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Cubelles Comunica, la informació 2.0

Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar els codis QR, a 
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Cubelles i Cunit prorroguen el conveni del Penedès 
Marítim fins al 2019
L’aportació econòmica es reparteix al 50% i s’incrementarà anualment fins als 9.000 €

E
ls ajuntaments de  Cubelles  i  Cu-
nit  han signat aquests dimecres 
la pròrroga del conveni de col·labo-
ració pel Penedès Marítim fins a fi-

nals de l’any 2019. Per als dos consistoris, la 
creació i consolidació de la marca turística 
ha estat una molt bona experiència d’èxit 
com a eina de promoció del territori.
 
El nou conveni estableix la  definició d’un 
pla estratègic i l’elaboració d’un pla d’acció  
per a la legislatura 2015-2019 on es fixaran 
totes aquelles accions que es puguin execu-
tar de manera conjunta per a la promoció i 
dinamització del territori.
 
Per poder planificar totes les accions i l’es-
tratègia a seguir, s’ha acordat  celebrar 
una  trobada mensual  entre les regidories 
de promoció econòmica i turisme de totes 
dues corporacions.
 
Pel que fa al finançament de la marca Pene-
dès Marítim, el conveni fixa que les aportaci-
ons seran a parts iguals entre els dos ajunta-
ments passant dels 3.000 euros el 2016 a unes 
anualitats de  5.000 euros  (2017),  7.000 eu-
ros (2018) i acabant amb 9.000 euros per con-
sistori a la fi del present conveni l’any 2019.

Noves complicitats
La renovació arriba després d’haver-se ce-
lebrat la primera trobada de Cunit i Cube-
lles amb cinc  municipis més (Calafell, El 
Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Sitges i Sant 
Pere de Ribes), l’Agència de Desenvolupa-

ment  NODE Garraf  i els  Consells Comar-
cals del Garraf i del Baix Penedès. Una co-
missió de treball a través de la qual s’articu-
len aspectes turístics i de desenvolupament 
local dels municipis integrants.
 
Durant l’acte de la signatura, l’Alcaldessa de 
Cunit, Montserrat Carreras, va expressar la seva 
voluntat que la renovació del conveni també 
s’estengui a d’altres àmbits al marge del turís-
tic. “Som més un producte integrat entre Bar-
celona i la Costa Daurada, més que no pas una 
altra marca”, va assegurar Carreras.   
 
El regidor de Patrimoni i Turisme de Cunit, 
Jaume Casañas, va recordar que la posada 
en marxa del projecte Penedès Marítim no 
ha estat senzilla, però que no ha parat de 
créixer des de la seva creació, el 2011. “Som 
dos municipis amb unes característiques 

similars i, per tant, és molt positiu que do-
nem continuïtat a la iniciativa”, va afirmar.
 
De la seva banda, el regidor de Comerç, Tu-
risme i Fires de l’Ajuntament de Cubelles, 
Raül Mudarra, va indicar que el Penedès 
Marítim ha atorgat una major visibilitat ex-
terior a les dues viles i que la marca és “idò-
nia”  per poder promocionar els  “atractius 
de Cunit i Cubelles”.  “Qualsevol visitant 
pot gaudir de la nostra tranquil·litat i les 
nostres platges i, en menys d’una hora, vi-
sitar Barcelona o qualsevol indret de la Cos-
ta Daurada”, va remarcar.   
 
Finalment, l’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fo-
noll, també va afegir que el Penedès Marítim 
s’està fent gran i que la col·laboració entre 
les dues parts “està ajudant a dinamitzar tots 
dos municipis”.
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Curs d’iniciació al 
català oral per a 
dones magribines  

El CPNL també ofereix 
classes al Centre Social 
de nivell bàsic 2 i 3  

El Consorci per a la Normalització Lin-
güística (CPNL) ofereix fins a comença-
ments de juny nous cursos de català, en 
col·laboració amb la regidoria de Cultu-
ra. Entre el ventall d’ofertes, hi destaca 
un curs d’iniciació al català per a dones 
magribines. Es tracta d’una iniciativa 
pensada per familiaritzar aquest col·lec-
tiu amb el català i, sobretot, dotar-les 
d’eines per tal que facilitin la seva au-
tonomia. Les classes s’ofereixen tots els 
dimarts de 10.00 h. a 11.00 h. al Centre 
Social i s’allarguen fins al 7 de juny.

Així mateix, també s’ha posat en marxa 
un curs ordinari de nivell Bàsic 2 de 45 
hores que, tanmateix, ja ha tancat les 
inscripcions. 

Al marge dels cursos, el CPNL i la regi-
dora de Cultura també han endegat 
els tallers de nivell bàsic 2 i 3. Es tracta 
de sessions individuals i independents 
obertes a tothom amb uns mínims de 
coneixements de català i a les quals s’hi 
pot assistir lliurement, sense seguir un 
calendari fixe de classes. Els dies dels ta-
llers són el 26 d’abril i el 3, el 17 i el 21 
de maig, en horari d’11.15 h. a 12.15 h. 
al Centre Social.

Tots els cursos i tallers són gratuïts.             

Es recuperen les jornades gastronòmiques 
de Cubelles durant el mes de novembre

Després de la bona acollida d’iniciati-
ves com el Mes del Xató o les Jorna-
des Gastronòmiques Medievals, des 
de la regidoria de Turisme, Comerç 

i Fires, en col·laboració amb els establiments 
de restauració del municipi, es recuperen les 
Jornades Gastronòmiques de Cubelles, que 
tindran lloc durant tot el mes de novembre. 
Set anys després de la darrera edició, enguany 
es reediten les V Jornades Gastronòmiques de 
Cubelles i la II Mostra de tapes.

Durant el mes de juny, tots els restaurants 
del municipi que ho desitgin es podran ins-
criure i fer arribar les seves propostes gas-
tronòmiques, ja siguin de menú o tapes. La 
campanya es complementarà amb l’edició 
d’un llibret amb tots els menús gastronòmics 
i tapes ofertes pels diferents establiments, 
amb la finalitat de difondre i publicitar la 
campanya i exercir de guia gastronòmica 
del municipi. Els establiments gaudiran de 

llibertat creativa i flexibilitat, però hauran 
d’acomplir un seguit de requisits en els seus 
plats de menús i tapes. Les propostes hau-
ran de fer servir preferiblement productes 
de proximitat i temporada. En els casos del 
menús degustació hauran de constar amb 
un mínim de dos primers o entrants a esco-
llir, tres segons i postres, recomanant que els 
preus s’ajustin entre els 20-25€.  Pel que fa a 
les tapes, les propostes hauran d’anar acom-
panyades d’una consumició (cervesa o vi) i 
no superar els 5-6€.  

Aquesta iniciativa pretén trencar l’estacio-
nalitat i fomentar l’activitat del sector de la 
restauració en un mes tradicionalment de 
baixa activitat econòmica, i espera aplegar 
més d’una desena d’establiments de tot el 
municipi. Pel que fa als costos de la campa-
nya, es cercarà una formula de finançament 
parcial o total per part del sector, en funció 
del nombre de participants.
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Amb només 24 anys, en Robert 
Monzonis s’ha fet un nom al tei-
xit associatiu de Cubelles. Actual-
ment és president de l’Associació 

Joves de Cubelles i de l’Aliança, a més de 
formar part de la junta de l’Agrupació de 
Balls Populars i ser soci d’altres entitats de 
la vila. Llicenciat en Psicologia i a punt de 
cloure dos màsters, també és president del 
Consell d’Estudiants de la Universitat Ra-
mon Llull i ha estat vicepresident del con-
sell català i membre de la junta estatal. Les 
seves inquietuds polítiques l’han portat a 
ser fundador de la JNC a Cubelles, president 
comarcal de les joventuts de Convergència, 
conseller nacional de la JNC i CDC i, ara, 
president local de la formació nacionalista.          

-Com afronta aquest nou repte?
-Amb il·lusió, energia i ganes de renovar Cube-
lles i la comarca. Vull aportar una visió renova-
da, positiva i fresca a la política local, a banda 
d’incorporar noves formes de fer i actuar. 

“A la nova política calen nous lideratges”

-Quin paper ha d’exercir Cubelles en la re-
fundació de CDC?
-Ens estem mobilitzant per contribuir a cre-
ar un nou partit i, de fet, ja hi ha moltes 
persones que s’han interessat en obtenir 
informació i afiliar-se. Cubelles acollirà un 
torn obert comarcal on, qui ho desitgi, po-
drà opinar sobre com vol que sigui la nova 
CDC. Es farà el divendres 22 d’abril. 
 
-En l’àmbit més estrictament municipal, 
quines són les línies mestres que es marca 
per al seu mandat?
-Primer, ampliar el teixit de la militància. En 
política municipal, les persones que lideren 
un projecte compten molt i nosaltres volem 
projectar aquesta imatge d’obertura i de 
predisposició a parlar amb qui sigui.

-Què més?
-Tornar a reactivar el col·lectiu de les JNC a la 
vila. És molt important que els joves s’impli-
quin en política i a Cubelles estem treballant 
perquè hi ha gent interessada i esperem 
convèncer-los perquè facin el pas. A més, 
acollirem en breu una assemblea de tota la 
militància de les JNC de les comarques de 
Barcelona i també ens han acceptat de fer a 
Cubelles un consell nacional de les JNC amb 
l’ànim de visualitzar que hi ha joves de tot el 
país implicats en fer créixer el col·lectiu tam-
bé aquí al municipi. Seran més de 300 joves 
debatent de política i mirarem d’organitzar 
també algun acte obert a la població. 

 -Amb aquesta nova etapa, hi pot haver al-
gun canvi de lideratge a CDC de cara a les 
properes eleccions? 
-De cara al futur pot canviar. De fet, quan 

s’impulsa un canvi tan profund com el nos-
tre, es fa pensant en tots els nivells. Això 
no vol dir que haguem d’excloure ningú, 
perquè tothom és necessari i tenim molt 
bona relació amb el grup municipal, amb 
el que ja ens hem reunit i hi ha bona sin-
tonia. Però quan posem la mirada en les 
properes eleccions no es podran descartar 
nous lideratges.  

-Pot ser, doncs, que el proper candidat de 
Convergència no sigui militant de la for-
mació, tal com passa actualment?
-Pot ser. No volem ser excloents, això ho 
decidirem col·lectivament. 

-I ser president local de CDC pot ser el pri-
mer pas per ser candidat?
-Doncs, no es descarta. No em vull precipi-
tar en res, però no descarto cap opció. Tot 
i així, encara falten tres anys i no podem 
avançar res.  

-Quin paper ha de jugar Convergència en 
una política municipal marcada per un go-
vern en minoria?
-El més important és que siguem cohe-
rents amb el que pensem i defensem. 
El nostre ànim ha de ser de preguntar 
contínuament a la militància sobre allò 
que hem de fer i els nostres posiciona-
ments i, en tot cas, no crec que haguem 
de posar pals a les rodes perquè sí. Si 
s’ha de prendre una decisió s’ha de fer 
seguint un criteri, argumentant sempre 
perquè votem a favor d’alguna cosa o en 
contra. Voluntat de diàleg amb tothom 
i voluntat de tirar endavant el poble de 
Cubelles.    

Robert Monzonis, nou president local de CDC

Robert Monzonis és el nou president de CDC
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L’equip de govern presentarà la seva 
proposta de pressupostos 2016 en una 
audiència pública que tindrà lloc el 
divendres 15 d’abril, al cinema Mediterrani, 
a partir de els 19.30 h. A l’acte hi prendran la 
paraula l’Alcaldessa de la Vila, Rosa Fonoll, i 
el regidor d’Hisenda, Raül Mudarra. Durant 
la seva compareixença també es farà balanç 
de la situació econòmica del Consistori i es 
detallaran els comptes que seran debatuts 
i sotmesos a votació a la sessió plenària 
de caràcter ordinari, que se celebrarà el 
dimarts 19 d’abril, a les 18.30 h.

En tractar-se d’una audiència pública, 
el Reglament de Participació Ciutadana 

Estudiants de 
Cubelles s’adhereixen 
al programa ‘Anem al 
teatre’ 
L’alumnat participa de la 
iniciativa des del 2012

Gairebé un miler d’alumnes dels col·legis i 
instituts de la vila participen del programa 
educatiu Anem al teatre, pensat per atansar 
les arts escèniques al jovent del municipi. 
En concret, són 890 estudiants de primària i 
secundària que, al llarg del curs, es desplacen 
fins a Vilanova i la Geltrú per assistir a 
representacions teatrals i d’altres expressions 
com la dansa i similars. Algunes de les obres, 
a més, són en anglès, el que ajuda a millorar 
la seva competència en aquesta llengua.

El projecte van endegar-se el 2004 i, al 
llarg d’aquesta dotzena d’anys, ha anat 
creixent en acceptació i participació fins 
a acostar-se al miler de participants. Els 
centres educatius reben un llistat d’obres 
incloses a la iniciativa i, entre l’alumnat i 
el professorat, s’escullen els espectacles als 
quals es vol assistir. En el cas de Cubelles, 
en no disposar d’una sala de teatre, 
l’alumnat ha de desplaçar-se principalment 
a Vilanova i la Geltrú.

El cost total del programa ascendeix 
als 5.365,64 euros, pagat a parts iguals 
entre la Diputació de Barcelona i 
l’Ajuntament de Cubelles. Les principals 
despeses corresponent als honoraris de les 
companyies, el transport, els drets d’autor 
i el lloguer dels teatres. Dins del primer 
trimestre de l’any es paga el 80% i, la resta, 
al final de curs.

Es presenten els pressupostos 2016 en 
audiència pública 

L’acte té lloc el dia 15 d’abril al cinema Mediterrani, a les 
19.30 h.  

estableix un règim reglat d’intervencions. 
Primerament, hi haurà un posicionament 
polític de la mà dels representants 
anunciats; seguidament, els assistents 
podran intervenir amb un temps màxim 
de cinc minuts; posteriorment hi haurà un 
torn de dues rèpliques i contrarèpliques, i, 
finalment, es procedirà a les conclusions, en 
cas que es consideri oportú. Atenent allò 
que recull l’esmentat reglament, el temps 
de l’audiència no podrà excedir de les dues 
hores. 

El govern municipal ha posposat un 
mes la seva intenció de portar a ple els 
pressupostos. Inicialment, l’objectiu era 
que es debatessin durant el març, però les 
converses entre les diferents formacions 
polítiques han obligat a traslladat la seva 
votació a l’abril. La proposta de comptes 
de la regidoria d’Hisenda ascendeix fins 
als 16.569.400 euros, amb una davallada 
de previsió d’ingressos ordinaris d’uns 
650.000 euros. El titular de l’àrea, Raül 
Mudarra, ha avançat que el pressupost 
plantejat pel govern es caracteritza per 
la contenció de la despesa i la necessitat 
de condicionar les grans inversions a 
l’obtenció de finançament, principalment 
per la via de la venda de terrenys de 
propietat municipal.

Amb tot, Mudarra ha assegurat que es 
mantindrà la partida destinada a serveis 
socials i que no s’augmentarà la pressió 
fiscal sobre la població. 
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La ràpida actuació del conserge de l’equipament reverteix una aturada cardiorespiratòria 
fins a l’arribada dels serveis d’emergència 

L’ús del desfibril·lador salva la vida a un usuari del casal d’avis

El que havia de ser una tarda tranquil-
la de mitjans de gener al Casal d’Avis 
municipal del passeig de Narcís Bar-
dají va resultar un dia que quedarà 

marcat per sempre més en el calendari d’un 
dels seus usuaris i del conserge del centre, 
en Juan Varela.

Una aturada cardio-respiratòria va afectar 
en Carles de manera sobtada mentre tenia 
lloc una partida de billar i altres usuaris lle-
gien i passaven la tarda com solen fer so-
vint. Va caure desplomat a terra i van aler-
tar el conserge, que ràpidament va trucar 
al 112 però en comprovar que no tenia pols 
i no respirava, en Juan Valera va començar 
a fer un massatge cardíac de reanimació 
que no donava l’efecte esperat mentre una 
usuària seguia la trucada reclamant una 
ambulància. El conserge va demanar el des-
fibril·lador que hi ha instal·lat a la façana 
del Centre Social, un dels tres amb què es-
tan equipats diversos edificis públics com la 
comissaria de la Policia Local i el Poliespor-
tiu municipal.

La instal·lació dels Desfibril·ladors Externs 
Automàtics (DEA) en equipaments públics 
és un projecte iniciat l’any 2013 que té per 
objectiu convertir Cubelles en un munici-
pi cardioprotegit, ampliat l’any 2014 amb 
nous DEAs i formació per al seu ús per a 48 
persones, entre ells en Juan Varela.

Gràcies a la formació rebuda i veient que els 
intents de reanimació no eren satisfactoris, 
i ja amb el DEA a l’abast que altres usua-

ris del Casal d’Avis havien anat a buscar al 
Centre Social, en Juan va col·locar els elèc-
trodes allà on s’indicava i va anar seguint 
les instruccions. “És senzill de fer anar, el 
mateix DEA et va dient els passos que has 
de seguir” va declarar Juan Varela en una 
entrevista a Ràdio Cubelles. Així doncs, va 
ser el propi aparell qui va indicar que la 
primera descàrrega sobre en Carles no ha-
via estat suficient i calia un segon intent. 
Aquest va ser satisfactori i va mantenir-lo 
amb vida fins a l’arribada de l’ambulància 
al cap d’uns 15 minuts, segons apunten tes-
timonis allí presents. El personal mèdic de 
l’ambulància va agrair la professionalitat i 
la bona tasca duta a terme per Juan Varela, 
atorgant-li tots els mèrits que en Carles es 
mantingués amb vida fins que el van poder 
traslladar a l’hospital de Bellvitge on va in-
gressar a l’UVI fins a la seva recuperació.

En Juan Varela, conserge de la plantilla de 
personal de l’Ajuntament de Cubelles des 
de fa 10 anys, afirma que “un no vol ha-
ver de fer servir el DEA, però treballant 
amb gent gran era una cosa que podia 
passar qualsevol dia” i afegeix que “seria 
molt convenient tenir un DEA propi al Ca-
sal d’Avis” a banda del que hi ha al Centre 
Social “per poder actuar amb encara més 
rapidesa”.

Municipi cardioprotegit
El primer DEA a Cubelles va instal·lar-se al 
Poliesportiu municipal l’agost de 2013, un 
equipament públic per on hi passen cente-

nars de persones cada setmana. El personal 
del Poliesportiu, a més, va rebre una for-
mació específica del protocol a aplicar en 
cas de necessitat i com fer servir el desfi-
bril·lador, malgrat que una persona sense 
experiència també el pot fer anar tan sols 
seguint les instruccions que el propi aparell 
va oferint, tal com relatava Juan Varela.

El Consistori va apostar per ampliar la co-
bertura de cardioprotecció al municipi i al 
cap d’un any, l’estiu del 2014, també es van 
equipar amb un DEA la comissaria i un cot-
xe patrulla de la Policia Local i l’esmentat 
desfibril·lador a la façana del Centre Social. 
També es va fer entrega un aparell al Grup 
Riscos Cubelles. Els col·lectius de treballa-
dors d’aquests equipaments i dels volunta-
ris del grup de riscos van rebre la formació 
per fer ús dels DEA’s. En total van ser 3.000 
euros d’inversió en el projecte de cardi-
oprotecció d’equipaments municipals que 
es pretén seguir ampliant gradualment.

Juan Valera, treballant al Casal d’Avis
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Les activitats han estat concedides per la Diputació i s’adrecen a diferents col·lectius 
del municipi, sobretot estudiants  

L’OMIC endega un programa de conscienciació sobre consum

El Servei de Suport a les Polítiques 
de Consum de la Diputació de Bar-
celona ha adjudicat a l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Consumidor 

de Cubelles (OMIC)  diferents activitats de 
sensibilització en matèria de consum.

Les accions s’impartiran  als diferents col-
lectius del municipi malgrat que s’adrecen, 
principalment, als centres educatius de 
primària i secundària de la vila. Amb tot, 
també se n’organitzaran pensades per a la 
resta de col·lectius poblacionals, a banda 
d’exposicions a l’abast de qualsevol consu-
midor.

Els tallers concedits en l’àmbit educatiu 
són els següents :

-Oh! La joguina no juga! Aquesta activitat 
ja està consolidada com a part de l’oferta 
educativa que s’ofereix als centres de pri-
mària cada any. Es tracta d’un taller que 
s’imparteix entre alumnes de P4 i P5 d’edu-
cació infantil i que, interactuant amb els 
nens, mira de ser un primer contacte amb 
els drets i deures del consumidor.

-Un forat al moneder. Iniciativa que la Di-
putació de Barcelona va engegar com a 
novetat l’any passat, escollint Cubelles com 
un dels quatre municipis per desenvolupar 
la prova pilot. Arran de la bona acceptació 
que va obtenir tant per part dels docents 
com entre l’alumnat, enguany  es torna a 
repetir. En aquesta edició, el taller s’impar-
tirà als nens de 3r de primària de  l’escola 
Mar i Cel.

-Qui veu el meu perfil? Privacitat a inter-
net. Consisteix en una xerrada confegida 
per educar els joves sobre l’ús responsable 
d’internet i dotar-los d’eines per navegar 
de manera segura per la xarxa. L’activitat 
s’impartirà als alumnes de 2n d’ESO de l’INS 
Les Vinyes.

-Les Entitats financeres i els seus productes, 
per adolescents. Nova xerrada programada 
per facilitar instruments als col·lectius de 
joves per tal de preparar-los en el moment 
que s’hagin d’adreçar a les entitats finan-
ceres i no vegin vulnerats els seus drets ele-
mentals. Aquesta trobada està concebuda 
per als alumnes de l’últim curs de l’ESO i els 
cursos de batxillerat. En el nostre municipi, 
s’impartirà als alumnes de 4t d’ESO de IES 
Cubelles.

D’altra banda, també tindrà lloc una se-
gona sessió d’assessorament tècnic per 
a la Policia Local titulada Els requisits 
d’informació en la venda de productes. 
A la primera jornada, duta a terme l’any 
2011,  es van tractar temes relacionats 
amb els drets bàsics dels consumidors a 
l’hora de fer les seves compres.

I per tal de completar l’oferta educativa 
i informativa relacionada amb aquest 
àmbit, durant el mes de novembre s’ins-
tal·larà al Centre Social l’exposició Lide-
ra el teu consum on, mitjançant panels 
informatius, es donarà una visió més di-
dàctica sobre els beneficis i la necessitat 
d’apostar per un consum més responsa-
ble.    
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Una de les activitats impulsades tracta de conscienciar els joves sobre el consum responsable



L’enderroc de la Tèrmica podria començar aquesta tardor 

Govern i Endesa es reuneixen per definir el futur dels terrenys de la zona energètica    

L’Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC) ha aconseguit recuperar 
6.858,12 euros mitjançant el seu servei de 
mediació entre clients i companyies. La xi-
fra correspon als casos tancats al llarg del 
2015, de manera que la quantitat podria 
créixer els propers mesos atès que encara 
romanen consultes pendents de resolució 
definitiva que, tanmateix, ja seran impu-
tables a l’exercici 2016. A tot plegat també 
cal sumar les respostes favorables assolides 
després de la mediació de l’OMIC però que 
no comporten un reemborsament econò-
mic directe, com les reparacions sense cost 

La mediació de l’OMIC permet els consumidors recuperar 6.800€ 

El 2015 es van atendre 347 consultes, sobretot relacionades amb telefonia i serveis bàsics  

La major part dels edificis del complex de 
la Central Tèrmica del Foix podrien desa-
parèixer en els propers tres anys. De fet, la 
voluntat de l’empresa seria començar les 
obres d’enderrocament a la tardor d’aquest 
2016, segons ha manifestat l’Alcaldessa de 
la vila, Rosa Fonoll, en declaracions a Rà-
dio Cubelles. De fet, l’executiu municipal 
hauria plantejat als directius d’Endesa un 
projecte relacionat amb aquest espai que 
la companyia hauria rebutjat. 

Fa setmanes, l’empresa ja va revisar tot el 
que quedava a la instal·lació i es va endur 
les peces més importants per conservar-les 
al fons històric. Una bona part de les ins-
tal·lacions que ara resten seran enderro-

cades segons la decisió aprovada pel Mi-
nisteri d’Indústria. En aquestes previsions, 
de fet, només es conservaven els edificis 
que la companyia podria considerar neces-
saris per una activitat futura lligada a una 
possible central de cicle combinat.

En tot cas, recentment, el govern munici-
pal i directius d’Endesa es van reunir per 
parlar del futur de la zona energètica i les 
conseqüències que tindrà per al municipi. 
L’Alcaldessa, Rosa Fonoll, en declaracions 
a Ràdio Cubelles ha assegurat que l’em-
presa va mostrar-se clarament favorable a 
continuar amb els plans d’enderrocament 
previstos i que no s’allargaran més de tres 
anys.

D’altra banda, però, el govern municipal 
espera que la relació amb l’empresa pugui 
ser útil en altres aspectes de la gestió mu-
nicipal, com per exemple les instal·lacions 
elèctriques de Can Travé. De fet, segons 
l’alcaldessa Rosa Fonoll, l’empresa s’hauria 
mostrat disposada a donar un cop de mà 
a l’Ajuntament en aquest aspecte concret.

La Central Tèrmica va deixar de funcionar el 
2010 i poc temps després va anunciar el seu 
desmantellament i el tancament definitiu. 
Paral·lelament, des de diversos sectors de 
Cubelles i Cunit s’hauria plantejat la possi-
bilitat de mantenir dempeus la xemeneia, 
malgrat que Endesa, no ho preveu atès ja 
que té una ordre de demolició.

addicional i les restitucions de serveis inter-
romputs indegudament.

Segons s’extreu de les dades incloses a la 
memòria 2015 de l’oficina, al llarg de l’any 
passat es van atendre 347 consultes, la major 
part (el 44%, 154) corresponien a afectaci-
ons relacionades amb empreses de telefonia. 
A continuació, li segueixen els serveis bàsics 
com la llum, l’aigua i el gas (24%, 83); el co-
merç (11%, 39), i el sector financer (3%, 12). 
En aquest darrer cas, les reclamacions han 
baixat respecte altres exercicis arran, sobre-
tot, de les sentències dels tribunals relatives 

a les clàusules sòl i la venda de preferents. 
L’OMIC també ha atès consultes sobre execu-
cions hipotecàries així com les possibles fór-
mules per tal d’evitar-les. 

Finalment, al llarg de tot el 2015, l’oficina 
d’atenció al consumidor ha desenvolupat 
accions diverses adreçades específicament 
als joves i estudiants, com els tallers Un cop 
d’ull al consum, Oh, la joguina no juga i Un 
forat al moneder; ha participat a la Xato-
nada i la Fira de Nadal, i ha col·laborat acti-
vament amb Ràdio Cubelles tractant temes 
d’actualitat en l’àmbit del consum. 
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L’associació de veïns de la Rambla Pau Casals 
impulsa la primera edició de la Feria de Abril. 
Es tracta d’una activitat inclosa en el pro-
grama d’actes de la Setmana Cultural, que 
pretén recuperar la tradició de combinar 
costums andalusos amb catalans. Es dóna el 
fet que als anys 80 del segle XX, a través de 
l’extinta entitat Verde y Blanca Andalucía, ja 
va haver-hi una primera experiència de cele-
bració d’una activitat d’aquest tipus.

Els actes començaran divendres dia 15 a la 
tarda i s’allargaran tot el dissabte i el diu-
menge al matí. Durant el cap de setmana 
hi haurà la participació de les escoles locals 

Als anys 80 ja hi va haver alguna experiència similar amb l’extinta entitat Verde y blanca 
Andalucía

Els veïns de Pau Casals impulsen la celebració d’una Feria d’Abril  

de dansa Eva Film i Fame, l’escola Concha 
Ruiz (Cornellà), el cor Rociero de Cunit, el 
quadre flamenc Arte y Comás i els grups 
de les associacions veïnals de La Collada 
(Vilanova i la Geltrú) i La Mota (Cubelles).

Pel que fa a les actuacions musicals, la 
primera edició d’aquesta Feria d’Abril 
gaudirà dels grups Sentir flamenco (di-
vendres, 22.00 h.) i Voces de bohemia 
(dissabte, 22.00 h.), que serà el cap de 
cartell d’aquesta festivitat. 

A banda de la música i la cultura an-
daluses, la Feria d’Abril també oferirà 

una mostra de la gastronomia d’aquesta 
regió. Així, dissabte, al dinar s’oferiran 
les tradicionals molles (migas) i tant dis-
sabte com diumenge l’esmorzar popular 
serà, també, a base de la popular frei-
duría.

Cubelles ja havia celebrat festes en les 
quals es mostrava la cultura i les tradi-
cions andaluses. Pels volts de la dècada 
de 1980, l’entitat Verde y blanca Anda-
lucía havia organitzat diverses jornades 
en les quals es mostrava, principalment, 
la cultura i el folcklore popular andalús i 
extremeny. 
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L’associació de joves El Cubell commemora enguany el 10è aniversari de la festa

El Cerkabirra compleix 10 anys

Els actes de celebració del 10è Cerkabirra 
tindran lloc el 14 de maig i començaran 
amb el Cerkanalla, una jornada d’activi-
tats per al públic familiar que es desenvo-
luparan a la plaça del Mercat a partir de 
les 10.00 h. La jornada constarà de conta 
contes, tallers de circ, plastilina casolana, 
hoquei patins, màgia, reciclatge, henna, 
trenes, pinta-cares, concurs de dibuixos, 
animació infantil, ballada de gegants i gra-
lles, entre d’altres.

Al migdia tindrà lloc la 2a edició del re-
cuperat Concurs de paellles, després del 
concert vermut amb Cesk Freixas (cançó 
d’autor), Noctämbuls (acústic rock dur), 
Cor Espiga XXI (coral jove) i Les Espiguetes 
(coral infantil). 

El programa d’actes, que podeu consultar 
a www.cerkabirra.com, es completa amb 
la cinquena edició de la fira de cerveses ar-
tesanes, el novè concurs de beure cervesa 
en porró i la tradicional cerkabirra pels car-
rers del nucli antic. 
 
Una de les novetats d’enguany és que, per 
agilitzar el recorregut del Cerkabirra pels car-
rers del centre de Cubelles i evitar aglomera-
cions, aquest any es duran a terme dos recor-
reguts simultanis. Els dos itineraris seguiran 
exactament el mateix traçat però a l’inversa 
un de l’altre i s’iniciaran i finalitzaran a la pla-
ça del Mercat. La música de Drum Beat, Dj’s 
Les Aftersound, Pulmon Beatbox, Dj Eluaka i 
Dj’s Mamba Negra & Serrallonga completarà 
el programa. El Cerkabirra aplega un gran nombre de visitant

http://www.cerkabirra.com


El projecte es tanca amb la reinauguració de la plaça de la Sardana

Clou el programa Sardatic per fomentar les sardanes entre els més joves

Una ballada de germanor entre les tres es-
coles de Cubelles va posar el punt i final 
el diumenge 10 d’abril al projecte Sarda-
tic, una iniciativa pensada per fomentar el 
món de les sardanes entre joves d’arreu de 
Catalunya. De fet, des de la seva posada en 
marxa, l’alumnat del Charlie Rivel, el Vora 
del Mar i el Mar i Cel de 4t curs han com-
partit les seves experiències i evolucions 
mitjançant un bloc on s’hi ha penjat vídeos 
i fotos, entre d’altres.     

La idea ha consistit en apropar la dansa na-
cional de Catalunya al jovent de forma te-
lemàtica, lúdica i moderna. Per assolir-ho, 
el músic Dani Gasulla ha compost també la 
peça Hi ha una clau i la tens tu!, inspirada 
en cançons del Club Súper 3.

L’acte també va servir per tornar a inaugurar 
gairebé 20 anys després la plaça de la Sardana 
amb la col·locació de nou d’una placa comme-
morativa amb el poema que la poetessa i filla 
adoptiva de Cubelles, Dolors Thomas, va de-
dicar a aquest espai i que havia estat sostreta 
del monòlit on s’ha tornat a ubicar. 

Ja es coneix la programació 
de ballades de sardanes per al 
2016

Amb l’arribada del bon temps, tornen 
les ballades de sardanes a l’aire lliure. A 
banda de la trobada del dia 10 d’abril, 
la resta de la programació endegarà el 
8 de maig i clourà el 4 de desembre. La 
primera tindrà lloc a les 12.00 h. a la 
plaça de la Vila amb la cobla Ciutat de 
Barcelona. Coincidint amb la celebració 
del tradicional aplec de la vila, el 25 de 
juny hi haurà una doble audició a la 
plaça del Mar a les 19.00 h. i el 21.00 h. 
amb la Reus Jove, primer, i la Sant Jor-
di-Ciutat de Barcelona, després. Un mes 
després, el 22 de juliol a les 22.00 h., 
novament hi actuarà la cobla Reus Jove 
dins dels actes de la Festa Major peti-
ta. Encara a l’estiu, el 17 de setembre, 
el concert de sardanes anirà a càrrec de 
la cobla Maricel, a les 18.30 h. Aquestes 
dues ballades se celebraran al passeig 
Marítim, al davant de l’Oficina de Tu-
risme. Ja a la tardor, el 16 d’octubre, la 
plaça de la Vila acollirà una audició a les 
12.00 h. de la mà de la cobla Marinada. 
La programació per al que resta d’any 
clourà el 4 de desembre amb actuacions 
al migdia i la tarda. A partir de les 12.00 
h. també a la plaça de la Vila, hi actuarà 
la Sant Jordi, mentre que a les 18.00 h., 
a l’església, la mateixa cobla oferirà el 
concert de la tradicional diada organit-
zada per l’Agrupació Sardanística Ane-
lla Oberta.     

L’emissora municipal, Ràdio Cubelles, 
va emetre en directe un programa es-
pecial a partir de les 10.00 h. des de 
la mateixa plaça de la Sardana on s’hi 
va incloure un extens reportatge sobre 
la sardana i entrevistes a la regidora 
de Cultura, Ester Pérez; el responsable 
del projecte Sardatic; els mestres de les 
tres escoles de Cubelles participants en 
el projecte; l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, i 
el compositor de la sardana Sardatic, 
Dani Gasulla. A primera hora, també es 
va emetre el programa número 300 del 
Dansa Viva, l’espai de l’emissora muni-
cipal dedicat al món de la sardana di-
rigit i presentat Francesca Sol i Josep 
Aldaz. La jornada va cloure amb una 
ballada de sardanes oberta a tothom. 

El projecte també ha incorporat un 
taller formatiu de la mà de l’associa-
ció sardanística Anella Oberta que es 
va celebrar el dijous dia 7 d’abril i un 
concert pedagògic organitzat a la sala 
Sociocultural del carrer Nou, el 25 de 
febrer.              
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El projecte pretén fomentar les sardanes entre els més joves



Seguint l’estela d’aquella iniciativa impul-
sada per un col·lectiu de joves a finals de 
la dictadura, ja és aquí una nova edició de 
la Setmana Cultural, la número 42. Al llarg 
de deu dies, la vila acollirà nombrosos actes 
entre xerrades, presentacions de llibres, ex-
posicions i representacions teatrals diverses.

Després del tret de sortida el dijous dia 14 
amb una taula rodona sobre Joan Roig i 
Piera (qui fou jutge de pau de Cubelles de 
1966 a 1989 i cronista de la vila a través dels 
seus articles al programa de Festa Major) de 
la mà de Joan Vidal i Ramon Gómez; durant 
tot el mes d’abril es pot gaudir al Centre So-
cial d’una exposició fotogràfica sobre Joan 
Roig de la mà d’Antoni Pineda. 

L’endemà, també al Centre Social, s’orga-
nitza una projecció i una conferència so-
bre els treballs d’extracció dels murals de 
Can Travé a càrrec de la restauradora Mia 
Marsé. El GEC Amics del Castell també pre-
para el dilluns 18 d’abril la presentació del 
llibre 150 anys del Ferrocarril de Tarragona 
a Martorell 1865-2015, coordinat per Joan 
Solé i Joan Montserrat. De la seva banda, 
el dijous 21 d’abril també es presentarà el 
llibre guanyador de la Beca d’Investigació 
Local 2012 Joan Boscà i Almogàver, senyor 
de Cubelles. Cultura i renaixement, obra de 
Manuel Millán i Anselm Cabús.

De cara al dimecres dia 20, Llum Ferrero i 
Antoni Ayala, de l’entitat Memorial 1714 i 
presidents de Tradicions i Costums, oferiran 

una xerrada al voltant de la Flama del Ca-
nigó. L’activitat està organitzada per l’Ate-
neu Sobiranista Català amb la col·laboració 
de l’Aliança i l’ANC. Com és habitual, al cen-
tre de la vila hi haurà parades de llibres i 
roses amb motiu de la diada de Sant Jordi. 

Un dels esdeveniments centrals serà la ce-
lebració, divendres dia 22 a les 19.00 h. a 
la Sala Sociocultural, del 20è aniversari del 
Concurs de Contes i Narració Breu Víctor 
Alari, organitzat per Ràdio Cubelles. En-
guany, s’han presentat gairebé 400 obres, 
destacant l’increment en la categoria infan-
til i en la narrativa d’adult. L’emissora mu-
nicipal, que aquest 2016 ha celebrat els seus 
35 anys de vida, també lliurarà el IX Micrò-
fon d’Or, un guardó amb què es reconeix la 

tasca d’algun professional vinculat al món 
de la ràdio.   

Els actes clouran el diumenge 24 amb la cele-
bració als carrers de la vila del 9è Concurs de 
Pintura Ràpida, la 18a Trobada de Puntaires 
i de Patchwork, una cercavila de balls blancs 
de l’Agrupació de Balls Populars i la celebra-
ció dels 3 Tombs. A la tarda, serà el torn del 
12è Festival de Cant Coral Vila de Cubelles.    

La 42a Setmana Cultural també celebrarà 
profusament el 120è aniversari del naixe-
ment de Charlie Rivel i el 25è de la Draga.  

Podeu consultar tots els actes i obtenir més 
informació al web municipal: 
www.cubelles.cat.              
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Del 14 al 24 d’abril la vila acollirà xerrades, exposicions i representacions, entre d’altres 
activitats

El record de Joan Roig i Piera enceta la 42a Setmana Cultural 
de Cubelles

Els balls populars són un dels eixos de la Setmana Cultural

http://www.cubelles.cat


Coincidint amb el tram final de la verema 
de 1954, Charlie Rivel es trobava a la sala 
de plens de l’Ajuntament de Cubelles. Des-
prés d’una intensa –i emotiva- jornada de 
retrobament amb el poble que l’havia vist 
néixer 58 anys abans, l’immortal pallasso 
es disposava a contemplar l’acta del seu 
naixement al llibre de registres municipal. 
L’alcalde, Joan Albet, va adreçar-se immedi-
atament al dia de la seva arribada al món, 
el 24 d’abril de 1896. Sorprenentment, 
però, el nom de Josep Andreu Lasserre no 
hi apareixia. Això no obstant, abans que la 
decepció s’apoderés dels presents, Albet va 
proposar de comprovar els dies anteriors i 
posteriors a la data inicial. I aleshores sí, el 
dia 23 d’abril hi figurava el nom del geni-
al clown. A l’edat de 58 anys, Charlie Rivel 
descobria que, contràriament al que havia 
pensat tota la vida, en realitat havia nascut 
el dia de Sant Jordi, patró de Catalunya.

L’origen de la història és prou conegut. Els 
pares de Charlie Rivel, Pere Andreu i Ma-
rie Lasserre, artistes de circ ambulant, ar-
ribaven a Cubelles per actuar-hi a la plaça 
de la Vila. L’avançat estat de gestació de 
la seva mare va fer, però, que es posés de 
part i dónes a llum a les golfes de cal Segar-
rés, l’antic cafè de la plaça, assistida, entre 
d’altres, per Dolors Romagosa, de cal Bar-
raques; Llopeta Gibert, i Teresa Soler, filla 
de la casa i amb qui el genial pallasso va 
abraçar-se emocionat durant el seu recor-
regut pel poble. Al cap de sis dies d’haver 
nascut, Rivel va ser batejat a l’església da-
vant l’assistència de gairebé tot el poble i 
amb l’alcalde, Josep Soler i Malivern, fent 
de padrí i posant-li el seu nom de pila.

De tot plegat, enguany es commemoren 
120 anys, raó per la qual la Setmana Cul-
tural dedica una part significativa del seu 
programa d’actes a recordar l’efemèride. 
El dia de San Jordi, a les 9.00 h., es proce-
dirà a una ofrena floral al monument d’en 
Charlie Rivel, ubicat a la plaça del Mar. 
Seguidament, de 10.00 h. a 13.00 h., a la 
plaça de la Font, Ràdio Cubelles emetrà un 
programa especial centrat en la figura i la 
trajectòria del pallasso que tindrà la col·la-
boració, entre d’altres, de Joan Solé i Jové, 
Tortell Poltrona, Jordi Jané, Pep Callau i 
Joan Vidal. Paral·lelament, a les 11.30 h., a 
la plaça del Castell, es representarà l’obra 
de titelles El drac i el petit Jordi, presentada 
pel putxinel·li d’en Charlie Rivel. A la tarda, 
a les 16.30 h. al davant la biblioteca muni-
cipal Mossèn Joan Avinyó, tindrà lloc una 

sessió de conta contes i animació infantil 
amb Estrella i els Contes i el grup Ànima de 
Borinot, tot plegat amb la figura del pallas-
so cubellenc com a fil conductor. Posterior-
ment, a les 18.00 h. a la plaça del Castell, es 
procedirà a un taller d’imitadors de Charlie 
Rivel, amenitzat amb tot un seguit d’activi-
tats infantils. La jornada de record clourà 
a les 20.00 h. amb el lliurament d’un obse-
qui commemoratiu a Palina Schumann, filla 
d’en Rivel.

Serà l’homenatge a una figura universal 
que, si bé és cert que va veure la llum per 
casualitat a Cubelles, va escollir volguda-
ment abandonar París i instal·lar-se fins a 
la seva mort a la vila, tot deixant un sentit 
epitafi: “I si pogués triar, tornaria a néixer 
a Cubelles”. 
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La Setmana Cultural recorda Charlie Rivel amb diferents actes commemoratius  

120 anys del naixement del pallasso més important del món

Charlie Rivel va actuar a Cubelles el 1963 a la plaça de la Vila



L’Agrupació de Balls Populars de Cubelles 
(ABPC) commemora el 16 d’abril els 25 anys 
de la creació de la primera bèstia de foc de 
la vila, la Draga. Malgrat que actualment 
només escup aigua, va ser la mare de l’ac-
tual figura foguera, el Viagrot.

La festa començarà a les 17.00 h. a la pla-
ça de la Vila, amb la plantada de totes les 
bèsties convidades i serà a les 18.00 h. quan 
començarà el cercavila pels carrers del cen-
tre del poble. S’hi espera la participació del 
Drac d’Aigua de Canyelles, el Drac Estarru-
fadet del Poblenou, els Dracs Bessons de 
la Geltrú, la Mulassa cabreta de Vilanova 
i la Geltrú, l’Aligueta del Vendrell, l’Àliga 
de Tarragona i l’Àliga de Vilafranca del Pe-
nedès. Tot plegat, en una festa on la Dra-
ga serà la protagonista, acompanyada del 
seu fill Viagrot, que aquesta vegada sortirà 
sense llençar petards. El punt final del re-
corregut serà de nou la plaça de la Vila, on 
les colles faran les seves exhibicions. Serà 
aquí on es podrà veure el ball commemo-
ratiu de la primera colla que va recuperar 
la Draga després que deixés de sortir com 
a colla de foc. 

La Draga va ser creada per Pilarín Bayés a 
encàrrec de l’Ajuntament de Cubelles per 
la Setmana Cultural de l’any 1991. Va néi-
xer com una de les primeres bèsties de foc 
femenines de Catalunya i a banda del seu 
color característic (rosa), estava embarassa-
da. L’any 1998, ja sota la gestió de l’Agru-
pació de Balls Populars (ABPC), va parir el 
Viagrot, que passaria a convertir-se en la 

bèstia de foc de Cubelles. Les característi-
ques de la Draga feien inviable que seguís 
llançant petards i cada cop estava més 
malmesa per dins a causa de les cremades. 
L’any 2001 l’ABPC la va recuperar com a 
element de protocol, gràcies a la implicació 
d’un grup de noies, estiuejants la majoria 
d’elles, que la van recuperar. 

Després de la seva recuperació, el 2007 es va 
renovar el ball, incorporant el llançament 
d’aigua, gràcies a un grup de noies de l’IES 
Cubelles. El 2012 la colla va deixar de vestir 
de colors liles i roses i va passar a lluir faldi-
lletes i picarols verds, com la resta de colles 
blanques de l’Agrupació. L’any 2015, la co-
lla veu estava en risc de desaparèixer i un 
grup de famílies es va oferir a encarregar-se 
de la Draga, amb un ball transversal amb 
participació de la canalla de forma conjun-
ta amb els adults. Precisament, una de les 
novetats que es podran veure en aquest 
aniversari és la renovació de la vestimenta. 

Recuperació de fotografies i 
material per a una exposició

D’altra banda, l’Agrupació està preparant 
una exposició fotogràfica sobre els 25 anys 
de la Draga. Per poder oferir un recull el 
més ampli possible, es fa una crida a la col-
laboració de totes les persones que vulguin 
cedir imatges de la Draga, tant en actuaci-
ons a Cubelles com fora de la vila. Si algú 
té imatges i les vol cedir, es pot posar en 
contacte amb l’entitat també a través del 
correu electrònic info@abpcubelles.cat.

20 anys de la constitució de 
l’’Agrupa’

D’altra banda, enguany l’Agrupació de Balls 
Populars de Cubelles celebra els seus 20 anys 
des que es va constituir com a unió de les 
colles que s’havien anat creant al voltant de 
la cultura i el bestiari popular. Amb prop de 
500 associats, l’’Agrupa’ és una de les enti-
tats més grans de la vila, amb més repercus-
sió als diferents actes que s’organitzen. 

En els seus inicis, l’entitat i la regidoria de 
Cultura van signar un conveni pel qual es 
va cedir a l’ABPC la gestió dels entremesos 
del municipi (els tres Gegants, la Draga i els 
Capgrossos). A banda, l’Agrupació ha anat 
completant el bestiari amb el Viagrot i Tim-
baleres, Ball de Diables, Timbalers, Ball de Di-
ablets petits, Timbalets Petits, Ball de Diablets 
Mitjans, Timbalets Mitjans, Ball de Gitanes, 
Ball de Bastons (dues colles), Ball de Panderos 
(dues colles), Ball de Pastorets, Ball de Cerco-
lets, Ball de Cintes i Colla de Grallers. 

A més, enguany es commemoren els 20 anys de l’entitat i de la colla de les Gitanes

L’’Agrupa’ commemora els 25 anys de la primera bèstia de foc 
cubellenca, la Draga
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La Draga durant les festes
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Els alumnes de l’INS Cubelles visitaran Arles per conèixer la Ruta de la Retirada

L’agermanament amb Arles de Tec prepara noves activitats
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Els municipis d’Arles de Tec (Vallespir) i 
Cubelles es van reunir l’1 d’abril per treba-
llar en les activitats de l’agermanament en-
tre les dues viles. Per tal de preparar les ac-
tivitats, es van reunir els regidors de Cultura 
i Joventut arlesencs, Marie Rose Bouisset i 
Sébastien Raya; amb l’Alcaldessa, i respon-
sable de l’agermanament, i la regidora de 
Cultura, Ensenyament i Joventut, Rosa Fo-
noll i Ester Pérez, respectivament.

Un grup arlesenc, els Tirons, participaran 
enguany del Cerkabirra’16, la festa orga-
nitzada per l’associació juvenil El Cubell el 
14 de maig. Aquesta xaranga realitzarà di-
verses actuacions durant el recorregut de la 
cercavila pel nucli antic de Cubelles i molt 
possiblement a la plaça del Mercat, epicen-
tre de la festa.

Amb aquesta acció arrencarà una sèrie d’ac-
tivitats que es perllongaran, de moment, 
fins al mes d’agost. També dins del maig 
s’està preparant una sortida de l’alumnat 
de 1r de batxillerat de l’INS Cubelles dins 
del projecte Buchenwald, en memòria de la 
població espanyola víctima de la repressió 
feixista i de la prevenció de les noves for-
mes de feixisme i privacions de drets i lliber-
tats fonamentals. En aquesta sortida, a més 
de visitar la vila agermanada i conèixer al-
guns testimonis de la retirada, es completa-
rà amb les visites a la Maternitat d’Elna, les 
platges d’Argelers i el camp de concentra-
ció de Rivesaltes. De fet, a Arles de Tec en-
cara queden persones que van formar part 
de la Lleva del Biberó i van prendre part a la 

Batalla de l’Ebre. A més, el municipi del Va-
llespir forma part de la ruta de la Retirada.

Fira transfronterera a l’agost

El plat fort de l’agermanament enguany 
serà la sortida que algunes de les colles 
de l’Agrupació de Balls Populars podrien 
fer per participar de la cloenda dels 
Dimecres d’Arles, un programa de concerts 
durant tot l’estiu que va ser un gran èxit 
d’assistència de públic la darrera edició. 
Enguany aquesta celebració es tancarà amb 

una Fira Transfronterera, el 20 i 21 d’agost, 
que presentarà tradicions, patrimoni i 
productes d’ambdues bandes de la frontera 
catalana. Una d’aquestes activitats que 
formaran part de la Fira és l’exhibició 
dels balls populars de Cubelles, dissabte i 
diumenge al matí.

Properament, una delegació cubellenca es 
desplaçarà a la vila del Vallespir per tancar 
el programa d’activitats, així com els aspec-
tes logístics de la mateixa.

Els representants d’Arles i Cubelles es van trobar en una reunió de treball interna



La Cubelles Orienteering Experience va 
apropar l’esport de l’orientació per pri-
mera vegada al municipi el 20 de març 
passat. Hi van participar uns 60 equips 
i més de 100 corredors. L’objectiu que 
tenia cada equip era trobar en tres ho-
res els punts repartits per un mapa de la 
zona de Mas Trader i part del Parc del 
Foix.

La cursa es va veure marcada per la pluja 
en el moment de la sortida, però més enllà 
d’això no hi va haver cap incidència. L’or-
ganització en acabar es va mostrar satisfe-
ta per l’experiència i la resposta de la gent 
i van reconèixer que incorporaran alguna 
novetat de cara a la segona edició per tal 
de promoure l’orientació entre al gent del 
municipi.

Pel que fa als guanyadors, en categoria 
masculina, el primer lloc va ser per Fran-
cesc Ferrer, que va sumar 96 punts, en ca-
tegoria femenina, Maite Torrejón es va im-
posar amb 65 punts, i pel que fa als equips 
mixtes, els Groc Terrós amb 58 punts van 
ser els més eficaços.

La Cubelles Orienteering Experience 
a més a més, va ser la primera cita del 
calendari d’aquest any de la Lliga de 
Curses d’Orientació del Penedès, que en 
aquesta tercera edició agrupa nou pro-
ves diferents. La següent trobada serà 
a Vilafranca del Penedès el 15 de maig, 
quan se celebrarà la Cursa d’Orientació 
Lluís Barrera. També es faran curses a 

Els punts a localitzar es van repartir entre Mas Trader i el Parc del Foix

Més d’un centenar de corredors pren part de la 1a Cursa d’Orientació 
de Cubelles

Sant Pere de Riudebitlles, Vilanova i la 
Geltrú, Font-Rubí, Canyelles, Sant Pere 
de Ribes i Sant Pere Molanta.

Des de l’Ajuntament, el regidor d’Esports, 
Narcís Pineda, es mostrava satisfet per 
l’acollida de la prova i garantia el suport 
del consistori de cara a edicions futures. “La 
veritat és que ha estat molt bé, és una nova 
manera de fer esport al nostre municipi. Té 
un to competitiu, però fins a cert punt. A 

més, ens ha permès obrir-nos una mica més 
atès que és el primer cop que desenvolu-
pem una activitat sortint de Mas Trader”,  
hi afegia Pineda. El responsable d’Esports 
també destacava el valor promocional de la 
prova: “Tenim un pulmó verd i l’hem de po-
tenciar. Estem molt contents de l’afluència 
de visitants que ha tingut la cursa i mira-
rem de reforçar-la amb alguna distinció per 
a gent del municipi, per a la canalla o bé 
pensant alguna cosa nocturna”.     
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 La sortida de la cursa va tenir lloc al davant del local social de Mas Trader



El CV Cubelles suma aquesta temporada 
vuit equips: dos alevins (masculí i feme-
ní), un infantil, un cadet, un juvenil i tres 
equips sèniors. Enguany, ha estat el primer 
cop on l’entitat ha pogut entrenar i jugar 
els seus partits al pavelló nou, el que ha 
permès que dos dels seus equips participin 
en competicions de la Federació Catalana, 
concretament l’infantil i el cadet.

Per aquesta primera temporada, el club 
no es marcava cap objectiu en concret, 
la idea era que les jugadores conegues-
sin la nova competició. Tot i així, cal des-
tacar els resultats assolits, atès que dos 
dels seus equips han estat força compe-
titius.

L’equip infantil de segona catalana ha llui-
tat a la part alta del seu grup en la segona 
fase, situant-se en segona plaça amb un 
frec a frec amb el Barça.

L’entitat, nascuda el 2012, ja disposa de 80 jugadors i una quarantena de socis

El Club Volei Cubelles aposta per federar tots els seus equips

De la seva banda, el cadet també ha com-
pletat una bona temporada, consolidant-se 
a la zona mitjana de la taula i aprofitant 
cada partit per sumar experiència.

El coordinador del CV Cubelles, German 
López, ha destacat el bon paper de tots els 
equips del club en una temporada important 
amb el canvi al pavelló. López ha explicat que 
al club “som ambiciosos i en les temporades 
vinents volem fer el salt a la competició fede-
rada en totes les categories possibles”.

A més, coincidint amb la Setmana Santa, 
l’entitat també ha organitzat un torneig 
social on hi van participar una desena 
d’equips formats pels jugadors i aficionats 
del club. Unes activitats que es complemen-
ten amb el campus d’estiu i el torneig de 
volei platja. Tot això fa del CV Cubelles una 
de les entitats esportives que ha crescut 
més en les darreres temporades.

Any creació: 2012
Presidenta: Susana Vizcaíno Carbonell
Coordinador esportiu: 
Germán López (jugador del primer 
equip del Barça)
Jugadors: 80
Socis: 40
Web: www.cvcubelles.com
Twitter: @cvcubelles
Facebook: 
www.facebook.com/voleibol.cubelles

El Club de Volei s’ha expandit ràpidament en només quatre anys de vida

Els equips femenins de l’entitat
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El CF Cubelles, després de fer una gran 
primera volta on fins i tot va tenir op-
cions d’aconseguir el títol honorífic de 
campió d’hivern, va enllaçar un seguit 
de resultats negatius a l’inici del 2016 
que el va allunyar de la primera posició. 
A l’equip el va penalitzar les tres derro-
tes consecutives a casa entre desembre 
i gener.

Tot i allunyar-se, l’equip va reaccionar 
guanyant els derbis a Sitges i Sant Pere 
de Ribes però en aquesta segona volta 
els homes de Javi L. Llata no han estat 
regulars, sobretot a casa, i han anat com-
binant victòries i derrotes fent impossi-
ble seguir el ritme dels equips que lluiten 
per l’ascens. A falta de set jornades per 
al final, els cubellencs es troben a dotze 
punts del líder, el Montserrat Igualada, i 
a set del segon lloc, que dóna dret a la 
promoció d’ascens. En les últimes jorna-
des el Cubelles s’enfrontarà a dos rivals 
directes i jugarà quatre partits a casa i 
tres a fora. El darrer partit de la tempo-
rada serà el 28 de maig al Josep Pons i 
Ventura, rebent el Fàtima, equip que po-
dria perdre la categoria.

Pel que fa el CB Cubelles, els equips sèni-
ors han complert amb els seus objectius. 
El masculí a 3a catalana a falta de qua-
tres jornades ja ha confirmat la seva per-
manència una temporada més a la cate-
goria. Després d’una gran primera volta, 
els cubellencs, tot i no poder mantenir 
els mateixos resultats, han pogut gestio-

nar els seus resultats per assolir l’objectiu 
final. Ha estat una temporada complica-
da on ha faltat continuïtat en els entre-
naments i on l’equip ha patit nombroses 
lesions.

El sènior femení, tot i partir amb l’ob-
jectiu de lluitar per l’ascens, les derrotes 
encaixades a finals d’any van complicar 
molt les seves opcions; a més, les seves 
rivals no han fallat i han deixat poques 
opcions a la remuntada. Tot i així, en les 
últimes jornades les cubellenques poden 
recuperar terreny en enfrontaments di-
rectes.

Menció especial per al Sub25 femení que 
ha guanyat la seva lliga amb un resultat 
perfecte, sense perdre cap partit. El seu 
gran objectiu des de l’inici de tempora-
da, però, passa per ser les millors de Ca-
talunya, motiu pel qual també hauran de 
superar la segona fase on, de moment, 
tampoc no han perdut cap partit.

Pel que fa el primer equip del CP Cube-
lles, que disputa la 2a catalana femeni-
na, segueix amb la seva progressió ascen-
dent, després de sumar alguna victòria. 
L’objectiu de l’equip segueix sent gua-
nyar experiència i créixer com a equip.

En la segona part de la competició els equips sèniors han perdut les opcions de lluitar pels 
títols de lliga

Recta final de lliga amb escasses opcions d’ascens
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El CF Cubelles ha estat molt irregular jugant com a local



TOCAR DE PEUS A TERRA

El pressupost és la principal eina de governabili-
tat d’un ajuntament. Amb els ingressos, que pro-
venen principalment dels impostos recaptats en-
tre la ciutadania, es decideixen les polítiques de 
l’Ajuntament i s’acaba definint el model de poble 
que volem. Bé, també hi ha una altra possibilitat: 
gastar-se els estalvis i endeutar-se tot el que es 
pugui. No seria la forma de fer més assenyada, 
però a Cubelles ja ha passat. Justament els matei-
xos que reclamen que en vuit mesos solucionem 
problemes que s’arrosseguen des de fa dècades i 
que ells mateixos no van ser capaços de resoldre 
tot i haver format part de diferents governs des 
del segle passat!
No és la forma de fer d’Unitat Cubellenca. La 
política de terra cremada (l’últim, que apagui el 
llum), no va amb nosaltres. I com que darrere dels 
diners sempre hi ha d’haver una responsabilitat i 
una sensibilitat, aquest equip de govern vol tocar 
de peus a terra i no estirar més el braç que la mà-
niga. No enganyem ningú quan diem que els pro-
pers pressupostos seran de contenció. Arran de la 
recessió econòmica que, malauradament, tantes 
famílies pateixen en la pròpia pell, i del tanca-
ment d’algunes activitats econòmiques, els comp-
tes generals han patit una davallada de 830.000 
euros en concepte d’ingressos ordinaris (6%) des 
del 2014. Això vol dir que ens toca aplicar alguns 
ajustaments i, per això, prediquem amb l’exem-
ple. El sou de la Rosa està lluny de les xifres que 
cobraven PSC i CiU quan compartien alcaldia i 
primera tinença d’alcaldia (un 23% superior) i els 
regidors al govern, per primer cop, tenim un to-
pall anual de 15.000 euros bruts. Simplement cal 
visitar les retribucions a la web de l’Ajuntament i 
comparar, més d’un quedarà retratat.
A UC-11 no ens resignem i aquest equip de govern 
buscarà les vies necessàries per dinamitzar l’eco-
nomia del municipi: la potenciació de les jornades 
gastronòmiques en són una bona mostra. I projec-
tes que millorin la qualitat de vida del ciutadans/
es: Pla director del Clavegueram, arranjament de 
carrers, Passeig Martítim, Biblioteca Municipal,  
Cubelles-Vila cardioprotegida. I tot plegat sense 
tocar ni un cèntim dels ajuts socials per a aquelles 
famílies que ho estan passant malament.

UC-11 RCat PSC ERC

El PSC de Cubelles demana que el govern retiri el 
projecte de fer vivendes al solar on s’ha aprovat 
construir la biblioteca municipal.
Retirada la proposta de Comissió de Patrimoni 
per la manca de voluntat i la inacció del Govern 
UCR-ERC‐ICV.
El grup municipal del PSC de Cubelles s’ha adre-
çat al govern en el darrer Ple municipal per evitar 
la caducitat del projecte de la Biblioteca aprovat 
el 2011 i revisat el 2015 i proposar que es retiri el 
projecte de construir vivendes particulars al so-
lar on ha d’anar el nou equipament municipal. 
El PSC alerta que no tirar endavant la Biblioteca 
aprovada per Ple pot suposar la pèrdua dels més 
de 100.000 euros que va costar al seu dia el pro-
jecte aprovat i demana que es pactin subvencions 
amb la Diputació de Barcelona.. El PSC ha formu-
lat al Govern durant l’últim Ple:

‐Que es redacti un informe tècnic i jurídic sobre 
l’estat actual del projecte d’execució de la Bibli-
oteca i la possible caducitat o pèrdua de vigèn-
cia tècnica, legal, administrativa i econòmica del 
projecte.
‐Quin és el risc de pèrdua de vigència i de subven-
cions que assumeix l’ajuntament si manté sense 
executar el projecte aprovat l’any 2011.
‐Que a les meses de negociació de subvencions 
actuals amb la Diputació de Barcelona s’inclogui 
i es prioritzi la construcció de la Biblioteca apro-
fitant les meses de concertació fins el 31 de març.
‐Com es pensa finançar el cost de la Biblioteca si 
no es venen els terrenys previstos
En el darrer Ple, els socialistes cubellencs van for-
mular també preguntes sobre els plans alterna-
tius del Govern respecte als terrenys on construir 
el nou institut per superar el rebuig de la Gene-
ralitat al projecte inicial així com que es facin pú-
blics els informes que s’han redactat en relació a 
les alternatives per construir el nou centre educa-
tiu o rebatre la negativa de la Generalitat.
El PSC de Cubelles va retirar la moció per la cons-
titució de la Comissió de Patrimoni, deixada sobre 
la taula des de l’abril del 2015 i també en el dar-
rer Ple, com a gest de denuncia de la manca de 
voluntat del Govern d’assumir els acords aprovats 
pel Plenari Municipal i fa responsable UCR_ERC i 
ICV del que passi amb el patrimoni de Can Travé.

LA IMPORTANCIA D’ERC A CUBELLES

Estem en un moment cabdal de la legislatura. 
L’equip de Govern Municipal ha presentat el Pla 
d’Acció Municipal, on es recullen les directrius bà-
siques del què volem fer a Cubelles en els propers 
quatre anys, en dissenyar com volem que sigui 
la nostra Vila, malgrat les importants davallades 
d’ingressos a la tresoreria municipal.
Els objectius, les propostes i pràcticament tot 
el programa electoral que van portar Esquerra 
altre cop a l’Ajuntament, queden reflectits en 
aquest PAM, l’objectiu del qual és millorar en 
tots els àmbits, la vida dels veïns de Cubelles. 
Esquerra Republicana de Cubelles és conscient 
que formem part d’un govern en minoria, al 
que ningú no té ganes d’ajudar, però el nostre 
Grup Municipal, així com els altres dos partits, 
treballem i treballarem per aconseguir totes 
les fites possibles, mitjançant tot el treball i 
l’esforç que requereix el repte.
Malgrat tot el que es parla i s’escampa interes-
sadament, no renunciem a res. Ni a Can Travé, 
ni a la Biblioteca, ni als safareigs, ni a l’ober-
tura del Castell. 
I des de la Secció Local d’Esquerra, ho volem 
deixar molt clar, perquè el paper de la nostra 
formació en aquest Govern, pel futur de Cube-
lles, és essencial i imprescindible. El fet d’estar 
governant aquí i a la Diputació de Barcelona, 
fa que la comunicació entre ambdues entitats 
sigui fluida, i els seus canals es mantinguin 
permanentment oberts a les nostres deman-
des, inquietuds i necessitats. 
Per això hem mantingut reunions a Cubelles 
i a Barcelona. I les que tindrem. Tenim ganes, 
tenim forces i sabem el què volem. I som i se-
rem tan pesats com calgui per aconseguir tot 
allò pel que ens varem presentar a les elecci-
ons. 
Ara és el moment, ara és la nostra oportunitat 
per anar a obrir portes, per establir lligams i posar 
Cubelles al capdavant de tot. Ara és el moment 
d’Esquerra, ara és el nostre moment, i que nin-
gú dubti que els regidors de la nostra formació 
treballaran i insistiran al màxim per aconseguir 
tot el fruit que es pugui donar d’aquesta òptima 
situació política.
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Cubelles sí es pot PP CiU

MOCIÓ PEL DRET A L’HABITATGE, L’EMERGÈNCIA 
HABITACIONAL I LA POBRESA ENERGÈTICA

El ple municipal del mes de març el Grup Polític 
Municipal Si Es Pot a Cubelles, va presentar la 
“moció per defensar el dret a l’habitatge; afron-
tar l’emergència habitacional i la pobresa ener-
gètica” que no va ser aprovada.
Aquesta moció, defensada pel regidor Albert 
Tribó, tenia per objecte ajudar la ciutadania de 
Cubelles més desafavorida i que pateix amb més 
intensitat els greus efectes de la crisi.
Amb ella volíem ajudar a totes aquelles persones 
que, o no poden, o tenen greus dificultats per pa-
gar les factures de subministraments bàsics (elec-
tricitat, aigua i gas) i obligar al nostre govern a 
implementar tot un seguit d’accions a fi i efecte 
de pal·liar els efectes de la pobresa energètica a 
Cubelles.
Alhora, buscàvem garantir en qualsevol cas, el 
reallotjament adequat de les persones i unitats 
familiars en situació de risc d’exclusió social i que 
el nostre consistori pactés amb la Generalitat el 
mecanisme de garantia del reallotjament per 
aquells/es que han perdut el seu habitatge.
Cumulativament volíem l’adhesió i/o suport de 
l’Ajuntament a la Llei 25 d’Emergència Social 
proposada per Podemos en l’àmbit nacional. 
Malauradament, tot i que el govern es troba en 
minoria, la nostra moció no va ser aprovada.
L’abstenció del gruix de la oposició (PP, PSC, Cube-
llencs i CiU) afegida a l’oposició del govern va 
impossibilitar l’aprovació. Sorprenentment, els/
les regidors/es d’aquests partits de l’oposició han
concertat una actitud del tot irresponsable: l’abs-
tenció permanent i la no presentació de cap mo-
ció. Tot i això cal preguntar-se si amb l’abstenció 
permanent creuen que compleixen amb els seus 
programes electorals i, el que és més important, 
amb el desig d’aquelles persones que, mitjançant 
el vot, van dipositar en ells i elles la seva confiança.
A diferència dels qui, com GUANYEM, es dediquen 
a copiar (literalment) mocions presentades per al-
tres partits (com la CUP) a altres municipis (com 
Sant Cugat), el nostre grup polític seguirà, en tot 
cas, fent feina i redactant mocions i/o esmenes.
No existeix res al món més poderós que una idea 
a la qual li ha arribat el seu temps.- Víctor Hugo.

MENOS CONTRADICCIÓN Y MÁS GESTIÓN

Desde que se inició la legislatura, es cierto 
que el Partido Popular de Cubelles ha pues-
to en duda la capacidad del actual gobierno 
de gestionar eficazmente. La mayor prueba 
de que dicha duda no es infundada son las 
órdenes de los plenos, hasta la fecha vacías 
de temas de riguroso interés para el munici-
pio y repletas de mociones, muchas de ellas 
repetidas o propuestas por el propio gobi-
erno. La desilusión por estar perdiendo la 
oportunidad que tiene Cubelles de transfor-
marse y la intención de solicitar públicamen-
te menos seudopolítica y más gestión, nos 
llevó a la posición de abstención total en 
uno de los plenos, reclamando más celeri-
dad para avanzar en cuestiones prioritarias 
para el municipio. Son varios los temas cla-
ve (casa Can Travé, biblioteca, térmica, plan 
general, nuevos presupuestos…)  pero apro-
vechando que la Semana Cultural es parte 
del contenido de esta edición de Cubelles 
Comunica, debemos reconocer que, estando 
la concejalía de cultura liderada por ERC,  
la nueva inclusión de la feria de abril en la 
semana cultural organizada por el Ayunta-
miento nos ha sorprendido, no sabemos si 
es para lavarse la conciencia hacia los inmi-
grantes o es más bien porque determinadas 
contradicciones pueden resultar rentables 
electoralmente, o por ambas cosas, el caso 
es que es una decisión curiosa de un gobier-
no que en su primer pleno ordinario recién 
estrenada la legislatura tuvo el deseo y la 
necesidad de incluir Cubelles en la “Asso-
ciació de municipis per la independencia”, 
el mismo gobierno que siendo su alcaldesa 
una popular y natural cubellenca no luce la 
bandera del propio municipio en el edificio 
consistorial por no tener consecuentemen-
te que lucir la española, quizás podríamos 
colgar la bandera andaluza o  por qué no 
la extremeña? por lo menos le daría un to-
que de humor y quizás algunos votos a tanta 
contradicción. 

Partit Popular de Cubelles

EL TEMPS PASSA ... TOT SEGUEIX IGUAL ...

Camí del primer any de legislatura i tot segueix 
igual. Tenim un govern que ha oblidat que està 
en minoria i que considera que la negociació i la 
transparència són dos paraules buides de contin-
gut però que queden molt bé en la boca d’un 
polític.

És un govern que ha necessitat vuit mesos per 
presentar un pla de mandat que és més la llista 
dels Reis Mags que un projecte de municipi via-
ble. Un pla de mandat on han plasmat tot allò 
que els cubellencs i cubellenques volen sentir 
malgrat que saben que no ho faran, han actuat 
com si encara estiguessin en campanya i tot esti-
gues permès.

Diuen que un govern que no porta temes a un 
ple potser degut a dos motius. El primer culpa als 
treballadors de l’ajuntament per no fer la feina, 
el segon culpa als polítics per no tenir idees. El 
cas de Cubelles està clar, és un exemple de govern 
inoperant i ineficaç. Entre plens anul·lats i plens 
sense punts de l’ordre del dia ha passat ha quasi 
un any i no fa pinta de millorar.

En el moment en que escrivim aquest text, aquest 
govern intenta aprovar un pressupost poc treba-
llat i ple d’incongruències que faran que el nostre 
municipi no avanci com cal i, de seguir així, a una 
legislatura perduda en mans d’un govern que no 
sap fer més.

En paral·lel a aquest pressupost es presentarà la 
relació de llocs de treball amb nomenaments a 
dit i que ha posat a la plantilla laboral de l’ajun-
tament en peu de guerra. Vagi per avançat que 
entenem que aquest punt és culpa de tot el go-
vern i no només del regidor de recursos humans. 
És lamentable però és així ... El temps passa ...Tot 
segueix igual

Volem aprofitar aquest text també, per felicitar 
al nou president de Convergència Democràtica 
de Catalunya a Cubelles, en Robert Monzonis. 
Molts encerts en aquesta nova tasca que ara ini-
cia el partit de regeneració i refundació.
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MUNICIPALITZACIÓ DE LA GESTIO DELS SERVEI 
D´AIGÜES DE CUBELLES

La plataforma Aigua és vida, va fer un estudi de 
les despeses associades al rebut de l´aigua de l´à-
rea metropolitana de Barcelona on subministra 
l´aigua Agbar i l´ATLL (Aigües del Ter Llobregat).
Aquest estudi dona a conèixer un cost no associat 
a l´aigua que paguem en els nostres rebuts, com 
per exemple la taxa que va crear la Generalitat 
per penalitzar les pèrdues d´aigua i fomentar l´e-
ficiència, Agbar ens ho fa pagar al rebut. O el que 
la empresa privada paga per aconseguir el servei, 
la seva concessió, també ens ho fa pagar al rebut 
;les campanyes publicitaries, crèdits i beneficis 
empresarials pressupostats, també carreguen els 
rebuts. 
L´estudi de la plataforma l´Aigua és Vida arribava 
a la brutal conclusió que un 56% de la despesa de 
la tarifa es podia estalviar amb una gestió pública. 
Cada vegada més ciutats, regions i països decidei-
xen girar el full de la privatització de l’aigua per a 
remunicipalitzar els serveis, recuperant el control 
públic de la gestió de l’aigua i del sanejament. 
Entre elles, hi destaquen ciutats tan rellevants 
com París, Nàpols, Budapest, Atlanta, Buenos Ai-
res, Berlín i La Paz. A Catalunya   per exemple les 
poblacions de Mataró, Manresa, Montornès del 
Vallès o Arenys de Munt han recuperat aquest 
servei en els darrers anys. 
En el cas de la gestió de l´aigua , els guanys del 
servei municipalitzat retornen al municipi, i es 
poden invertir en millorar el servei ,la distribució 
,la qualitat o inclús en rebaixar el rebut de l´ai-
gua, com va passar a París amb la municipalitza-
ció d´aquest servei , on el rebut va experimentar 
una baixada d´un 8%.
A Cubelles el contracte amb Sorea (grup Agbar) 
ha finalitzat, i al ple municipal de març  Guanyem 
vam presentar una moció per a que és fes un es-
tudi respecte a quina manera gestionar el servei 
d´aigües era  la més eficient i eficaç per al nostre 
municipi. La moció no va prosperar, cap partit la 
va votar a favor. Considerem que hem perdut una 
oportunitat única de conèixer quina gestió és la 
millor, de poder decidir amb criteri i objectivitat  
si és beneficiós per a Cubelles l´actual servei pri-
vat o la seva municipalització. 

UN CUBELLES 3D, PINTAT DE COLOR ROSA….!!

Ara fa tot just un any que el nou i flamant petit 
equip de govern ens “venia” les bondats que supo-
sava per Cubelles la seva representació com a ges-
tors de la nostra vila. I se’ns pintava un món idíl·lic 
per als cubellencs, de color rosa per endavant…
La realitat, és que l’únic que se’ns ha “pintat” en 
tot aquest any, són els quatre ponts amb ocellets 
i pardalets, i uns paisatges que a manca de gau-
dir-los en la realitat, els tenim de manera virtual. 
Això si …. aquests han quedat molt lluïts !!
Aquest paisatge virtual no va sol, s’acompanya amb 
informacions de 3D i es pregona la transparència 
i el diàleg constant amb totes les formacions polí-
tiques, potser a força de repetir-ho, s’ho intenten 
creure ells mateixos, com si fos un “Mantra”
El cert és, què la desinformació en el seu sentit 
més ampli, és una senya d’identitat que s’ha ins-
taurat malauradament al nostre Ajuntament.  O 
no se’ns facilita cap informació de les gestions 
que haurien de compartir amb tots/es els repre-
sentants polítics, o per contra, es donen noticies 
que “qualsevol similitud amb la realitat, és pura 
coincidència”.  
Una pràctica absurda, perquè finalment als vila-
tans/es són testimonis dels fets.  Llàstima, perquè 
això resta de tota credibilitat al nostre govern.
El diàleg no es pot dir que és constant, perquè és 
inexistent, sort en tenim dels mitjans de comu-
nicació, i ara ens proposen sortir de la TVcomar-
cal……Només ens faltaria això !!  
Val a dir, que no és cert que els partits de l’oposi-
ció van ser tots convidats a participar del PAM per 
aportar propostes a incloure, el cert és que als CUBE-
LLENCS ni tan sols se’ns va convocar a tal efecte.
No es pot dir que les reunions són constants, 
perquè el què són és inexistents, més enllà de 
les d’obligat compliment, les prèvies al Ple i si se 
suspèn…. ja has begut oli, perquè ni aquestes !!
Les manifestacions reiterades de govern, per 
l’afany de justificar únicament bona harmonia 
entre els seus membres, als cubellencs no ens ga-
ranteix la seva feina. 
Cubelles, no avançarà per la seva bona harmonia 
i el seu particular món de color rosa, avançarà 
quan vostès decideixin finalment posar-se a tre-
ballar...!!

ICV

PRESSUPOSTOS MUNICIPALS

Durant aquest mes d’abril s’han d’aprovar els 
pressupostos municipals del nostre poble. Els 
pressupostos són l’eina que té el nostre ajun-
tament per tal de tirar endavant les polítiques 
que es fan a la nostra vila.
A la present legislatura el govern de Cubelles 
està format per UC-ERC-ICV i no tenim majo-
ria per aprovar-los. A partir d’aquí s’ha fet una 
tasca important  per tal de trobar aliats per su-
mar una majoria que donés suport per la seva 
aprovació.
Què passarà?, suposem que quan llegiu aquest 
article ja ho sabrem -i haurem vist la maduresa 
política dels qui s’omplen la boca de cubellenis-
me-, però dubtem que l’oposició de la nostra 
vila integrada per partits que ja fa anys que són 
en el nostre municipi hagin après a dialogar i 
siguin conseqüents amb la realitat econòmica 
del nostre poble.
Uns ja van manifestar que no els aprovaran per 
l’import destinat a l´AMI -tot i que va ser apro-
vat pel ple municipal per majoria-, deu ser que 
no els interessa gaire el que passa a Cubelles.
Altres diran que es redueixi qualsevol partida 
d’inversió per destinar-la a despesa ordinària i 
així augmentar serveis, la qual cosa demostra 
una vegada més que no tothom té capacitat 
per representar un partit ni un municipi, o di-
ran que no se’ls hi fa cas en mocions com la del 
bus, que només ells sols van votar a favor.
Segur que algú es despenjarà dient que al 
municipi hi ha molts diners, potser ho diu qui 
en el passat va fer retallades en molts serveis 
perquè assegurava que no n’hi havien prou, 
de diners. Segurament els mateixos que ara 
reclamen celeritat en l’arranjament de carrers 
i de lluminàries i d’altres inversions. Sí, parlem 
d´aquells que han format part del govern du-
rant més de deu anys i no han solucionat res… 
Sí, aquells que reclamen l’execució de projec-
tes que quan ells governaven tenien guardats 
al calaix.
Bé, qualsevol excusa serà bona per impedir que 
el nostre poble de Cubelles avanci. Mentre uns 
treballem, els altres busquen excuses per a po-
sar pals a les rodes.
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s L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

 

L’Ajuntament de Cubelles ha canviat el sistema d’atenció 
telefònica passant d’analògic a telefonia IP. Per a la ciutada-
nia, la diferència més significativa és que, des d’ara, tots els 
telèfons dels diversos departaments i regidories que confor-
men el Consistori queden centralitzats en el fins ara telèfon 
de l’OPIC, el 93 895 03 00. A partir d’aquí una operadora 
virtual ofereix l’opció de derivar la trucada previ marcat de 
l’extensió corresponent, en cas de conèixer-la. Per contra, si 
es desconeix l’extensió l’operadora ofereix una sèrie d’op-
cions numèriques per anar derivant la trucada i que aques-
ta pugui ser atesa per la persona encarregada de resoldre 
la petició ciutadana ja sigui en la regidoria corresponent o 
amb una operadora telefònica de l’OPIC.

Hi ha alguns serveis municipals que mantenen les seves lí-
nies de telèfon tradicionals, com els següents:

Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Turisme  93 895 25 00
Espai Jove 93 895 03 61 
Biblioteca  93 895 23 87

A nivell intern també ha suposat un canvi, doncs les trucades 
interdepartamentals, que fins ara es feien com a trucades 
metropolitanes, passen a fer-se per extensió interna via IP, 
el que no genera cap despesa en consum de línia telefònica. 

EXTENSIONS DE GRUP

500        Secretaria General
501        Factures
502        Intervenció
503        Tresoreria i Gestió tributària
504        Contractació
505        Urbanisme
506        Medi Ambient i Activitats
507        Via Pública
508        Arxiu
509        Joventut
510        Cultura
511        CSIDE

512        Serveis Socials i Casal d’Avis
513        Atenció Ciutadana
514        Servei d’ocupació
515        Consum
516        Turisme i Museu Charlie Rivel
517        Comerç, Fires i transport
518        Biblioteca
519        Comunicació i Protocol
520        Radio Cubelles
521        Esports
 
CENTRES EDUCATIUS

IES Cubelles   93 895 50 24
IES Les Vinyes  93 895 08 59
CEIP Charlie Rivel  93 895 09 56
CEIP Vora del Mar  93 895 75 15
CEIP Mar i Cel  93 743 27 90
Llar d’Infants “La Draga” 93 895 21 61
Llar d’Infants “L’Estel” 93 895 09 69

URGÈNCIES

Emergències  112
Policia Local de Cubelles 93 895 01 32
Guàrdia Civil  93 814 70 50
Policia Nacional  93 893 25 08
Mossos d’Esquadra  93 657 11 50
Bombers   93 815 00 80
Centre d’Atenció Primària 93 895 79 06
Hospital Sant Anton 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja  93 814 30 30

SERVEIS

Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpa. Aigua) 93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries) 900 77 00 77
RENFE   902 24 02 02
Taxi Monste  609 36 51 53
Taxi Jordi   627 73 20 86
Taxi Daniel Flores  653 79 98 57
Taximes Cubelles (centraleta) 93 895 50 96
Farmàcia Muntaner 93 895 07 03
Farmàcia López  93 895 28 04
Farmàcia Rodríguez 93 895 30 05
Correus   93 895 67 08
Parròquia Santa Maria 93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 98 895 76 84

93 895 03 00



El racó d’en Pineda

Enguany s’ha commemorat el 90è aniversari de la construcció de la presa del riu Foix. 
L’obra va alterar el paisatge de tota la seva conca, inclòs Mas Trader. Als anys 70 encara 

no s’havia bastit el seu pont d’accés i l’entrada al barri no era més que una passera. 
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