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Cubelles Comunica, la informació 2.0

Més informació:
www.cubelles.cat
Ràdio Cubelles (107.5 FM)
www.radiocubelles.cat

A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és 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. Catàlegs
de fotografies dels actes, bases dels concursos, webs d’interès,
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El Ple aprova una modificació pressupostària
per més de 530.000 euros
La majoria dels grups aproven sol·licitar novament a Ensenyament la construcció
de l’INS les Vinyes

E

l Ple del mes de juny, que va tenir
una durada propera a les sis hores,
va tirar endavant la modificació
pressupostària per poder fer front a
algunes de les principals inversions previstes per al 2016.

La majoria del Ple (UC11-RCat, ERC, ICV,
PSC, PPC, CiU i Cubellencs) va donar suport
a la proposta de l’executiu local de demanar un préstec a la Diputació (175.000€) i un
a una entitat financera (303.909,23€) que
han de permetre, entre d’altres, fer inversions en enllumenat (105.000€), el compliment del Pla d’Accessibilitat (86.346,62€),
la rehabilitació dels safareigs (83.599,35€)
obres al cementiri (60.000€), l’adequació
paisatgística del riu Foix (30.000€) i la compra de contenidors (20.000€). Cubelles Sí
es Pot es va abstenir i Guanyem Cubelles
s’hi va oposar pel fet de finançar-les amb
crèdit i no amb romanent de tresoreria.
El Ple també va aprovar una modificació
per poder atorgar subvencions a entitats,
organismes i federacions aquest 2016.
D’altra banda, el Govern municipal va portar a aprovació la petició al departament
d’Ensenyament de la Generalitat de la construcció d’un nou institut a Cubelles, després
de la visita realitzada per la directora dels
Serveis Territorials el mes de maig.
L’acord del Ple, que va tenir el suport
d’UC11-RCat, ERC, ICV, PSC, PPC, CiU i

Els grups municipals van tirar endavant algunes de les principals inversions previstes per al 2016.
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Cubellencs, suposa reiniciar el procés per
reclamar l’INS Les Vinyes que, des de fa
deu anys, ocupa uns mòduls prefabricats
a la Mota, just al costat de l’INS Cubelles.
El document, a més, torna a apostar per la
ubicació al costat de l’escola Charlie Rivel,
tal com es va aprovar el 2012.

Les mocions polítiques
La moció presentada per ICV sobre les titulitzacions hipotecàries va ser aprovada per
totes les forces municipals, a excepció del
PP, que no va participar de la votació.
En canvi, no va prosperar el text presentat
per Guanyem per la municipalització de
les llars d’infants municipals, tot i que el
Govern es va comprometre a fer un informe tècnic sobre la seva viabilitat des del
punt de vista jurídic, tècnic, econòmic i laboral. El Ple també va rebutjar les mocions
de Cubelles Sí es Pot per la utilització dels

patis fora de l’horari escolar i la recuperació de la pista de futbol i bàsquet del Parc
de Santa Maria. En el primer cas, la majoria dels grups van veure complicada la proposta tant per la compatibilitat d’aquests
usos amb l’activitat escolar ordinària com
pels costos econòmics que se’n derivarien
per la vigilància i neteja dels espais.
En la segona, tots els grups van referir-se
al posicionament del barri de Santa Maria
que, a través de la seva associació veïnal,
va fer arribar un escrit considerant que
l’eliminació de la pista esportiva havia
permès acabar amb els conflictes de convivència que, asseguren, hi havia hagut al
barri. Els grups van votar-hi en contra però
acordant obrir un debat amb el veïnat per
permetre un ús més raonable de l’espai
d’educació vial, que les formacions van
coincidir en afirmar que es troba en desús.

Novetats polítiques a Cubelles
Isaber Soler, nova regidora del PP i la secció local d’ICV
renova la direcció

E

l Plenari municipal comptarà a partir
de la propera sessió ordinària amb
la incorporació d’Isabel Soler al grup
municipal del PP en substitució de
José R. Palomo, qui va deixar l’acta de regidor per motius professionals. Soler, número
4 a les llistes dels populars a les passades
eleccions municipals, s’incorpora al Consistori cubellenc després de la renúncia de la
número 3 de la llista, Rosa Inglada.
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D’altra banda, ICV ha renovat la seva direcció local amb la incorporació dels exregidors la legislatura passada Lídia Pàmies i
Pere Lleó en el càrrec de coordinadors i Jaume Rius com a responsable d’organització.
El regidor electe dels ecosocialistes, Narcís
Pineda, exercirà de portaveu i responsable
de coordinació institucional.

A dalt, Isabel Soler assumint el càrrec. A baix, la nova direcció d’ICV.

Gran presència
local a les eleccions
generals del 26-J
Tres cubellencs a les llistes
d’ERC, PSC i CDC al Congrés
dels diputats i el Senat

L

es eleccions generals del 26 de juny
al Congrés dels diputats i el Senat
han comptat amb la presència a les
llistes de tres polítics locals. Es tracta
de la regidora de Cultura i Ensenyament
per ERC, Ester Pérez; el regidor del PSC,
Xavier Grau, i el president local de CDC,
Robert Monzonis.
Ester Pérez és l’única representant local
que figurava a les llistes al Congrés, concretament repeteix com a candidata número 17 per la circumscripció de Barcelona en representació d’Esquerra Republicana. Xavier Grau i Robert Monzonis,
en canvi, figuraven a les llistes del Senat.
El regidor socialista repetia candidatura
de les eleccions del 20 de desembre com
a número 3 per Barcelona, mentre que
Monzonis s’ha incorporat en aquests comicis com a 1r substitut del número 2 de
Convergència.

“Estar en minoria és un desgast,
però cada dia em sento més forta”
Rosa Fonoll, Alcaldessa de Cubelles

E

l 13 de juny de 2015 és una data que
Rosa Fonoll mai oblidarà. Aquell dissabte al migdia, davant d’una destacada
concurrència, Fonoll era investida Alcaldessa i començava, oficialment, el seu mandat
al capdavant de l’Ajuntament de Cubelles. Un
any després, passa balanç d’un inici de mandat
caracteritzat pel pacte de govern en minoria
entre UC-11, ERC i ICV.
- Com ha anat aquest primer any?
- Sincerament, sabia que implicava una gran
dedicació però no m’imaginava que suposés
tanta feina. Segurament, perquè mai m’hagués
pensat que podria arribar a ser l’Alcaldessa de
Cubelles. Tot i estar en minoria, penso que ho
porto bé i procuro tirar sempre del carro.
– Tenint en compte que no té majoria, com és
la relació amb l’oposició?
- És el més complex de tot, estàs en minoria i
has d’actuar sempre pensant en la reacció de
l’oposició, si hi estarà d’acord, si no. Haig de
reconèixer que, per a mi, és un desgast i que
és difícil actuar amb el cap i el cor alhora. Però,
amb tot, estic contenta de la tasca que estem
aconseguint tirar endavant. Cada dia em sento
més forta i arropada pels meus companys de
Govern i alguns grups de l’oposició.
- Es pot arribar a algun acord estable, ja sigui
extern o ampliant l’equip de Govern?
- No vam poder aprovar la nostra proposta
inicial de pressupostos tot i que al final vam
tirar endavant les inversions. Desitjaria que
l’any vinent l’oposició sigui més sensible i comprensiva al que implica governar en minoria

i faciliti la nostra actuació. Nosaltres els hem
ofert entrar al Govern però al final no ha estat
possible. Jo he estat a l’oposició i mai m’havien
tractat tan bé com jo els tracto a ells. Hem de
seguir cultivant unes bones relacions.
- Segueix imperant la política de blocs tan habitual al municipi?
- No voldria que fos així i, de fet, detectem alguns canvis. Al començament vam veure que
l’oposició actuava de forma molt unitària i, davant de qualsevol qüestió, preferien abocar-ho
al ple abans de venir a alcaldia a parlar-ho amb
mi o la resta del Govern. Ara veig que hi ha un
canvi d’actitud i els grups de l’oposició comencen a actuar amb criteri propi, no seguint una
única directriu. Trobo que és lògic, perquè hi
ha molta diversitat i no és normal que la dreta
i l’esquerra actuï amb una única veu.
- Tanmateix, hi ha molts municipis on es governa en minoria i sí poden arribar a acords
puntuals amb l’oposició. Per què aquí vostès
no ho aconsegueixen?
- A mi també em sobta, és cert. Crec que tots
els municipis han aprovat els seus pressupostos, en canvi aquí ha estat molt complicat. De
vegades sembla que sigui el no pel no. Demano que no bloquegin el poble i que tothom
sigui conscient que parlem d’un municipi de
15.000 habitants.
- I en què ha fallat el Govern?
- Hem dedicat moltes hores a parlar amb l’oposició i, poder, haguéssim hagut d’esmerçar-ne
més, tot i que tinc els meus dubtes. Són sis
grups a l’oposició i tots volen una cosa dife-

Rosa Fonoll fotografiada al despatx d’alcaldia.

rent, no comparteixen prioritats. Detectem
una certa desconfiança en nosaltres i, tot i que
els hi diguis que endegaràs algunes de les seves
demandes, tampoc t’ho aproven.
- De què esteu més satisfets del primer any?
- De moment, del dia a dia. Hem tirat endavant
accions quotidianes que eren del tot necessàries: hem obert l’aparcament de la plaça del Mercat, el mercat d’estiu a la platja, actuacions a
la desembocadura per corregir certes irregularitats, la platja de gossos a les Salines, la represa
de negociacions per la construcció del nou INS,
hem endegat negociacions per canviar d’ubicació la protectora d’animals, la posada al dia dels
contractes aturats que ens va fer perdre molt
de temps al començament del nostre mandat...
- I quin seran els grans projectes per als propers tres anys?
- La biblioteca com a prioritària, mirar d’encaminar-la tot i que no arribem a inaugurar-la.
Qüestions sobre patrimoni com Can Travé i els
Safareigs, que fa temps que se’n parla però encara no s’hi ha actuat. Inaugurar les visites al
Castell i pavimentar la zona dels comerços de
les Salines o els abocaments del riu Foix, que
cal solucionar d’una vegada. Són qüestions que
s’arrosseguen de fa temps i ja clamen al cel. El
que ens absorbeix el dia a dia no és l’agenda
programada, sinó la sobrevinguda. Molts veïns
et paren pel carrer i jo sempre els atenc perquè
em dec a ells i ho faig amb molt de gust.
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Cubelles estrena mercat d’estiu a la plaça del Mar
Tindrà lloc tots els dissabtes a la tarda de juliol i agost

C
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ubelles gaudirà durant aquest
estiu de dos mercats setmanals.
Al ja habitual de divendres al
matí al centre de la vila, durant
els mesos de juliol i agost els paradistes
també s’instal·laran a la plaça del Mar. Es
tracta d’una iniciativa de la regidoria de
Turisme, comerç i fires que vol incrementar
l’oferta de mercat ambulant també durant
la temporada estiuenca, just quan el
municipi experimenta un sensible augment
de població entre visitants i residents
temporals. Des del 9 de juliol, el mercat
s’obrirà tots els dissabtes de juliol i agost en
horari de 18.00 h. a 21.00 h.

En aquesta primera edició hi prendrà
part una cinquantena de paradistes
provinents del mercat habitual dels
divendres. Els comerciants hi veuen una
opció d’incrementar les vendes aprofitant
l’afluència de visitants i veïns i, de retruc,
l’Ajuntament confia en dinamitzar la zona
i afavorir un nou espai d’interrelació social.
El Govern, a més, ha anunciat que habilitarà
un espai d’aparcament alternatiu per als
veïns les tardes de mercat.

Mercat de segona mà
Així mateix, des de les regidories de Turisme, comerç i fires i Medi Ambient, junta-

ment amb el suport logístic de l’associació
Clorofil·la, s’ha organitzat la primera fira
d’objectes de 2a mà de la vila. La trobada
tindrà lloc el dissabte 2 de juliol a la plaça
del Mercat, de 17.00 h. a 21.00 h. L’objectiu és afavorir els comportaments sostenibles i el consum responsable mitjançant la
pràctica de les tres R: Reduir, reutilitzar i
reciclar.
La participació serà totalment gratuïta i es
podrà intercanviar, regalar, comprar i vendre objectes sempre que siguin de segona
mà i en bon estat per a la seva reutilització. Estan exclosos els productes alimentaris, els animals, productes perillosos per a
la salut o el medi ambient i les restes d’estoc de botigues.
També hi haurà un taller de reciclatge ofert
per l’Associació Clorofil·la, adreçat als infants mitjançant el joc i l’expressió creadora
per practicar les tres R, i música.

El mercat municipal tindrà una rèplica a la plaça del Mar.

Les dates d’inscripció, completament gratuïta, van obrir-se el dia 16 i s’allarguen
fins al 30 de juny. Les bases, a més, es poden consultar al web de l’Ajuntament. La
inscripció es podrà realitzar telemàticament a www.tallerclorofila.cat o bé presencialment al CSIDE (carrer Joan Roig i
Piera, 3-5) on es podrà recollir i deixar la
butlleta d’inscripció a una bústia instal·lada a la consergeria, de dilluns a dissabtes
(matí i tardes). L’Ajuntament deixarà a
cada participant una taula (285cmx100cm)
i una o dues cadires. Podrà participar qualsevol persona major de 18 anys.

La regidoria de Seguretat Ciutadana adquireix 35 armilles
antibales per protegir els agents de la Policia Local
El cost total de la partida esmerçada ascendeix als 18.767 euros, IVA inclòs

A

mb l’objectiu de reforçar la seguretat
de la plantilla de la Policia Local de
Cubelles, l’Ajuntament de la vila ha adquirit 35 armilles antibales individuals per un
cost total de 18.767,10 euros, IVA inclòs. S’ha
pres la decisió després que la Direcció General
de la Policia elevés a nivell 4 sobre 5 l’amenaça de patir un atemptat terrorista, arran dels
atacs de París de començaments d’any.

Es tracta d’unes armilles antibales personals, del model Guardtex amb un nivell de
protecció balístic IIIA NIJ i de ganivet/anti
punxó SI/G 24 Julius d’energia. Disposa
d’una funda interior de color negre i una
d’exterior molt similars als polos de color
blau que actualment fan servir els agents.
La plantilla de la Policia Local de Cubelles
està integrada per un total de 35 agents:

un inspector en cap, un sotsinspector, cinc
caporals i 28 agents.
Justament, una part de la plantilla ha sol·licitat poder dur l’armilla exteriorment sense restriccions, atès que, si només ho fan
per dins, tal com estableixen actualment
les directrius internes, asseguren que els
genera certes incomoditats i molèsties.

El XAM finalitza el curs amb unes colònies a Avinyonet del Penedès
Infants de Cubelles i Olivella participen del projecte socioeducatiu

E

ls infants de Cubelles i l’Olivella que
participen al XAM (Xarxa d’Acompanyament al Municipi) han gaudit
conjuntament d’unes colònies amb els
seus educadors a Avinyonet del Penedès
els dies 4 i 5 de juny. En la sortida han realitzat diverses activitats i jocs, àpats tots
plegats, sortides al bosc, activitats d’aigua
i especialment van gaudir d’una activitat
de capoeira, que va fer que s’ho passessin
d’allò més bé.
Recentment, a més, els joves del XAM s’han
encarregat de la decoració del pas soterrani
de la C-31 de davant de l’Hostal del Foix. Els
infants han pintat el pas i han fet dibuixos
relacionats amb la vila i els estels. El pallasso
Charlie Rivel, la representació de Sant Jordi
i el drac i la Festa Major són alguns dels elements que hi apareixen. Les pintures han estat
realitzades per una desena de joves del Xam.

El XAM és un projecte socioeducatiu liderat pel Consell Comarcal del Garraf, amb

la col·laboració dels serveis socials bàsics i
gestionat per la cooperativa ACTUA, i que
es desenvolupa als municipis d’Olivella i
Cubelles.
Es tracta d’un servei diürn públic d’acció
socioeducativa en el qual es desenvolupa
una tasca preventiva, fora de l’horari escolar, donant suport, estimulant i potenciant l’estructuració i desenvolupament de
la personalitat, la socialització, l’adquisició
d’hàbits bàsics i l’esbarjo, i que mira de
compensar les deficiències socioeducatives
dels infants. Així, prioritza l’atenció a la infància en risc social i permet la detecció, la
prevenció, la normalització i la integració
d’aquests infants.
Durant l’atenció directa del servei es treballa, per una banda, el reforç escolar i,
per l’altra, diverses activitats de caire educatiu i lúdic dins de l’espai del XAM i en
altres accions vinculades al municipi i amb
les respectives famílies.

Des del XAM es treballa per tal de generar
diferents oportunitats als infants en l’àmbit
educatiu, lúdic i de recursos, entre d’altres. És
a través d’aquestes experiències que l’infant
experimenta i té l’opció de circular per diversos espais de la vila i la comunitat i conèixer
nous escenaris que afavoreixen la seva socialització i el vincle participatiu al municipi.

El XAM és d’un servei públic d’acció socioeducativa.

7

Es posa en marxa el servei de socorrisme a les platges
L’operatiu està en funcionament des del 15 de juny a les zones de bany

C

omencen a activar-se els serveis de
salvament i socorrisme a les platges
de Cubelles. El dispositiu, a càrrec de
l’empresa SANEA, s’estén del 15 de
juny al 15 de setembre a la platja Llarga i a
la de la Mota de Sant Pere i Clot del Bassó, les
més concorregudes de la vila. A la resta, l’inici del servei començarà en breu. A les Salines
i les Gavines, l’operatiu es prestarà de l’1 de
juliol al 31 d’agost. Pel que fa a l’horari, del
15 de juny al 30 de juny i de l’1 de setembre
al 15 de setembre el servei estarà en marxa de
10.00 h. a 18.00 h., mentre que caps de setmana, festius i temporada alta, de l’1 de juliol al
31 d’agost, l’horari serà de 10.00 h. a 18.30 h.
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Durant la primera setmana de juny s’han
instal·lat tots els serveis de platja excepte

aquells que són de fusta, que s’han col·locat
després de la revetlla de Sant Joan. Enguany
s’han substituït les bases de fusta de les dutxes per unes bases noves de formigó molt
més segures i resistents. La resta de serveis
seran els mateixos que en anys anteriors.

mals. “Hi ha espai per a tothom i hem de
permetre que els gossos també hi accedeixin. Això sí, els propietaris han de ser responsables i vetllarem perquè es compleixi
amb la normativa en relació a la tinença
d’animals”, assegura el regidor de Medi
Ambient, Josep Maria Hugué.

Platja per a gossos
Com a principal novetat de la temporada
estiuenca, enguany s’habilitarà un tram de
la platja de les Salines per tal que hi puguin accedir els gossos. Es tracta de l’espai
situat just a l’antiga sortida d’aigües de
la Tèrmica, en desús des de fa anys i en la
qual sempre ha estat prohibit el bany per
a les persones. La zona està senyalitzada i
permetrà que els propietaris puguin gaudir de la platja juntament amb els seus ani-

El servei ja és a ple rendiment / Sidru C.

El cubellenc Marc Cuenca guanya el Premi de Recerca per a la Pau del Garraf
El seu treball plasma les dificultats per desplaçar-se amb cadira de rodes per Vilanova

E

l cubellenc Marc Cuenca Lorenzo, alumne de l’Institut Manuel de Cabanyes,
ha guanyat el premi especial del Garraf
que atorga el Consell Comarcal en el marc
del XI Premi de Recerca per la Pau que convoca la Fundació Solidaritat UB, amb el treball Anem per Vilanova en cadira de rodes.

Cuenca rebent el diploma acreditatiu.

El jurat ha destacat aquest treball perquè
“documenta de manera exhaustiva les dificultats d’exercir el dret a la ciutat de les
persones que es desplacen amb cadira de
rodes”. “El rigor de les dades aportades fa
que sigui un treball de gran interès per a

la millora urbanística del municipi”, afirma
el jurat al veredicte.
L’estudiant guardonat explica al seu estudi
que des de ben petit ha sentit la necessitat d’ajudar als altres, sobretot a aquells
que són més vulnerables o que tenen més
dificultats. “Una d’aquestes persones és
el meu germà, qui pateix paràlisi cerebral
i és completament depenent. Al portar-lo
amb cadira de rodes, la meva família i jo
ens vam adonar que les poblacions no són
gens adaptades”, afirma.

L’Aliança tornarà a obrir portes
L’entitat centenària arriba a un acord amb l’Ajuntament que permetrà afrontar
les obres de reforma que requereix l’edifici

S

ota l’atenta mirada del seu fundador, Pere Escardó Pedro, l’assemblea
de socis de la Societat Recreativa
i Cultural l’Aliança va aprovar a la
seva darrera reunió ordinària donar llum
verda a la sol·licitud d’un préstec hipotecari que permetrà adequar l’edifici centenari
a la normativa vigent i, després d’una dècada, tornar a obrir les seves portes.
La decisió es va aprovar per unanimitat
i després que la junta i els representants
municipals presents donessin detalls del
principi d’acord a què han arribat Ajuntament i entitat per tal que la societat pugui
afrontar les obligacions del crèdit. A grans
trets, el pacte preveu que l’Ajuntament de
Cubelles pagui un lloguer per l’ús de l’edifici per una quantitat al voltant dels 1.000
euros mensuals durant un període que, en
cap cas, serà inferior a la durada de la hipoteca que acordi l’Aliança amb l’entitat
financera.
Durant l’assemblea, el primer Tinent d’Alcalde, Joaquim Macià, i l’Alcaldessa, Rosa
Fonoll, van expressar la seva voluntat,
però, que la llargada de l’acord sigui superior per tal que el conjunt del municipi
se’n beneficiï més enllà de les obligacions
fixades a les condicions del préstec que
signi l’Aliança. El cost del lloguer establert
no implicarà un augment per a les arques

municipals atès que es tracta de la mateixa
quantitat que el Consistori estava pagant
per l’ús del Cinema Mediterrani i que ja ha
abandonat. Un cop l’edifici estigui reformat i en funcionament, totes les entitats
de Cubelles podran utilitzar-lo mitjançant
una petició prèvia a l’OPIC, tal com succeeix amb qualsevol altre espai municipal.

definitiu i s’arribi a un acord amb alguna
de les entitats financeres amb què s’està
negociant. A l’assemblea hi van ser presents, a banda de Macià i Fonoll, els exalcaldes Joan Vidal, Josep Marcillas i Mònica
Miquel.

En relació a les obres, el president de l’entitat, Robert Monzonis, va avançar que el
nou avantprojecte redactat per un despatx
d’arquitectes de Sitges preveu reformar la
planta baixa, on s’hi troba el teatre, i habilitar els accessos a la primera planta, on
s’hi ubicaran els lavabos. En principi, a l’estudi no s’inclou l’adequació del primer pis,
on hi ha el cafè, i la seva reobertura quedarà condicionada a l’aparició d’alguna
empresa o particular que mostri interès en
explotar comercialment el negoci i vulgui
assumir el seu cost. En aquest sentit, Monzonis va apuntar que hi ha hagut alguna
proposta al respecte, malgrat que encara
sense concretar.
La junta de la Societat Recreativa i Cultural l’Aliança calcula que a finals d’any o bé
començaments del vinent es podran començar les obres i que el seu cost, impostos inclosos, poden ascendir a uns 250.000
euros. Les xifres exactes i els terminis es
concretaran un cop es redacti el projecte
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L’Aliança va ser fundada el 1914.

Associació El Quintal, de joves i per a joves
El Quintal és una associació de joves de
Cubelles nascuda aquest 2016 amb l’objectiu de “divertir-se amb els joves del poble”
tal i com confirma el president de l’entitat, David Madrigal. Per aconseguir-ho, la
quinzena de socis d’El Quintal proposa organitzar actes i tot tipus d’activitats “fets
per joves i per als joves” com ara concerts,
tallers, sortides... per cobrir “les mancances
de Cubelles” que han detectat per pròpia
experiència.
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La junta d’El Quintal la completen la vicepresidenta Mireia Soler, la secretària Alba
Marín, el tresorer David González i la vocal
Tere Rigla. David Madrigal però, afirma que
la composició de la junta és tan sols un requisit legal, doncs a la pràctica funcionen
de manera assembleària. La participació de
tots els socis i sòcies en la presa de decisions
de l’entitat respon a la voluntat de donar
veu a totes les idees que sorgeixin, que “totes són bones i s’han de tenir en compte
perquè busquen millorar l’oferta lúdica a
Cubelles”.
Malgrat haver participat en alguns dels actes festius del primer semestre de l’any, la
posada en escena de l’entitat serà El Quintal sound festival, un concurs de DJ’s que
tindrà lloc el 8 de juliol a la plaça del Mar i
que s’emmarca en els actes de la Festa Jove
que organitza la regidoria de Joventut.
Aquesta és una associació genuïnament
cubellenca, des del nom que han pres de “la
petita muntanya on es diu que van habitar
els primers vilatans de Cubelles” al logotip,
obra del dissenyador local Pablo Bondia.

L’entitat ha tingut presència a les festes de la vila.

L’alumnat del l’INS Cubelles coneix la cruesa de la retirada en una visita
a Arles de Tec
El testimoni de la Conxita Zumeldu, una arlesenca de més de 80 anys que va viure la retirada
en primera persona, copsa l’atenció dels cubellencs

U

na trentena d’alumnes de 1r de
batxillerat de l’INS Cubelles ha
conegut de primera mà els efectes
de la retirada dels catalans exiliats
durant la Guerra Civil de 1936. Prenent com
amb punt de referència la vila agermanada
d’Arles de Tec, l’alumnat va visitar la maternitat d’Elna, les platges d’Argelers, el camp
de concentració de Rivesaltes i el museu de
l’exili de La Jonquera.
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La sortida s’emmarca dins del projecte
Buchenwald, al qual està adherit l’Ajuntament de Cubelles i els instituts de la
vila. A banda de conèixer els espais on
els exiliats de la Guerra Civil van passar
gran penúries, van poder copsar de primera mà el relat de la retirada mercès
el testimoni de Conxita Zumeldu, veïna
d’Arles de Tec que, amb 3 anys, va arriEl projecte pretén conscienciar els més joves de l’exili de 1939.

L’expedició va gaudir de les explicacions dels guies d’Arles.

bar al camp de concentració de Rivesaltes amb la seva mare, embarassada del
seu germà, i a l’espera que el seu pare
militar es pogués reunir amb ella. Amb
una serenitat que no amagava la cruesa
de la situació viscuda per la família de la
Conxita, va explicar amb tot detall com
van viure aquells anys d’incertesa, de separació de la mare i el germà, de la retrobada amb la seva família... Un testimoni
que va captar l’atenció dels membres de
l’expedició cubellenca.

L’Alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el
primer tinent d’Alcaldia i regidor de Cooperació, Joaquim Millán, van assistir a la
recepció que el consistori arlesencs va fer
als joves cubellencs. Una visita guiada a
l’Abadia, on van rebre una explicació sobre el miracle dels Sants Patrons Sant Abdó
i Sant Senén, i al Centre d’Arts, on van poder adquirir records per a les seves famílies. L’expedició va completar, finalment,
una visita per conèixer els atractius de la
vila agermanda amb Cubelles.

“Al nucli antic de Cubelles hi ha uns carrers que fan pensar
en l’existència d’un call jueu durant l’època medieval”
Maria Josepa Estanyol, doctora en Filologia Semítica
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Maria Josepa Estanyol és una de les principals expertes en història del món jueu a
Catalunya. Professora Agregada de la Universitat de Barcelona, és membre també de
l’Institut d’Estudis Mont Juïc i presidenta de
la Xarxa de Calls Jueus de Catalunya, que
tot just s’està posant en marxa. A banda de
nombrosos treballs i estudis, és autora de
l’únic diccionari existent de fenici i català i
ha escrit la novel·la El primer estel. Atreta
pel mar i la tranquil·litat de Cubelles, hi té
una segona residència des de fa una pila
d’anys al barri de les Salines, on s’hi desplaça cada cap de setmana. Les seves investigacions l’han portat a identificar una sèrie de
documentació que acredita el passat jueu
de Cubelles.
- Està confirmada la presència jueva durant
l’època medieval a la vila?
- I tant, la tenim acreditada, també a l’Arxiu
Municipal. De fet, ja fa temps l’historiador
Jaume Riera havia localitzat documentació
de jueus originaris de Cubelles. Ara he d’investigar si aquests documents es troben al
Castell de la Geltrú o bé en d’altres arxius.
Sabem que hi ha presència jueva també a
la Geltrú, Sitges, Vilafranca, a l’Arboç... De
l’únic lloc que encara no hem trobat constància és Cunit, però és molt probable que
també n’hi hagués perquè és un poble medieval.
- El que deu ser més difícil és determinar és
el seu pes sobre el conjunt de la població,
no?
- Cert, això ja és més complicat, però a pràcticament tots els pobles medievals n’hi va
haver, de presència jueva. A Cubelles, pos-

Estanyol és una de les màximes autoritats de la història del judaisme a Catalunya.

siblement, deuria ser més important que a
Vilanova, ja que era la vila mare. Tenim un
entorn clarament habitat per la comunitat
jueva.
- Quines característiques s’han de reunir
per parlar pròpiament d’un call jueu?
- Normalment, un carreró que tingui un arc
a l’entrada que es pugui tancar amb una
porta o dues, una a cada banda, i que sigui
molt serpentejant. Això seria un call ideal,
com el de la Bisbal de l’Empordà. En alguns
casos la toponímia, a més, s’ha conservat:
carrer del Call, dels Jueus, Torre dels Jueus...
En altres pobles s’han perdut els noms o no
s’ha mantingut l’urbanisme.

- I a Cubelles hi ha algun racó que faci sospitar de l’existència d’un antic call?
- El carrer del Mig, just al darrere de l’Ajuntament, té les característiques i, sempre que
hi passo, em fa pensar inevitablement. Però
l’urbanisme canvia amb el temps i sempre
et pots equivocar, és clar. D’altra banda, ens
trobem que en alguns municipis no vivien
concentrats en un call sinó distribuïts pel
conjunt de la població, com Besalú, on el
call és posterior al seu assentament. Allà
s’han conservat els forats de les mezuzà, els
pergamins que es posaven a la porta d’entrada de les cases i això és revelador. Però
aquesta pedra no sempre s’ha conservat,
quan es convertien o van ser expulsats.

- El carrer del Mig és molt a prop del Castell, també.
- Sí, i a més hi ha un altre carrer del mateix conjunt que queda tallat de cop, el
que també em fa sospitar. Però no és fàcil,
perquè sovint s’ha tornat a construir. Però,
normalment, sempre queden tancats a l’exterior cristià, és a dir, no poden tenir portes
ni finestres fora dels seus carrers, no tenen
sortida fora del call. Tot queda de cara endins. I a Cubelles es dóna en aquests dos
carrerons que tinc detectats.

- De quina època en parlem, exactament?
- Popularment es parla dels segles XII al XV,
però tenim constància de la seva arribada a
Catalunya al segle IX, especialment a Girona i Barcelona.
- Que es decretés la seva expulsió no vol dir
que marxessin, oi?
- Exactament, molts es van convertir malgrat que seguien amb els seus ritus d’amagat. El judaisme segueix molt arrelat i, de
fet, hi ha molta gent que no sap que el seu
cognom és, en realitat, jueu. Estruch, per
exemple, és un nom català d’origen jueu.
- A Cubelles hi va oficiar mossèn Miquel
Estruch.
- Doncs, mossèn Miquel venia dels jueus,
sens dubte! (riu).
- Quins més?
- Els Bonfill, els Salom...
- I els de professió?
- No ben bé, els noms de professió els agafen tants jueus com cristians. En canvi, els
que són de Sant Jordi, Sant Joan i similars
acostumen a ser conversos que volen palesar la seva nova fe o, com a mínim, fer-ho
veure. També els gentilicis, com Català, que
és plenament jueu.

- Què hi ha de cert en la seva fama de bons
comerciants i de tenir ja aleshores un elevat poder adquisitiu?
- És un tòpic perquè entre els jueus hi havia
de tot. A la meva novel·la parlo de l’hospital, que no és un centre on curar malalts
sinó on s’allotjaven orfes i pobres sense sostre, un hospici. I això ho pagava la resta de
la comunitat, el que demostra que n’hi ha,
de pobres. Els rics també convidaven persones sense recursos per al sopar de Pasqua.
El que sí que és veritat és que els reis tenien
administradors, secretaris, ambaixadors i
metges jueus, i que aquests eren rics. Tenim
el cas d’en Hasdais Cresques, que va ser un
gran filòsof barceloní i que, a més, era el
conseller privat de Joan I i Violant de Bar. I
prestamista. Acostumaven a ser personalitats molt polifacètiques.

esdevenir un element d’atracció turística de
primera magnitud.
- També entre els mateixos jueus, no?
- És clar, hi ha moltíssima gent jueva que
està retrobant-se amb el seu passat, que vol
conèixer les seves arrels. I per això se’n van
al call de Girona, el de Barcelona i ara pretenem que també visitin el de Vilafranca, el
de Cubelles... I crear itineraris que abracin
tota Catalunya.
- En el cas de Cubelles, en quin punt es troben les vostres investigacions?
- En la fase de recerca documental i de posar-nos en contacte amb els ajuntaments
afectats per tal que, entre tots plegats, posem fil a l’agulla. De vegades, es tracta només que, abans d’enderrocar una casa, pugui passar un arqueòleg a fer-hi una ullada.

- Per quin motiu? Una qüestió cultural?
- Doncs sí, bàsicament perquè en el judaisme és obligatori aprendre a llegir i escriure abans dels 6 anys, el que els situava en
una situació d’avantatge davant dels cristians on, a l’època medieval, predominava
l’analfabetisme. Per això eren grans comerciants i, de retruc, podien acumular importants fortunes.
- En els cas que a Cubelles es poguessin
constatar vestigis d’un call jueu, quina repercussió podria tenir des del punt de vista
de la promoció del municipi i la seva economia?
- Ens agradaria molt poder constatar l’existència d’un call a Cubelles! Justament, això
és el que busca la Xarxa de Calls de Catalunya, poder promocionar els municipis que
en formin part. Que hi hagi un desenvolupament, que es conegui tota la documentació que es localitzi, que sigui de lliure accés
mitjançant internet... Si, a més, podem localitzar els espais, està clar que també pot

Estanyol a casa seva, a les Salines.
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La pluja no evita que 535 persones participin de la Festa de la Bicicleta
Es van lliurar 800€ a l’associació Polseres Candela, per la investigació del càncer infantil
800,50 euros a l’associació Polseres candeles, de l’Hospital Sant Joan de Déu que investiguen sobre el càncer infantil.

L’aigua va alterar lleugerament el programa previst.
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Un total de 535 participants van prendre
part de la XVIII edició de la Festa de la Bicicleta, que va tenir lloc dissabte 18 de juny.
La pluja, que va alterar lleugerament el
programa, no va evitar que més de mig miler de persones agafessin la seva bicicleta
per fer la tradicional passejada pels carrers
de Cubelles. Els Coyotes Bike Cubelles, que
des de fa anys coordinen l’aportació solidària dels participants a la festa, van lliurar

En l’apartat de premis, la participant més
elegant va ser Ainhoa Calleja, amb una disfressa del personatge de Disney LadyBug
(dorsal 301). Roser Gotor (6) va ser la ciclista amb la disfressa més elaborada, amb tot
un lavabo sencer amb la seva dutxa, aixeta,
vàter i paper higiènic al damunt de la bicicleta. La més ben guarnida va ser la de Rosa
Melero (390), mentre que la família Carreras va retre homenatge als 120 anys d’en
Charlie Rivel equipant-se com el fill il·lustre
de Cubelles, la qual cosa els va valer el premi al conjunt més original. Quant als premis objectius, el grup més nombrós va tornar a ser el dels Coyotes Bike (52 persones),
el participant més gran Manuel López (79
anys) i la bicicleta més antiga la de Francis-

co Peral (1955). Finalment, el popular Paco
Mateo, que ha participat de les 28 edicions
de la festa, va rebre un accéssit amb la seva
bicicleta dedicada a les festes locals
El jurat, format per la professora de l’escola
Vora del Mar, Sara Verdaguer; el president
dels comerciants de La Marina, Manuel Talavera; el president de l’associació Tempo
de Ball, Juan Antonio Martínez; la voluntària de les polseres candela de l’hospital
Sant Joan de Déu, Camen Mingoranze, i el
regidor d’Esports, Narcís Pineda, va agrair
l’esforç i participació de tots els membres,
malgrat les condicions meteorològiques.
Enguany, com a novetat, la comitiva va
passar pel passeig de la Marina. Els restauradors de la zona s’han implicat de valent
amb la festa, repartint un total de 16 vals
per a menús, tapes i pizzes que es van sortejar entre els assistents.

Ràdio Cubelles estrena temporada d’estiu
L’emissora municipal Ràdio Cubelles ha iniciat des del dilluns, 27 de juny, la seva programació. La graella, que estarà vigent fins
a l’11 de setembre, mantindrà els espais
propis dedicats a la informació local, incorporarà connexions diàries actualitzades de
l’estat de les platges i es completarà amb
programes musicals i temàtics realitzats pel
teixit de col·laboradors, amb el suport de
producció externa.
Entre les novetats d’enguany hi ha l’estrena
de nous espais al magazín D’estiu a Ràdio
Cubelles, que es podrà seguir de dilluns a
divendres, d’11.00 h. a 12.00 h.

El programa contindrà entreteniment, cultura i informació a través de diverses seccions temàtiques. Una de les estrenes seran
els capítols de la història de la Casa Travé,
que donarà a conèixer els diferents tresors
que conté l’edifici. També els avis del Casal
se sumen a la programació d’estiu amb Les
tertúlies del Casal”, que aportaran saviesa
i records.
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC), l’Assessoria de Salut Jove,
Turisme i l’Exposició Permanent aproparan el seu servei amb propostes i consells
d’estiu. Consum Sostenible, Les tertúlies

escolars, La desembocadura del Foix i Els
Colls Miralpeix, també s’estrenaran aquesta
temporada.
El programa recuperarà la història local amb
les seccions Gent d’aquí, Les masies de Cubelles, Coneguem el Charlie i la Paulina, Els
Balls Populars i Història de Ràdio Cubelles.
D’estiu a Ràdio Cubelles serà també un canal d’informació proper amb continguts
per explicar tot el que passa al municipi
amb diversos espais d’entrevista. En aquest
sentit, hi hauran entrevistes a diverses entitats socials, culturals i esportives.

La Festa petita arriba amb una jornada de portes obertes
als jardins de Can Travé
juliol amb una trobada en la que participaran colles d’arreu de Catalunya. Per la seva
banda, els 120 anys d’en Charlie Rivel protagonitzaran l’exposició del Centre Social,
que s’inaugura el 22 de juliol.
Pel que fa a les activitats més populars, i a
banda dels actes tradicionals de la Festa Petita com l’habitual Correfoc de les colles de
foc de l’Agrupació de Balls Populars (30 de
juliol) i la 31a Trobada de Gegants (31 de
juliol); enguany la Mostra de Pallassos arriba a la 5a edició, el 29 de juliol (17.00 h. a
23.00 h.). Plenament consolidat, i amb l’assessorament del cubellenc Pep Callau, a la
trobada hi actuaran les companyies La xicana, Giravolt circ, Magòmic, La corcoles-gris i
la Companyia Jordi L. Vidal.

La trobada de pallassos arriba a la seva cinquena edició.

A

mb la voluntat d’obrir a la ciutadania una part de Can Travé, i
mentre segueixen les tasques de
rehabilitació dels espais interiors,
la Festa Petita de Cubelles aixeca el teló el
23 de juliol a les 11.00 h. amb una jornada de portes obertes als jardins de l’històric palauet i un recital poètic. L’Alcaldessa
de Cubelles, Rosa Fonoll, serà l’encarregada d’obrir les portes de l’emblemàtic jardí
romàntic de Can Travé, que durant aquest
any han estat posant al dia una brigada
d’operaris pertanyents a un pla d’ocupació,
amb la col·laboració de Tegar.

Travé i que s’obre majestuosa a un bosquet
de pins, llacs artificials i escultures de la mitologia clàssica. En aquest idíl·lic paratge
tindrà lloc una nova edició del Crepuscle
poètic, la trobada poètica impulsada pel
programa de Ràdio Cubelles, del mateix
nom, i el Grup d’Estudis Cubellencs Amics
del Castell. Hi participaran els poetes Miquel Adrover, Teresa Centelles, Jaume Caldentey i Abelardo Gil Leyva, entre d’altres;
el concertista de guitarra Santi Pavón, i la
soprano Maria Lluïsa Muntada.

Es podrà visitar la part est del jardí, just al
davant de la impressionant galeria que va
acollir fins a mitjans dels anys 90 del s. XX
la Biblioteca de Mitologia Clàssica Frederic

En l’apartat d’efemèrides, enguany el protagonisme recau sobre les Gitanes, que celebren el seu 20è aniversari. La colla commemorarà el reconeixement dissabte 30 de

Aniversari de les Gitanes de Cubelles
i 120 anys d’en Charlie

Finalment, l’Associació d’Hostaleria i Comerç torna a organitzar la ja tradicional
Musclada popular (28 de juliol) a la plaça
Jaume Marsé. Els organitzadors esperen
superar els prop de 400 kg d’edicions anteriors de la festa gastronòmica de la Festa
Petita.
Tot el programa a: www.cubelles.cat
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El MiróGràfic El Cubell puja a la 1a divisió comarcal de Futbol-7
L’equip assoleix l’ascens directe en acabar la lliga en segona posició
i a només sis del campió. El seu gran any ha
quedat corroborat amb el reconeixement a
l’equip menys golejat de la lliga, distinció
que ha recaigut sobre els seus porters, Jaume Poch i Koldo Lanaspa. El màxim golejador de l’equip ha estat Cristian Anglada
qui, curiosament, havia jugat de porter al
CF Cubelles.
A la copa, el MiróGràfic El Cubell va caure
eliminat a quarts de final per 4-2 davant un
dels finalistes de la competició.
L’equip ha culminat una excel·lent temporada.
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El MiróGràfic El Cubell ha aconseguit pujar
a la primera divisió de la lliga comarcal de
Futbol-7 després de finalitzar la competició
en segona posició. L’equip ha tancat així

una gran temporada en què ha sumat setze
victòries, quatre empats i només una derrota. En total, el MiróGràfic El Cubell ha acabat amb 53 punts, vuit per sobre del tercer

La plantilla està integrada per: Jaume Poch,
Koldo Lanaspa, José Javier Rosas, Josep Vidal, Diego Segura, Alberto Soriano, Alberto
Ramos, Jordi Poch, Javi Ortiz, Jordi Miró,
Jorge Mato, Joan Amorós, Cristian Anglada
i Dani Alfaro.

Final de temporada de les entitats esportives
Els equips sèniors de les entitats cubellenques no han pogut celebrar títols pel que
fa els seus equips sèniors.
El CF Cubelles va finalitzar la temporada en
la cinquena plaça després d’una decebedora
segona volta, on l’equip del ja extècnic López
Llata no va poder mantenir la competitivitat.
En les ultimes jornades els blaus no van tenir cap opció i van aprofitar per acomiadar
el tècnic i alguns jugadors practicant un bon
futbol i regalant alguna golejada a l’afició
local. El club ja ha presentat el nou entrenador, Xavier Vilagut, i prepara el nou Cubelles
apostant per l’equilibri entre la veterania i la
joventut. La pretemporada està previst que
arrenqui la segona setmana d’agost.

Pel que fa a l’Amateur Femení, va tancar
la temporada confirmant la tendència de
més a menys, sumant una victòria de prestigi en el derbi davant del Cunit. El club ja
prepara una nova temporada on seguirà
apostant pel futbol femení amb la creació
d’un nou equip.

opcions de lluitar per l’ascens de categoria fins l’última jornada. Les cubellenques
van finalitzar en segona posició empatades amb el Vilatorrada que tenia l’average
guanyat per un sol punt. És la segona temporada que el sènior femení es queda a les
portes de l’ascens.

El Sènior masculí del CB Cubelles va aconseguir la setena posició després d’una
bona temporada a la pista superant els
contratemps al vestidor. La falta de jugadors als entrenaments i les lesions van
provocar problemes per a l’entrenador. Tot
i així, l’equip ha estat competitiu aconseguint l’objectiu de la permanència sense
patir. Per altra banda, el femení va tenir

L’equip femení del Patí Cubelles va finalitzar la seva segona temporada sumant
una nova victòria i confirmant així la
seva millora també a la classificació. També cal destacar el paper dels dos equips
del Voleibol Cubelles en competició federada. De fet, l’entitat ha confirmat
que la temporada vinent n’augmentarà
el nombre.

El sots25 femení del CB Cubelles, campió de Barcelona

E

l sots25 femení del CB Cubelles s’ha
proclamat campió de Barcelona en
la fase final disputada, precisament,
a Cubelles. Les cubellenques van dominar de principi a fi el torneig i es van
imposar sense problemes al CB CIC en la
final (56-35) per posar la cirereta a una
temporada brillant.
L’equip, entrenat per Raquel Martínez,
va mostrar una alta competitivitat des de
l’inici de temporada i ràpidament es va situar a la part més alta de la classificació.
Tot i algunes baixes i les dificultats que
s’han anat plantejant durant la competició, l’equip ha resistit perfectament, fent
del pavelló de Cubelles una fortalesa invulnerable. De fet, la fase regular ha estat
bufar i fer ampolles per les cubellenques,
que han guanyat la seva lliga amb un resultat perfecte, sense perdre cap partit.
Tot i els bons resultats, la segona fase va
estar bastant més repartida, donat que
els rivals també eren d’una altra entitat.
No obstant això, l’equip va aconseguir
ficar-se en aquesta final a quatre i coronar-se com les millors de Barcelona. La
base del sots25 femení del CB Cubelles,
Neus Ripoll, assenyala que a l’inici de
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Les noies del CB Cubelles van aconseguir el títol a casa.

temporada no s’imaginaven guanyar les
dues competicions: “El nostre principal
objectiu era guanyar la lliga, però arribar
imbatudes al campionat de Barcelona ens
va fer creure”.
Posat punt i final a la temporada, la sensació del sots25 femení del CB Cubelles és

d’haver assolit un creixement global en el
joc i d’haver fet una bona feina. Tot això té
molt més mèrit quan parlem del bàsquet
femení, una categoria que acostuma a tenir molts problemes per formar un grup de
noies com el que té el CB Cubelles, car no
té capacitat per organitzar-se i s’ha d’acollir a les condiciones que els marquen.

Pablo Navarro i Marc Rocha pugen al podi al Campionat
de Catalunya de Judo
Els cubellencs Pablo Navarro i Marc Rocha han pujat al podi al Campionat de
Catalunya de Judo disputat a la Llagosta. La competició va tenir fa poques setmanes a la localitat de la Llagosta (Va-

llès Oriental), on es van reunir més de
360 judokes de diferents categories. El
cubellenc Pablo Navarro va aconseguir
la primera posició en la categoria Aleví
mentre que Marc Rocha va assolir el sub-

campionat en la categoria Benjamí. Tot i
que els dos esportistes competeixen amb
el Judo Vilanova, l’activitat la practiquen
a l’escola Vora del Mar com a activitat
extraescolar.

Albert Álvarez i Patricia Rubio guanyen el Campionat d’Espanya
de taekwondo i opten al mundial de Perú
El cubellenc i la vilanovina s’han imposat en la modalitat ‘freestyle’ de Poomses
El cubellenc, Albert Álvarez, i la vilanovina,
Patricia Rubio, s’han proclamat campions
d’Espanya de Taekwondo Poomses en la
modalitat freestyle. El campionat estatal,
disputat a Orpesa (Plana Alta), és un torneig
puntuable per formar part de l’equip nacional que representarà el combinat espanyol
al proper campionat del món que s’ha de celebrar a Lima (Perú), el mes d’octubre.
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Els membres de l’equip Chois Vilanova ja
van demostrar al desembre un gran estat
de forma en aconseguir la medalla d’or al
campionat d’Espanya per clubs. Un rendiment que també es feia palès a l’Open Internacional d’Espanya, tot i que en aquest
cas van haver de conformar-se amb la se-

gona posició del podi. Després de treballar
molt dur durant tota la temporada i havent
guanyat el Campionat d’Espanya, queden
totes les portes obertes a la decisió del comitè de la federació espanyola per representar la selecció estatal en la categoria
freestyle a la competició de parelles de
més de 18 anys.
El cinturó negre i campió d’Espanya, Albert Álvarez, es mostra satisfet per la feina feta i assegura que guanyar el Campionat d’Espanya ha estat un pas endavant
de cara al proper mundial de Perú: “El
torneig estatal és el certamen que més
punts reparteix i, per tant, el més decisiu
per formar la majoria de l’equip nacional”.

Això no obstant, el cubellenc creu que no
han de confiar-se perquè “encara queda
per disputar el Campionat de Navarra al setembre”, que serà on es decidirà finalment
la seva plaça per viatjar a Perú.
Actualment, els catalans estan empatats
a punts amb la selecció andalusa de i, per
tant, el Campionat de Navarra serà l’última prova de foc abans que el comitè
anomeni els representants d’Espanya en
la copa del món.

Patricia Rubio i Albert Álvarez.

El cubellenc Christian Martínez triomfa al campionat estatal d’eslàlom
en cadira de rodes
L’atleta del club Joves Vicuven es penja dues medalles d’or en la competició de WS3F
Christian Martínez segueix en ratxa. L’atleta
cubellenc està en forma i als darrers campionats d’Espanya d’eslàlom en cadira de rodes
celebrats a Vilanova es va penjar dues medalles d’or. Martínez, que competeix amb el club
Joves Vicuven (acrònim de Vilanova, Cubelles
i Vendrell), es va imposar en les proves de
cronometrada i eliminació. A més, també va
sumar un bronze en la modalitat per equips,
al campionat íntegre d’eliminació.
Christian Martínez s’ha mostrat orgullós
del triomf i espera poder repetir victòria
en propers certàmens. “La veritat és que

estic molt content i m’agradaria seguir en
aquesta línia”, declarava l’atleta als micròfons de Ràdio Cubelles. Martínez també
afegia que el fet de competir a Vilanova
havia estat una pressió afegida: “Hi havia
molts amics i família que ens van animar
molt. Ha estat una gran experiència, tot
i que també m’agrada viatjar i competir
fora. L’ambient amb la resta de rivals és
molt sana i hi ha molt de companyerisme”.
De la seva banda, l’entrenadora de l’equip,
Natàlia Núñez, ha destacat el valor de proves com la celebrada a Vilanova atès que
permet “normalitzar una pràctica tan ha-

bitual i estesa com és l’esport”. El campionat estava organitzat per la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb Paràlisi
Cerebral i Dany Cerebral Adquirit, la Federació Espanyola d’Esports de Persones amb
Discapacitat Física i la Federació Esportiva
Catalana de Paralítics Cerebrals, a banda de
l’Ajuntament de Vilanova.
El proper repte de Christian Martínez abans
de descansar durant l’estiu ha estat el campionat infantil d’eslàlom de Barcelona, que
ha tingut lloc al pavelló de la Mar Bella de
la Ciutat Comtal.

UC-11 RCat
CUBELLES COMENÇA A VIRAR!
Tot just ara fa un any que després de guanyar les
eleccions municipals, Unitat Cubellenca va assumir
la responsabilitat de formar govern. Fetes diverses
rondes de contactes amb les diferents forces polítiques, vam decidir confegir un govern en minoria
juntament amb ERC i ICV. Ha pasat un any i ens enganyaríem a nosaltres mateixos si diguéssim que ha
estat fàcil; no, no ho ha estat, però sí apassionant.
No ha estat fàcil per múltiples raons i potser, de les
més rellevants, a causa de la paràlisi que s’arrossegava en moltes regidories des de feia força temps;
una apatia generalitzada de molts dels nostres
treballadors municipals, amb molt de talent però
sense projectes, motivació ni implicació, bona part
fruit de la situació política viscuda les últimes legislatures. Ha suposat un gran esforç per part de tots
el reconduir moltes d´aquestes situacions, però hem
aconseguit virar.
En un govern en minoria és condició sine qua non
la negociació i el pacte. Us podem assegurar que
s´ha negociat molt amb la resta de forces, moltes
vegades amb pocs resultats i, un exemple inequívoc, és la no aprovació del pressupost. Probablement això ens ha ensenyat que hem de dialogar
més encara si cal. Començarem properament a
treballar els pressupostos del 2017 junt amb altres
temes d´un calat importantíssim: contracte d´aigua,
pla d´usos de platges, POUM, ordenances fiscals…,
on hem d’aconseguir amplis consensos.
Des del govern volem que Cubelles faci un gran viratge aquests quatre anys, tal com vàrem reflectr al
pla de mandat, sobretot en temes estràtegis i irrenunciables per a nosaltres:
- Millora dels serveis públics, neteja viària, parcs i
jardins, escombraries, via publica, platges, protecció
del medi ambient, espai protegit del Foix i solució
al problema de les fecals, Can Travé, biblioteca, INS
Les Vinyes i optimització dels serveis socials.
Ens cal engegar molts projectes i d’altres que s´han
de millorar, pero us assegurem que la gent d´UC
liderem el govern de Cubelles perquè després
d’aquests quatre anys, quan passem comptes amb
els ciutadans, poguem demostrar que ha valgut la
pena. Cubelles ha virat!!
Aprofitem aquest ratlles per desitjar a tots els cubellencs i cubellenques un bon estiu!

PSC
EL PSC DE CUBELLES DENUNCIA LA SUSPENSIÓ
DELS PLENS MUNICIPALS
El PSC presenta un Recurs Potestatiu de Reposició
per garantir la celebració dels Plens aprovats
Pels socialistes cubellencs, el Govern “viola el dret
a la participació en els afers públics” per amagar
la inacció municipal
El grup municipal del PSC de Cubelles ha presentat un Recurs Potestatiu de Reposició contra els
Decrets d’Alcaldia que suspenen la celebració
dels Plens i les Comissions Informatives aprovades
pel conjunt de forces polítiques i suspesos de manera unilateral per part del Govern d’UC-ICV-ERC
El PSC, davant la reiterada i injustificada suspensió dels Plens municipals denuncia la inacció del
Govern i la irregularitat de la suspensió de les sessions plenàries de manera no adient. El PSC considera que la “manca de temes” que apunta el
Govern es deu a l’atura de l’acció municipal però
reivindica que els apartats de control i fiscalització del Ple no es poden menystenir.
El recurs del PSC argumenta:
Article 218 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de
5 de marzo, apartado 1:
“El órgano interventor elevará informe al Pleno
de todas las resoluciones adoptada por el Presidente de la Entitat Local contrarias a los reparos
efectuados (...)
“Lo contenido en este apartado constituirà un
punto independiente en el orden del día de la
correspondiente sesión plenaria”
Real Decreto 2568/1986 de 28 de noviembre, artículo 82.4:
“El orden del dia de las sesiones ordinarias incluirá siempre el punto de ruegos y preguntas”
Sentencia del TS 5 de juny de 1987:
“La denegación de una sesión de Pleno, acordada expresamente por el máximo órgano de los
Ayuntamientos constituye violación del derecho
a participar en los asuntos públicos del que son
titulares unas personas elegidas para ejercer su
cargo público”

ERC
Fa un any que Esquerra Republicana a Cubelles, no només ha tornat al Consistori, sinó que
també governa, essent una peça fonamental
en el treball diari i compromès, per millorar la
qualitat de vida dels Cubellencs.
Com ja vam fer constar a l’edició anterior
d’aquesta revista, el paper de ERC és clau amb
les relacions amb la Diputació i la Generalitat,
donada la representació d’Esquerra a ambdues administracions.
Entre maig i juny, les converses i les visites han
estat constants. La nostra Regidora ha rebut a
Cubelles, d’una banda a la Directora de Serveis
Territorials de la Generalitat per insistir en la
necessitat d’un nou institut i acabar amb els
barracons, i de l’altra a tècnics de la Diputació
per estudiar usos dels safareigs, i del castell.
El nostre Regidor va assistir a una trobada a
Lloret organitzada pel partit, per intercanviar experiències, idees i fórmules per obtenir
millors recursos i resultats a la gestió de les
regidories. També anà amb l’alcaldessa a la Diputació, on es van entrevistar amb la Presidenta i el Vicepresident per definir les meses de
concertació, amb especial atenció a la construcció de la biblioteca.
Lamentablement l’oposició, no només no vol
reconèixer el treball del govern, sinó que ha
tombat els pressupostos perquè són majoria,
sense raons objectives per fer-ho.
Nosaltres tirarem endavant i no defallirem,
i aquest ple de juny presentarem alternatives per no bloquejar el poble. Diuen molts
d’ells que som inactius, reclamen coses que
no han fet durant anys i panys ells mateixos,
exigint-nos a nosaltres que ho fem amb deu
mesos, i que no tenim diàleg. No és cert. A tot
es diu que no, o avui sí i demà no. Entenem
que fa molta ràbia que hàgim aguantat amb
minoria, malgrat ells.
Finalment tenim noves eleccions. Aquells que
es mofaven de Catalunya, i deien que el procés
duia a la ingovernabilitat, ara es troben que
els ingovernables son ells. Nosaltres tornem
a presentar-nos amb la mateixa llista, perquè
confiem amb els mateixos, i entre ells, la nostra regidora. Esperem que voteu independència i voteu ERC.
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Cubelles sí es pot
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PP

CiU

PELS DINERS ES CONEIX LA MISÈRIA DE LES PERSONES (PRESSUPOSTOS MUNICIPALS)

NO ES LO MISMO

UN ANY DESPRÉS…

El 19 abril 2016 vam celebrar el ple més important
dels que s’han celebrat: el dels pressupostos municipals per l’exercici 2016. Volem assenyalar el retard
del govern doncs la llei diu que havia d’haver-lo presentat abans del 31 desembre 2015.
Fem aquí una petita valoració:
1. En primer lloc dir que Guanyem, PP, CiU, PSC i
Cubellencs-Fic van signar conjuntament una moció
contra els pressupostos.
2.- Aquesta moció va ser errònia donat que havia d’haver-se presentat com esmena i no pas com a moció.
3. Aquesta moció (l’única que van presentar) va estar motivada per la no acceptació de la baixada del
20% de l’import de les indemnitzacions dels mateixos
regidors signants i, en represàlia, volia baixar les retribucions i els ingressos del govern.
4. La reacció del govern va ser la convocatòria urgent i
extraordinària d’una junta de portaveus, el dia abans
del ple, en que presentava una esmena al seu propi
pressupost (!) i deixava les indemnitzacions dels regidors igual a l’estat anterior de manera que ja no baixava el 20% les indemnitzacions.
5. El Grup Polític Municipal Si Es Pot a Cubelles va argumentar la seva negativa a l’aprovació del pressupost i
va presentar una esmena tot demanant l’aplicació de
la normativa de Podemos limitant les retribucions i/o
indemnitzacions de tots els regidors a un màxim del
triple del Salari Mínim Interprofessional. La nostra esmena no va ser acceptada.
6. Creiem que tant el govern (Unitat Cubellenca-Reagrupament, ERC i ICV) com la resta de l’oposició (Guanyem, PP, CiU, PSC i Cubellencs-Fic) han
demostrat que encara és molt viva la vella política
la qual anteposa l’interès propi al del conjunt de la
ciutadania.
7. Creiem que al ple va quedar palès com quan es
toca la butxaca dels regidors s’evidencia el seu interès pels diners sense importar ni el seu programa
electoral ni la qüestió ideològica.
Per concloure dir que la nostra moció per la Memòria Històrica, a favor de les víctimes del cop d’estat de 1.936 i contra la dictadura de Franco va ser
aprovada amb les abstencions del PP i dos regidors
d’Unitat Cubellenca-Reagrupament.

Pocos días después de cumplir el año de legislatura, el Partido Popular de Cubelles insiste: No
es lo mismo ganar unas elecciones que gestionar
un gobierno. Lo hemos dicho en alguna ocasión,
las elecciones se ganan a través de promesas,
los buenos gobiernos se demuestran a través
de datos objetivos. Unitat Cubellenca ganó
las elecciones claramente, consiguieron gracias
a sus promesas la ilusión de los ciudadanos de
Cubelles que confiaban en un mejor municipio.
Ahora un año después es un buen momento
para valorar la gestión asociada a todo aquello
prometido, la ventaja de los datos es que a diferencia de las promesas, permiten respuestas de
examen tipo test, es decir sí o no:
¿Ha realizado el nuevo gobierno la necesaria
y prometida nueva estructura organizativa del
ayuntamiento, con cambios significativos que
incentiven la motivación de las personas?
¿Sabemos cuál es el proyecto “estrella” de este
gobierno?
¿Se ha avanzado de forma efectiva en alguna
solución o se visualiza el futuro y usos de Can
Travé?
¿Se han aprobado los presupuestos que permiten ejecutar todas las promesas tan bien vendidas en el programa electoral?
La respuesta a estas preguntas, que son sólo algunas y muy pocas, es NO y la última pregunta
en relación a presupuestos es un asunto que al
Partido Popular le sorprende. Uno de los grandes errores que cometemos todas las personas
en algún momento de nuestras vidas es echar la
culpa al otro de todo lo malo que a uno le pasa,
pero este error es muy grave cuando alguien
asume y tiene la responsabilidad de gobernar
y gestionar dinero público, lo hace además en
este caso por voluntad propia en minoría y luego cae en la mentira y autocomplacencia de
echarle la culpa a la oposición de aquello que
no se consigue. Las cosas no son fáciles, nadie
dijo que lo fueran pero recuerden No es lo mismo ganar elecciones que gestionar un gobierno.
Ahora sobran promesas, faltan datos.

Ja ha passat un any, i que us hem de dir…tot
segueix igual.
El nostre municipi segueix sense projecció exterior i sense una definició clara de què volem
ser.
Volem ser un municipi turístic? Doncs no s’està invertint en turisme ni en millores a les nostres platges, ni buscant inversions per establir
places hoteleres, o més serveis pels nostres visitants.
Volem deixar de ser un municipi dormitori?
Doncs no s’ha posat el Pla General damunt
la taula per poder generar zones industrials i
poder crear llocs de treball. Tampoc es fa res
per ajudar a les noves empreses i comerços a
establir-se al nostre municipi.
Volem apostar per l’ensenyament? De moment no sabem si hi ha un projecte per establir
graus superiors i mig al municipi.
Apostem pel patrimoni? Continuem sense crear la comissió de patrimoni que defineixi els
usos a Can Travé per fixar en que convertirem
aquesta joia patrimonial que té el municipi.
Continuem sense un projecte clar de visites
guiades als diferents museus i espais patrimonials del municipi... I sense una agenda fixa de
festes, i el que és pitjor en posem i trèiem al
gust del regidor. Perquè enguany no hi ha revetlla de Sant Joan? Perquè enguany la mostra
de pallassos que hauria de ser un referent pateix la tisorada més gran des que va començar.
Ens trobem davant un municipi poc definit,
poc cuidat, deixat, i amb un govern dèbil i sense rumb. I això es demostra en el dia a dia, en
la manca de projectes i la manca de capacitat
de negociació. Va ser una vergonya portar uns
pressupostos a Ple després d’un any, sense tenir el suport necessari. I no val dónar la culpa als altres. La necessitat de negociar és del
govern, i per cert, les negociacions impliquen
cessions.

“Els qui creuen que els diners ho fan tot, acaben fent
tot per diners”.- Voltaire

ICV
ICV CUBELLES RENOVA LA COMISSIÓ
EXECUTIVA LOCAL:
Amb Lídia Pàmies i Pere Lleó al capdavant com
a coordinadors i Narcís Pineda com a portaveu i
Responsable de Coordinació Institucional, es va
posar en marxa la nova Comissió Executiva Local
d´ICV Cubelles el passat 4 de juny, amb un mandat que durarà quatre anys.
Després que la darrera executiva esgotés el seu
termini, ara s´enceta una de nova, amb energia
renovada, compromesa en col·laborar per la governabilitat i millora del municipi i disposada a
preservar els valors que sempre ha caracteritzat
ICV, com són el caràcter d´esquerres, feminisme,
ecologisme i catalanisme.
La direcció entrant vol fugir dels personalismes,
autoritarismes i la falta de diàleg d´antany, apostant per una gestió coral, delegant i cercant l´implicació del col·lectiu vinculat a ICV Cubelles, tant
de persones que amb l’experiència enriqueixen
el debat, com de cares noves entusiastes i amb
ganes de treballar. Volem estar oberts a tothom,
per escoltar propostes, opinions o queixes i per
copsar el dia a dia del municipi, no sols amb les
noves tecnologies sinó també des del carrer, amb
el tracte de proximitat.
Tenim la convicció que ICV Cubelles ha de ser el
pal de paller de l´esquerra local, no solament per
l´experiència acumulada en gestió de govern i
política municipal, llegat de moltes legislatures,
sinó també pel compromís adquirit amb les persones i amb el poble, del qual s´ha garantit el
tarannà i singularitat, tenint cura del seu entorn
natural, patrimoni i costums.
ICV té clar el model de poble que cal, per això
rebutja populismes, promeses buides o projectes
inabastables. No és sensat endeutar-se perquè sí,
ni apujar impostos per sistema. Som conscients
de la realitat de Cubelles, amb pocs recursos i
molta feina per fer, tot i la bona tasca assolida
a la nostra anterior gestió municipal. Cal dotar
l´ajuntament de pressupostos que permetin tirar
endavant les polítiques socials necessàries i acabar projectes d´obra pública ja iniciats. No obstant, sembla ser que alguns encara no ho capten.
Parlen de manca de transparència, diàleg o desinformació i anar fent i criant pèl.

Guanyem Cubelles
MUNICIPALITZEM LES LLARS D´INFANTS
A Cubelles bona part dels serveis públics estan en
mans d´empreses privades, entre elles la gestió de
les dues llars d´infants , la Draga i l´Estel.
Durant aquest 2016 finalitza la concessió de les
llars amb la empresa Clece, filial de la constructora ACS presidida per Florentino Pérez.
Ja és hora de canviar de model de gestió, que
el projecte educatiu deixi de basar-se en els resultats econòmics d´una multinacional i sigui un
model obert, social, proper i de millor qualitat.
Estem convençuts que la municipalització de les
llars d´infants farà que millori més encara aquest
servei, ja que els beneficis empresarials que abans
anaven a les butxaques dels accionistes ara es podran revertir en millorar el servei educatiu dels
nostres fills i filles ; ja sigui millorant instal·lacions, materials, condicions laborals de les treballadores o fins i tot baixar el preu de les quotes.
Municipalitzar les llars d´infants no és nou, a Catalunya molts pobles i ciutats estan optant per recuperar la gestió, i tots arriben a la mateixa conclusió; només recuperant-lo es pot avançar cap a
una gestió més democràtica, més transparent, de
més qualitat i que repercuteixi en la millora del
servei que s´ofereix a la ciutadania.
A Guanyem no ens oblidem de les treballadores
de les llars i creiem que en el procés de municipalització s´ha de comptar amb elles. S´han de
buscar fórmules per a que totes aquelles treballadores que vulguin continuar exercint la seva
feina a les llars municipalitzades de Cubelles, es
puguin subrogar, i ho puguin fer com a mínim en
les mateixes condicions laborals que tenien abans
de la municipalització.
L´ajuntament de Cubelles té una oportunitat única per a que la gestió de les llars d´infants torni
a mans públiques, no és un camí ni curt ni fàcil,
però si hi ha voluntat política es pot dur a terme.
Per aquests motius Guanyem Cubelles presentarà una moció instant al Ple Municipal a donar
aquest pas, i avançar en l´apoderament col·lectiu,garantint els drets de totes les usuàries i usuaris per sobre de l’obtenció de beneficis per part
de l’empresa privada.

Cubellencs-FIC
La crisi econòmica i la crisi política...
Il·LUSIONS TRENCADES !!
Ara ja més d’un any, que a Cubelles érem en situació similar a l’actual que vivim en l’àmbit estatal, és
a dir, immersos en campanya on alguns partits feien
les seves promeses i d’altres explicàvem que volíem
fer per Cubelles.
Uns tocant d’en peus a terra, explicant projectes i
compromisos que comparats a d’altres discursos demagògics podien semblar que eren poc “lluïts”, però
si realistes i necessaris ( l’arranjament dels carrers, clavegueram que quan cauen 4 gotes queda tot anegat
i si no creues amb barca, et remulles fins al genoll,
foscor perpètua de molts carrers, un projecte clar per
incentivar el motor econòmic local i en conseqüència, creació de llocs de feina )... En definitiva, el que
necessitem per gaudir d’una bona qualitat de vida, i
tenir un poble viu i actiu.
D’altres van preferir no escatimar en lluentor, i fer
“grans promeses” que no compromisos... i així ens va!
El cert és que, la lluentor de campanya electoral als
nous dirigents, ja se’ls ha fos com alguns fanals del
poble…!! Hauríem de gaudir d’alguna de les seves
primeres prioritats, i res de res.
Cap projecte nou en marxa, cap inversió per resoldre
problemes, en definitiva CAP GESTIÓ POLÍTICA que
millori la nostra qualitat de vida, 365 dies donen per
més, que no pas per al que han fet....o millor dit, per
al que NO HAN FET !
365 dies, on l’equip de govern participatiu dialogant
i transparent, ha mantingut 66 reunions de treball
i 7 úniques reunions amb tota l’oposició.... 66 reunions degudament remunerades on els únics punts
importants portats a Ple, han estat Les ordenances i
El pressupost.
Ordenances, sense cap previsió per aconseguir noves fonts d’ingressos, i per tan total improvisació, un
pressupost amb reparaments de tresoreria i intervenció pendents de resoldre, impossible poder donar el
vot a favor, i sense les inversions necessàries del poble. Això si, MOCIONS tot un seguit….d’aquí, d’allà i
de més enllà, totes legitimes, però el cert és, que els
problemes de casa, sense resoldre...!
Crisi econòmica i política, on es trenquen il·lusions també d’alguns votants, que per ingenuïtat o
per bona fe, es van enlluernar amb tanta lluentor,
però que en cap cas és garantia, de bona gestió
política…
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Telèfons
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L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00
L’Ajuntament de Cubelles ha canviat el sistema d’atenció
telefònica passant d’analògic a telefonia IP. Per a la ciutadania, la diferència més significativa és que, des d’ara, tots els
telèfons dels diversos departaments i regidories que conformen el Consistori queden centralitzats en el fins ara telèfon
de l’OPIC, el 93 895 03 00. A partir d’aquí una operadora
virtual ofereix l’opció de derivar la 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’opcions numèriques per anar derivant la trucada i que aquesta pugui ser atesa per la persona encarregada de resoldre
la petició ciutadana ja sigui en la regidoria corresponent o
amb una operadora telefònica de l’OPIC.
Hi ha alguns serveis municipals que mantenen les seves línies de telèfon tradicionals, com els següents:
Ràdio Cubelles
Turisme		
Espai Jove
Biblioteca

93 895 03 26
93 895 25 00
93 895 03 61
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.

512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

Serveis Socials i Casal d’Avis
Atenció Ciutadana
Servei d’ocupació
Consum
Turisme i Museu Charlie Rivel
Comerç, Fires i transport
Biblioteca
Comunicació i Protocol
Radio Cubelles
Esports

CENTRES EDUCATIUS
IES Cubelles 		
IES Les Vinyes		
CEIP Charlie Rivel		
CEIP Vora del Mar		
CEIP Mar i Cel		
Llar d’Infants “La Draga”
Llar d’Infants “L’Estel”

93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 743 27 90
93 895 21 61
93 895 09 69

URGÈNCIES
Emergències		
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil		
Policia Nacional		
Mossos d’Esquadra		
Bombers			
Centre d’Atenció Primària
Hospital Sant Anton
Hospital Sant Camil
Creu Roja		

112
93 895 01 32
93 814 70 50
93 893 25 08
93 657 11 50
93 815 00 80
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30

SERVEIS
EXTENSIONS DE GRUP
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511

Secretaria General
Factures
Intervenció
Tresoreria i Gestió tributària
Contractació
Urbanisme
Medi Ambient i Activitats
Via Pública
Arxiu
Joventut
Cultura
CSIDE

Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE			
Taxi Monste		
Taxi Jordi			
Taxi Daniel Flores		
Taximes Cubelles (centraleta)
Farmàcia Muntaner
Farmàcia López		
Farmàcia Rodríguez
Correus			
Parròquia Santa Maria
Org. Gestió Tributària

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
902 24 02 02
609 36 51 53
627 73 20 86
653 79 98 57
93 895 50 96
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
98 895 76 84

El racó d’en Pineda

Ja fa anys que la Festa Major petita és sinònim de trobada gegantera. Un dels actes
centrals del programa d’activitats és l’homenatge que, any rere any, se li ret a les figures
de Sant Abdó i Sant Senén, inaugurats el 1958. A la imatge, es pot veure el dia de la seva
arribada a l’estació de trens.

