispo-
sar d’un espai gratuït, un cowork, que tindrà 
com a objectiu constru-ir una comunitat 
innovadora, oberta i col·laborativa on com-
partir i fomentar ide-es.

Per aquest motiu, des d’Unitat Cubellenca 
continuem treballant en aquestes àrees i 
desenvolupant polítiques de promoció de la 
nostra Vila, fomentant el comerç local, pro-
movent l’emprenedoria i l’empresa, vetllant 
per un turisme sostenible i impulsant estra-
tègies de dinamització econòmica. 

I tot gràcies a vosaltres, que sou la força que 
impulsa aquest poble.   

Grups municipals
A disposició del poble

1037 votants van donar 
tres regidors al PSC Cube-
lles, sent la segona força 
més votada, però UC, amb 
Rosa Fonoll al capdavant, 

va decidir repetir el mateix pacte de govern 
i excloure’ns del govern municipal. El PSC, 
com no pot ser d’una altra manera, està a 
disposició del poble, escoltant els cube-
llencs. Amb les seves queixes i neguits, vam 
fer els següents precs i preguntes al passat 
Ple Municipal del 17/09, però a data de tan-
cament d’aquest article no hem obtingut 
resposta. Són: 
PREGUNTES
1. Per què s’ha suspès l’aprovació definitiva 
de la modificació del Pla General del terreny 
de l’institut? Per què no s’ha comunicat a 
l’oposició ni a la ciutadania?
2. L’ampliació del servei d’autobús al cap de 
setmana té data de finalització? 
3. Per que no s’ha acabat la cobertura de la 
pista exterior del poliesportiu? Quan s’inau-
gurarà?
4. Quan cobraran els endarreriments els tre-
balladors municipals? 
5. D’on surt el conglomerat asfàltic abocat al 
costat de l’institut Les Vinyes? És tòxic? Per 
que s’ha de retirar sense els nens presents? 
Per què s’ha abocat allà i no a un altre lloc? 
6. Hi havia o no ordre de tancament del pàr-
quing d’autocaravanes?. Per que s’ha iniciat 
un expedient d’extinció de l’autorització de-
manial del solar del pàrquing d’autocarava-
nes?
7. Per què es van posar cartells anunciant 
les obres de reforma del passeig marítim, el 
pla d’accessibilitat de Mas trader, l’estació 
d’abombament i la biblioteca si sis mesos 
més tard no s’han iniciat? Per motius elec-
torals?
8. Hi ha algun projecte pel Port Esportiu?
PRECS
1. Preguem que es faci un pla integral a la 
via pública sobre carrers, voreres, senyals, 
enllumenat... i que no es facin actuacions 
puntuals i concretes. 
2. Demanem a petició dels veïns de les Sali-
nes, actuacions extraordinàries de neteja al 
voltant de la platja de gossos, atractiu turís-
tic però per propietaris irresponsables, els 
veïns han de suportar molta brutícia i olors. 
3. Preguem la redacció d’un pla d’actuació 
per crisis com la de l’aigua, ja que o no exis-
tia o l’Ajuntament no el va seguir. 
4. Preguem que es contestin les instàncies. 
Els veïns del correcan manifesten que tenen 
35 per contestar...
5. Preguem informació a temps sobre les or-
denances municipals per a fer aportacions 
des de l’oposició. 
Informarem de les respostes. 
Entre tots, farem el pas endavant que Cube-
lles necessita. 

100 dies d'intensa feina 

Arribats als 100 dies de 
mandat tenint el Pla pre-
parat amb tots els socis de 
govern, podem afirmar que 
tot i les opinions en contra, 

d'algú o altre grup de l'oposició hem fet fei-
na. Ens hem anat situant en les correspo-
nents regidories i hem començat a treballar.
És  ben cert que hem passat diverses crisis, 
la de l'aigua resolta amb força eficiència,  i 
d'altres com els residus de la deixalleria al 
costat del centres educatius, han tingut un 
tempus més  lent tanmateix , com la sus-
pensió del projecte de l'Institut que ha de 
quedar resolt tècnicament abans del 25 
de novembre. Aquest darrer el nostre grup 
hi estarà  molt a sobre ja que és  un dels 
compromisos ferms que vàrem adquirir  al 
nostre programa electoral, per tant no dei-
xarem de treballar- hi. Un cop passat l'estiu 
, començat  ja el curs escolar es fa més clara 
la necessitat d'un nou Institut, tenim molts 
matriculats a les nostres escoles i els dos 
instituts i els espais són cada cop més ne-
cessaris.
 
Catalunya viu una tardor molt convulsa i 
complicada; aquest mes d'octubre conei-
xerem la sentència del procés  i veient les 
darreres accions policials repressives de 
l'Estat, en forma de noves detencions con-
tra grups del CDR, no podem sentir- nos 
més que deçabuts però  no per això deixa-
rem de lluitar per defensar la llibertat i la de-
mocràcia  que ens prenen per la força. Des 
d'Esquerra condemnem aquestes noves 
detencions. I alhora ens sembla increïble 
que és critiquin associacions del poble per 
portar símbols com llaços grocs o pancar-
tes reivindicatives quan senyors en un estat 
de dret tota persona o col·lectiu és lliure de 
manifestar allò  que creu i pensa en l' exer-
cici de ser lliures.

Davant nostre tenim un gran compromís 
en la realització d'un nou Pla general d'ur-
banisme, que ens permeti ordenar la nostra 
vila i on donar cabuda a molts projectes i de 
ben segur que això  ho treballarem amb tot 
el Govern en ple. Però  a mig termini tenim 
la construcció de la biblioteca, la inaugu-
ració de l' Aliança i l'aprofitament de tots 
aquests espais tan necessaris pel nostre 
dia a dia. Molta feina però  molt bona vo-
luntat i predisposició per realitzar totes les 
tasques que convinguin per fer del nostre 
poble millor, i amb la mirada amb aquells 
que no hi son  aquells i aquelles persones 
manllevades de la seva llibertat , per aque-
lles i aquells que són lluny de casa , no de-
fallirem i continuarem lluitant per la llibertat 
del nostre país.

      UnitatCubellenca11

      @CUBELLES_UC

      @unitatcubellenca

      EsquerraCubelles

      @ERCubelles

      @esquerracubelles
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Noves eleccions

En Comú Podem ho vam 
deixar clar en la passa-
da campanya electoral, 
podem tenir un Govern 
progressista que pas-

sés pàgina del bipartidisme i que comptés 
amb persones d’una formació sobiranista 
com En Comú Podem. Un Govern que mi-
rés a Catalunya. Pedro Sánchez, que és qui 
tenia la responsabilitat de buscar els su-
ports necessaris al Congrés dels Diputats, 
va quedar-se de braços plegats, reclamant 
el suport C’s qui els va tancar la porta. Els 
primers a fer un pas endavant vam ser el 
grup d’En Comú Podem amb una proposta 
de 25 mesures, que en el seu dia ja s’havien 
parlat i negociat amb el PSOE. No vam tenir 
resposta, ni del PSC que segueix callat, ni 
del PSOE. Durant les setmanes posteriors el 
PSOE va anar posant excuses: primer Cata-
lunya, després Pablo Iglesias. És aquí quan 
arriba la proposta de Govern de coalició, una 
proposta que pretenia que en 48 h parlés-
sim de tot allò al qual el PSOE s’havia negat 
des de feia tres mesos. En definitiva, un pa-
per de regal molt bonic, però quan l’obries 
estava buit. 

Ens vam abstenir a la investidura com un 
missatge que considerava aquesta pro-
posta com un punt de sortida i no d’arri-
bada en el que podíem començar a parlar 
de programa i equips. Vam manifestar que 
estaríem disponibles durant tot l’estiu per 
seguir negociant. Veient que el PSOE seguia 
sense fer la seva tasca, vam decidir tornar 
a presentar una proposta programàtica 
aquest cop amb el grup confederal que tor-
nés a incloure les mesures més importants 
de les 25 d’En Comú Podem, entre elles, la 
Mesa de Diàleg. El PSOE no va trigar ni 24 
h a tancar-hi la porta. Després d’això, Pe-
dro Sánchez reapareix amb un document de 
propostes que torna a posar el comptador a 
0 com si hagués existit la proposta de coa-
lició i sense algunes de les propostes més 
importants que havíem posat sobre la taula, 
com ara, la Mesa de Diàleg sobre Catalunya. 
El PSOE va decidir presentar un programa 
electoral i no un programa de govern des del 
qual negociar un acord integral d’equips on 
també es parlés de quina serà la resposta 
d’aquest futur Govern sobre Catalunya i la 
crisi territorial. En aquest punt, Ciutadans 
va decidir fer una proposta que implicava un 
estat d’excepció autonòmic per Catalunya, 
un retrocés per Navarra i l’aplicació de ve-
lles receptes d’austeritat.

Davant de tot això? Volem continuar girant 
cap a la dreta o optem per un govern pro-
gressista i d’esquerres?

Iniciem el nou curs polític

En primer lloc, voldríem 
començar aquest article 
fent un agraïment públic al 
company Edmon Colomer. 
Després d’haver-se pre-

sentat dins la candidatura de Junts per Cu-
belles, i havent pres possessió de l’acta de 
regidor de l’Ajuntament de Cubelles; el pre-
sident Torra va requerir-lo com a membre 
del Consell Nacional de la Cultura i les Arts 
(CONCA), responsabilitat que és incompa-
tible amb l’exercici d’un càrrec d’elecció 
pública.  Estem molt contents que un cube-
llenc ens representi en aquest òrgan cultural 
de país de tant prestigi, i estem segurs que 
l'Edmon continuarà treballant per Cubelles 
tant o més que fins ara. Volem aprofitar per 
agrair-li públicament tota la feina que ha fet, 
fa i farà per Cubelles. 

Ens agradaria felicitar també la nova com-
panya que s’incorporà al Grup Municipal, 
que va ser nomenada regidora el darrer Ple 
Municipal. Estem convençuts que la Yolan-
da García farà una excel·lent feina com a 
regidora de Junts per Cubelles, i farem un 
gran equip.
En el darrer ple municipal, Junts per Cube-
lles vàrem presentar tres mocions. La pri-
mera de les mocions tenia com a principal 
objectiu la Prevenció dels Incendis Fores-
tals a Cubelles, a causa dels incendis que 
el nostre país ha patit recentment crèiem 
necessari adoptar mesures de prevenció 
al nostre poble per no haver de lamentar 
cap accident. La nostra sorpresa va ser 
que el govern municipal va votar en contra 
d'aquesta moció tan important, i que alhora 
no comportava cap càrrega econòmica.

La segona moció que presentàvem, era per 
la millora de la gestió de residus al municipi, 
ja que molts ciutadans ens havien traslladat 
la seva preocupació en aquesta matèria que 
ja és un problema greu, tenint molts cops 
els contenidors saturats, una gran quanti-
tat de rates pel carrer, paneroles, etc. Una 
vegada més, vam tornar a rebre els vots en 
contra del govern municipal, que no fa res 
per solucionar aquest problema.

La darrera moció va ser en defensa de la pa-
gesia per un preu just del raïm, que va ser 
aprovada per tots els grups municipals.

D’aquesta manera doncs, hem arrencat la 
legislatura, amb una feina que seguirem 
fent diàriament pel bé dels cubellencs i cu-
bellenques. Malgrat la negativa del govern 
en solucionar els problemes importants del 
poble, nosaltres seguirem insistint ferma-
ment perquè actuïn i els solucionin.

Bienvenido otoño

Después de un verano 
protocolario, disfrutando 
de las fiestas que ofrece 
nuestro municipio, de un 
periodo de vacaciones y 

descanso para algunos y de transición para 
otros, le damos la bienvenida al otoño. Des-
de nuestra posición hemos vivido unas fies-
tas locales con algo de tristeza, pues éstas 
deberían tener como objetivo el disfrute y 
la mayor participación de los ciudadanos, 
pero hemos visto símbolos separatistas en-
tre nuestros queridos gegants, la cultura de 
todos que salió por las calles del municipio, 
para unos cuantos. Triste que el gobierno 
no pidiera respeto para todos los ciudada-
nos que participaban y disfrutaban en ese 
mismo momento.

Para muchos la entrada al otoño es des-
concertada e incluso depresiva, pues llega 
de nuevo la rutina, el trabajo, el colegio, los 
días menguan y entramos en el deber de 
volver a adaptarse. Pero ésta es la mejor 
oportunidad para coger fuerzas, modificar 
perspectivas y emprender objetivos. Cs Cu-
belles vuelve a la rutina con una perspectiva 
nueva, adaptada, con unos objetivos claros 
que permanecerán constantes, la mejora 
del municipio. Apoyamos mociones en el úl-
timo pleno que creímos eran de mejora para 
todos, sin importar el color, la condición so-
cial, la cultura o incluso ideologías o dife-
rencias de partido, todos somos y hacemos 
Cubelles, por lo que ayudaremos a todos 
los ciudadanos en sus preocupaciones, que 
son muchísimas, demasiadas. Además de 
las habituales se incrementa la mala ges-
tión del agua potable, residuos de asfaltado 
al lado del instituto, aparición de una rata en 
el parque más concurrido del municipio, y 
se siguen sumando los problemas. Desde la 
humilde oposición, insistiremos en que los 
recursos deben priorizarse para que estas 
cosas no ocurran, mejoren y se solucionen. 
La indignación de muchos ciudadanos de-
bería ser suficiente para cambiarlo, incluso 
deberían poder participar y dar sus opini-
ones. Lamentablemente para los oídos de 
Ciudadanos Cubelles en el último pleno se 
comunicó que por nuestra condición políti-
ca algún concejal no apoyará nada de Cs, la 
verdad es que es una lástima, con el camino 
que aún nos queda por recorrer…

Desde Cs Cubelles solo podemos invitaros a 
participar con nuestra agrupación, en nues-
tras redes iremos informando de las carpas 
y mesas informativas que realicemos, even-
tos y demás, donde atendemos, apoyamos 
y conversamos, queremos trasladar al go-
bierno vuestras preocupaciones. Seguire-
mos buscando soluciones a los déficits del 
pueblo que nos indignan a todos, respetan-
do la pluralidad y trabajando para mejorar 
Cubelles.

Grups municipals

      JuntsxCubelles

      @juntsxcubelles

      @juntsxcubelles

       juntspercubelles.cat

      cubellesencomupodem

      @cubellesECP

      @cubelles_ecp

      CiutadansCubelles

      @CsCubelles 
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Jo soc CDR

Jo també sóc CDR i no tinc 
por de ser-ho.
Aquí i ara volem denunciar 
la repressió als CDR i a tot 
el moviment de l’esquerra 

independentista. 
Una repressió que té diversos agents: Per 
una banda l’estat espanyol amb la seva po-
licia, la seva (in)justícia, fiscalia, la premsa i 
monarquia, ens acusen de terrorisme i ens 
empresonen. D'altra banda volem denunci-
ar al “nostre” govern que utilitza els mossos 
contra el poble, es persona com acusació 
particular i ens demana penes de presó.

VAM VOTAR I VAM GUANYAR !!!!
HO TORNAREM A FER

En aquest escrit hi havia inclosos dos di-
buixos de l'artista Turu, dos vinyetes que 
fan referència al poder que te el poble con-
tra l'article 155 (SOM INGORVERNABLES) i 
una altre vinyeta amb un cartell de "JO SOC 
CDR".
Al no estar regulat que es pugui o no po-
sar dibuixos en les columnes de la revista 
dedicades als Grups Municipals, s'ha deci-
dit prohibir publicar-los. Rebutgem aquest 
tipus de decisions que limiten la llibertat 
d'expressió.

A partir d’aquí una operadora vir-
tual ofereix l’opció de marcar l’ex-
tensió de la regidoria corresponent, 
que poden 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 telè-
fon 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

 CENTRES EDUCATIUS
INS Cubelles  93 895 50 24
INS Les Vinyes  93 895 08 59
Esc. Charlie Rivel  93 895 09 56
Esc. Vora del Mar  93 895 75 15
Esc. Mar i Cel   93 895 18 55
Llar Infants La Draga  93 895 21 61

 URGÈNCIES
Emergències  112
Policia Local  93 895 01 32
Guàrdia Civil  93 814 70 50
Policia Nacional  93 893 25 08
Mossos  93 657 11 50
Bombers  93 815 00 80
CAP 93 895 79 06
H. Sant Antoni 93 893 16 16
H.  Sant Camil  93 896 00 25
Creu Roja  93 814 30 30

 SERVEIS

Deixalleria  663 76 96 94
Sorea (Serv. Aigua)  93 895 77 07
FECSA (avaries)  900 77 00 77
Rodalies  900 41 00 41
Taxi Cubelles  93 514 12 48
Farm. Muntaner  93 895 07 03
Farm.López  93 895 28 04
Farm.Rodríguez  93 895 30 05
Correus  93 895 67 08
Parròquia Sta. Maria 93 895 00 30
Org. Gest. Tributària  93 472 92 48
SIAD Garraf  93 810 04 10
Enllumenat púb. (24h)  900 13 13 26
Serveis funeraris 93 895 12 14

TELÈFONS D'INTERÈS
L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00

      CUPCubelles

      @CUPCubelles

      @CUP_Cubelles



El racó d'en Pineda

Les masies de Cubelles van jugar un paper destacat en 
el teixit productiu de la vila durant bona part del segle 
XX. El Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell ofereix 
al llarg de tot el mes d'octubre una exposició fotogràfica 
al Centre Social Joan Roig i Piera sobre el poble i els 
seus personatges de mitjan el segle passat. A la mostra 
s'inclouen imatges com la de Tomàs Planas i Aviñó, 
masover del Corral de l'Almirall, presa entre el 1956 i 1957.        
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