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La pilota comença a rodar
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Cubelles Comunica, la informació 2.0

Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar els codis QR, a 
través dels quals i mitjançant un smartphone podreu ampliar 
la informació que se us ofereix en el format paper. Catàlegs 
de fotografies dels actes, bases dels concursos, webs d’interès, 
i d’altres recursos que us permetran que la informació no es 
limiti a l’espai de la revista. 

A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és informació 2.0.
 

El Ple de Cubelles se suma a la commemoració del Dia de
l’Associacionisme Cultural, el 4 de juny 
La Policia Local presenta la memòria d’actuacions del 2015
Entrevista a Albert Tribó, portaveu de Cubelles Sí Es Pot
Milers de zombis envaeixen el municipi
Al CF Cubelles, el camp se li queda petit
El CP Cubelles consolida la seva base i suma tres sèniors més
El CB Cubelles augmenta el nombre d’equips formatius
Nova temporada i nous reptes per al CFS Cubelles
El CV Cubelles segueix creixent i ja arriba als cinc equips federats
Entrevista a Delfí Ferreres
El CT Cubelles reforça la seva aposta pels més petits
El Cor l’Espiga comença la temporada amb canvis importants
La sala noble del Castell obre portes al públic
Els jardins de Can Travé seguiran obrint tots els caps de semana
Unes 460 persones prenen part del Diada de la Gent Gran
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El curs polític va arrencar el 20 de se-
tembre amb el Ple ordinari mensual. 
La sessió, que va durar poc menys de 
30 minuts, va aprovar per unanimitat 

adherir-se a la declaració institucional del 
dia de l’Associacionisme Cultural (DASC), el 
4 de juny.

Aquesta declaració emana de la Generalitat 
de Catalunya, que el 27 de maig de 2014 
va instaurar una jornada dedicada a posar 
en valor el pes i la força de les associacions 
que actuen en l’àmbit de la cultura del país. 
La data rememora els fets del 4 de juny de 
1864, quan va començar el 4t festival orga-
nitzat per la Societat Coral Euterpe, sota 
la direcció de Josep Anselm Clavé i Camps, 
que també va presidir la Diputació de Bar-
celona (1871-1872). La voluntat és reconèi-

El Ple de Cubelles se suma a la commemoració 
del Dia de l’Associacionisme Cultural, el 4 de juny

xer, reivindicar i visualitzar la tasca cívica de 
totes les entitats que, arreu del territori, i 
en especial del municipi de Cubelles, fan 
una immensa labor de cohesió social, de 
promoció i de difusió de la cultura.

També es va aprovar unànimement modifi-
car la plantilla per adaptar el lloc de treball 
de la Tresoreria municipal a la llei 27/2013, 
de 27 de desembre, a la normativa vigent. 
La llei de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, popularment conegu-
da com LRSAL, estableix que els ens locals 
amb secretaria classificada en classe segona 
han de tenir obligatòriament creat i classi-
ficat el lloc de treball de tresoreria com a 
lloc reservat a personal funcionari d’admi-
nistració local amb habilitació de caràcter 
nacional. El Consistori havia de tramitar 

aquesta modificació de la plantilla i de la 
relació de llocs de treball perquè la Direcció 
General d’Administració Local de la Gene-
ralitat de Catalunya pugui tramitar la crea-
ció d’aquesta plaça.

Finalment, el grup municipal de Guanyem 
Cubelles va rebutjar presentar un prec en 
relació a la moció presentada per auditar 
la gestió del cementiri municipal. D’acord 
amb el Reglament Orgànic Municipal, en 
el seu article (23.4b), el Govern municipal 
no la va incloure a l’ordre del dia a l’apar-
tat de mocions perquè “incideix en compe-
tències d’altres òrgans municipals que no 
són el Ple”. Daniel Pérez (Guanyem Cube-
lles) va manifestar que “per no desvirtuar 
la nostra moció, no farem cap prec al res-
pecte”. 

La sessió ordinària del mes de setembre aprova la modificació de la plantilla
per adaptar el càrrec de Tresoreria a habilitació nacional

El Consistori va reprendre la seva activitat després de la tradicional aturada del mes d’agost.
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A punt de 
finalitzar les obres 
de construcció del 
mur al carrer Dàlia

Els treballs preveuen la re-
paració de l’antiga paret 
de les pistes de tennis de 
Mas Trader 

Els treballs de construcció del mur de 
contenció situat al carrer Dàlia, canto-
nada amb carrer Julivert de Mas Tra-
der  estan a punt de finalitzar, un cop 
passades les dues setmanes previstes 
inicialment. Les obres, que tenen un 
pressupost de 37.796,43 euros consis-
teixen en un nou mur de 36,50 m. de 
formigó armat que ha de suplir l’antic 
mur existent i que es trobava enderro-
cat parcialment. Les funcions que haurà 
de fer són la contenció de les terres i 
de la vorera existent fent de barana de 
protecció per a possibles caigudes, atès 
el desnivell existent entre el solar muni-
cipal (antigues pistes de tennis de Mas 
Trader) va dels 1,50 m. als 2,40 m.

La Policia Local presenta la memòria 
d’actuacions del 2015
La prevenció, clau en el descens d’accidents i infractors

El cost de les obres no arriba a 38.000 euros.

La Policia Local de Cubelles ha presentat 
els resultats de la seva tasca policial al mu-
nicipi amb la memòria d’actuacions cor-
responent a l’any 2015. L’inspector de la 

Policia Local, Daniel Guillem, destaca “la impor-
tant tasca preventiva que es fa en matèria de 
trànsit i seguretat ciutadana”, en aquest sentit 
apunta a la planificació de controls preventius 
per al compliment de la normativa de trànsit 
com a causa de “la tendència descendent dels 
accidents de trànsit, com es minimitzen les 
conseqüències dels accidents i el baix índex 
d’infractors al municipi”. En sentit global, du-
rant l’any 2015 es van dur a terme 387 controls 
estàtics de vehicles i inspecció de 20.005 vehicles 
amb un índex de denúncia del 2%.

TRÀNSIT
Des de la prefectura de la Policia Local s’han 
fet 39 controls preventius d’alcoholèmia en 
la conducció fent la prova a 919 conductors 
amb un resultat de 40 resultats positius i set 
de penals. Dels 115 controls coordinats amb el 
Servei Català de Trànsit 1.417 conductors de 
vehicles es van sotmetre a la prova d’alcoholè-
mia amb disset positius administratius, quatre 
penals i tres positius per consum de drogues. 
En total doncs, dels 2.336 vehicles controlats 
va haver-hi 57 denúncies administratives, onze 
penals i tres per consum d’estupefaents.

Pel que fa als controls de velocitat es van ana-
litzar 1.123 vehicles amb el resultat de 70 de-
núncies. No es va registrar cap denúncia per 
manca d’ús de casc en vehicles de dues rodes 
mentre que 30 dels 4.490 vehicles controlats 
van ser denunciats per no fer ús dels sistemes 
de seguretat passiva dels vehicles (cinturó, sis-
temes de retenció infantil...). Finalment, en 

distraccions al volant, com fer ús del telèfon 
mòbil, van denunciar-se 140 conductors dels 
36.151 vehicles controlats.

Durant el 2015 el cos local de policia va actuar 
en 75 accidents produïts en el terme municipal 
de Cubelles on 61 tan sols van registrar danys 
materials, 11 ferits lleus, 2 ferits greus i una víc-
tima mortal. D’aquests accidents, el 69% són 
col·lisions, 16% sortides de via, 8% xocs i un 
únic 2% són atropellaments.

POLICIA JUDICIAL
El total de persones detingudes pel cos de la 
Policia Local al llarg del 2015 són 33 homes 
i 3 dones i es van imputar delictes per diver-
sos motius a 24 persones, dels quals 19 estan 
relacionats amb la conducció de vehicles. A 
més, a les dependències de la Policia Local de 
Cubelles, l’any 2015 es van instruir un total de 
1.025 diligències per il·lícits penals. Daniel Gui-
llem destaca “la tasca de prevenció que la Po-
licia Local fa en col·laboració amb els Mossos 
d’Esquadra” fet que provoca que “els delictes 
contra les persones tan sols suposen el 6% del 
total”.

ORDENANCES MUNICIPALS 
En el compliment de l’ordenança municipal de 
tinença d’animals de companyia es van aixecar 
114 actes de les quals 44 era per no tenir el gos 
registrat al cens municipal d’animals i 16 per 
no dur el microxip obligatori. L’Inspector Da-
niel Guillem apunta que “si bé la Policia Local 
vetlla pel compliment de totes les ordenances 
municipals, l’incompliment d’aquesta genera 
moltes queixes, molèsties que duen a proble-
mes de convivència, i és per això que la Policia 
Local incideix en les tasques de control”.
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Albert Tribó creu que a la vila prima la política de blocs.

E
l grup municipal de Cubelles Sí es Pot 
ha capitalitzat bona part de l’interès 
polític de la vila en aquest primer any 
de mandat. La seva irrupció al Consis-

tori amb dos regidors l’ha convertit en una 
peça cobejada i en una de les claus per garan-
tir l’estabilitat de la governabilitat del muni-
cipi. Albert Tribó és el seu portaveu.   

-Com es presenta el nou curs polític?
Som forts i anem a ser-ho més. Ara estem 
més preparats i tenim més experiència. Hem 
passat el primer any i tenim més rodatge, de 
manera que serem més productius i eficients.    

-És possible que s’acabin convertint en un soci 
de referència des de l’oposició per al govern? 
Nosaltres no tanquem portes, sempre hem 
dit que la nostra oposició ha de ser construc-
tiva, tot i que contundent en allò que con-
siderem que són els pilars rectors del nostre 

“Si no s’aconsegueix aprovar el nou POUM dins 
d’aquesta legislatura serà un fracàs”

programa electoral. Evidentment, per entrar 
al govern i dotar-lo de majoria caldria que 
es donessin una sèrie de condicions que són 
complicades perquè el nostre programa és de 
compromís. L’exigència i el contracte amb els 
votants en el nostre cas és més rígid que no 
pas en d’altres partits.       

-Creu que prima la política de blocs? 
Sí, això ha estat per a mi una gran sorpresa, 
que l’oposició actuï com a bloc, excepte no-
saltres, que hem anat per lliure. M’escanda-
litza veure documents i mocions signades 
tant pel PP com Guanyem, Cubellencs, PSC... 
Poder respon a un acte de pragmatisme o és 
producte d’un ideari dèbil, no ho sé. Amb tot 
això, el govern veu disminuïda la seva capaci-
tat d’acció política. Tanmateix, venim d’una 
legislatura anterior on es van donar totes les 
combinacions possibles. Pactes com PP amb 
ICV que jo pensava que eren contra natura, 
per exemple. Encara que sigui política muni-
cipal, la ideologia ha de primar i no pot impe-
rar el tot s’hi val i la vella política.             

-Què és el que més ha sorprès al seu grup 
municipal durant aquest primer any?
Personalment, m’ha cridat l’atenció l’alt grau 
de ressentiment que hi ha entre uns regidors 
i d’altres, que ja ve de lluny. Crec que cal una 
visió professional de la política, podem ser 
contraris, però no enemics. Hi ha comissions 
informatives on es dóna una tensió que no 
caldria, la veritat. Hem d’entendre que la per-
sona amb qui debatem ha estat escollida per 
centenars de veïns de Cubelles.   

-Quins són els principals reptes del seu grup 
per al que resta de mandat?
La tasca principal és el Pla d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM). Si no s’aconsegueix 
aprovar aquesta legislatura, serà un fracàs. I 
el Pla de Mandat, que no s’està executant. El 
pressupost ha d’estar aprovat abans d’acabar 
l’any i, abans, s’haurien de treballar les orde-
nances, però no veig que s’estigui treballant 
gaire en aquest sentit. I, a més, el Foix no pot 
seguir així. No podem tenir aigües fecals i que 
no es reaccioni. El riu és una emergència eco-
lògica i sanitària de primer ordre. Ha de ser 
una prioritat de Medi Ambient, Salut i Urba-
nisme i no escudar-se en l’ACA i Sorea. 

-Com a secretari general de Podem, per què 
l’espai polític que vostès representen està 
tan atomitzat a Cubelles? 
Tradicionalment l’esquerra sempre ha es-
tat més fragmentada que no pas la dreta. 
A Cubelles, nosaltres som els únics realment 
nouvinguts a la política municipal. I després 
tenim la vella política disfressada de Gua-
nyem, amb molts anys d’experiència políti-
ca, i ICV, que està en franca decadència. Es 
combinen, doncs, actors nouvinguts i la vella 
política que es fragmenta entre si. Hem d’es-
tablir ponts de confiança, un diàleg sincer i 
constructiu que oblidi el passat. Només així 
serem més poderosos i podrem arribar al go-
vern. I això també val per als corrents interns 
de Podem i que duen a terme una campanya 
de desgast perquè caiem els regidors electes. 
En política s’ha de saber perdre perquè el res-
sentiment mai no ha estat constructiu.
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Les obres de condicionament de la faça-
na marítima del passeig de la Marina 
que el Govern municipal i el Servei de 
Ports de la Generalitat van pactar pos-

posar estan a punt de finalitzar. D’aquesta 
manera es dóna resposta als restauradors 
de la zona que malgrat que estan molt in-
teressats en què aquestes obres es portin a 
terme, consideraven que l’actuació en plena 
temporada d’estiu els hagués afectat nega-
tivament, doncs mentre es perllonguin els 
treballs es prohibeix la circulació i l’estacio-
nament de vehicles.

Les obres ja realitzades consistien en el 
desbrossament i sanejament de les zones 

A punt de finalitzar les obres a la façana marítima del Pg. de la Marina
L’actuació es va posposar per no afectar la temporada d’estiu dels comerciants

vegetals, la delimitació dels camins amb 
pals i cordes. Ara es reprèn l’activitat 
amb l’habilitació d’un vial de cinc metres 
d’amplada amb sauló, per evitar que 
s’aixequi pols, fet que obliga a interrompre la 
circulació rodada i va obligar a l’aplaçament 
dels treballs.

Després de molts anys de reclamacions dels 
comerciants de la zona, sense que s’hagués 
aconseguit cap avanç amb el Servei de Ports 
de la Generalitat, el Govern municipal ha 
insistit davant els organismes corresponents 
per aconseguir una actuació que dignifiqui 
un espai de gran potencial per al turisme i 
l’ocupació del municipi.

La primera edició de la trobada de zombis de 
Cubelles va aplegar milers de participants 
provinents del municipi i d’arreu del 
territori. L’esdeveniment va superar totes 
les expectatives i es va convertir en un dels 
actes més multitudinaris de tots els que se 
celebren a la vila. L’activitat va endegar 
dissabte 1 d’octubre a les 23.00 h. i es va 
allargar fins a les 07.00 h. de la matinada. 

El punt de partida va ser la plaça del Mercat, 
plena de gom a gom, i, posteriorment, 
els participants es van distribuir per tot 

Milers de zombis envaeixen el municipi
La I Survival Zombie de Cubelles omple els carrers de la vila 
i supera totes les expectatives  

el municipi amb l’obligació de superar 
diverses proves i vèncer en la lluita entre 
morts vivents i supervivents.
Els participants van recórrer diferents 
punts característics de la vila, com el 
cinema Mediterrani, el passeig Marítim, el 
poliesportiu i els jardins de Can Travé, on 
la nit zombi va arribar a la seva fi. Malgrat 
la gran aglomeració de participants i 
públic en general que va seguir la trobada, 
l’esdeveniment va transcórrer amb 
normalitat i no es va haver de lamentar 
cap incident remarcable.            

S’ha habilitat un vial de cinc metres d’amplada.

La festa va acabar a Can Travé.
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El CF Cubelles no para de créixer i ja té 
gairebé col·lapsat el camp de futbol. 
Aquesta temporada, el club la inicia 
amb 26 equips, aplegant un total de 

360 esportistes, incloses 22 noies. És tanta 
l’activitat, que el terreny de joc ja no dóna 
més de si a les tardes i s’ha hagut de renun-
ciar a la creació d’un aleví i un infantil per 
manca d’hores. El primer equip també nota 
l’existència de tantes plantilles a la base i 
els divendres ha hagut d’endarrerir tres 
quarts d’hora el seu horari habitual d’en-
trenaments i començar les sessions a les 
21.15 h. Fins i tot, a data de 5 de setembre, 
es va haver de comunicar a quinze futbolis-
tes que estaven a prova que no se’ls podria 
admetre per la manca d’espai, segons s’in-
forma des del mateix club.

La present temporada, que les divisions més 
grans ja han iniciat, el CF Cubelles suma els 
següents equips: l’amateur masculí, dos 
juvenils masculins, un cadet/juvenil femení 
(de nova creació i que supleix la desaparició 
del primer equip femení), dos cadets 
masculins, dos infantils masculins, cinc 

Al CF Cubelles, el camp se li queda petit 
El club, a punt de fer 50 anys, desfà dos equips per l’alta ocupació del Josep Pons i Ventura

alevins masculins, quatre benjamins mixts, 
cinc prebenjamins mixts i quatre d’iniciació. 

L’objectiu principal pel que fa a la 
competició passa per donar la cara a tots 
els nivells i, sobretot, que en determinades 
categories es pugui lluitar per l’ascens. Des 
del club es confia que el juvenil opti a pujar 
a la divisió preferent; que el cadet de segona 
ho faci a primera; l’infantil de segona a 
primera; l’aleví de primera a preferent; 
l’aleví de segona a primera i el benjamí de 
segona a primera.  Pel que fa a l’amateur, 

l’equip encara una temporada marcada 
per l’arribada del seu nou entrenador, Xavi 
Vilagut, i amb el repte de rejovenir l’equip 
amb una plantilla amb moltes cares noves 
i de futur.    

L’entitat també treballa per implantar un 
programa de gestió esportiva que inclou 
la formació d’entrenadors de la casa i el 
foment de la pràctica del futbol femení. 
Inicialment, la presentació del club es farà 
el dimecres, dia 12 d’octubre, aprofitant 
que es tracta d’una jornada festiva. 

El club farà la seva presentació el dia 12 d’octubre.
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E
l CP Cubelles endega una nova tem-
porada amb el repte de consolidar-se 
com una de les entitats formatives de 
referència al territori. Enguany, el club 

suma un centenar de jugadors entre la sei-
xantena de la base, el 2a catalana femení i els 
dos veterans, masculí i femení. Tot i haver-se 
perdut un equip en relació a l’any passat, el 
nombre de practicants es manté atès que s’ha 
apostat per confegir plantilles més extenses i 
arribar, així, amb més benzina al tram final de 
la temporada.

Pel que fa als més menuts, l’entitat disposa-
rà d’un comarcal, que començarà la lliga a 
finals d’octubre, i l’escola. Les entrenadores 
d’aquests equips seran les jugadores del 2a 
catalana, Eli Gallego i Gemma Ruiz. El preben-
jamí d’iniciació A, al seu torn, comença la com-
petició el primer cap de setmana d’octubre. 
L’equip està integrat per nois i noies nascuts 
el 2009 i 2010 i està dirigit per Adrià Salvadó, 
jugador del 1a catalana del CP Vilanova. El B 
aplega jugadors del 2008 i el seu tècnic és Jordi 
Ruiz, mentre que el C l’integren els nascuts el 
2007 i té Jordi Pena al seu capdavant. 

La resta de federats, però, ja ha començat la 
lliga. Ho va fer el darrer cap de setmana de 
setembre i l’objectiu, sobretot pel que fa a 
l’aleví i l’infantil, és que els equips facin una 
bona fase regular i es classifiquin per als cam-
pionats de Catalunya, tot i ser conscients de 
les dificultats que suposa. El benjamí, amb 
jugadors nascuts el 2005 i 2006, està entre-
nat per Joan Garcia, mentre que l’aleví, diri-

El CP Cubelles consolida la seva base i suma tres sèniors més
Toni Porta abandona la presidència per motius laborals i el substitueix Carlos Nátera 

git per Xavi Esplugas, aplega nois del 2003 i 
2004. L’infantil (2001/02), de la seva banda, 
està liderat per Josep Fuster. El 2a catalana 
femení està entrenat per Edu Granell. 

Finalment, l’entitat també disposa del vete-
rans masculí, entrenat per Toni Porta, i un 
femení que no competeix formalment en 
cap lliga i que dirigeix Joan Oliva. El club vol 
seguir creixent en la formació de jugadors i 

sembla que va pel bon camí. De fet, un dels 
alevins de la temporada passada, Gorka Pas-
cual, ha fitxat pel Barça, el que implica un 
reconeixement a la tasca formativa de l’enti-
tat. La gran novetat d’enguany pel que fa a 
l’àrea social és el canvi a la presidència. Car-
los Nátera, fins ara vicepresident, substitueix 
Toni Porta, qui abandona el càrrec per motius 
laborals. Edu Granell seguirà una temporada 
més com a coordinador del club.

La competició d’hoquei acaba de reprendre’s.
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El CB Cubelles inicia el nou curs amb 
l’objectiu de seguir reforçant la seva 
aposta per la formació. Fidels a la 
seva filosofia, enguany l’entitat in-

crementa el nombre d’equips base amb la 
creació d’un nou mini. Així, per a aquesta 
temporada, el club disposarà d’un premi-
ni mixt, dirigit per Jessica Alarcón i Noèlia 
Garcia, i d’un mini mixt, encara pendent 
que es designi el seu entrenador. Tots dos 
conjunts competiran a les lligues del Con-
sell Esportiu del Garraf. 

Pel que fa a la resta de plantilles, enguany 
el CB Cubelles sumarà cinc equips, dos 
menys que la temporada passada. El club 
tindrà, doncs, un infantil femení entre-
nat per Pepe Cabedo i Jessica Alarcón i un 

El CB Cubelles augmenta el nombre d’equips formatius
L’entitat aposta per la formació malgrat perdre un júnior i un sub21 masculins

cadet masculí, entrenat per Gemma Mir i 
Santi Salvatore. La resta de conjunts els in-
tegren el sub21 femení, nivell A1, que diri-
girà Pepe Cabedo i Sergi Creixell; el sènior 
femení de 3a, amb Siscu Martín al capda-
vant, i el sènior masculí de territorial, que 
entrena Raúl Sotillo. En relació amb l’any 
passat, enguany han desaparegut el júni-
or i el sub21 masculí, tot i que la majoria 
d’aquests jugadors han passat en bloc al 
sènior. Com a novetat, doncs, de cara a 
aquesta temporada 2016/17 hi haurà més 
equips federats femenins que no pas mas-
culins (tres i dos, respectivament). 

El CB Cubelles va començar a rodar el 22 
d’agost amb els primers entrenaments de 
tots els equips federats i, des de mitjans 

de setembre, també van iniciar la seva 
pretemporada els dos que participen a la 
lliga del Consell Esportiu del Garraf. El sè-
nior masculí va començar la lliga el darrer 
cap de setmana de setembre i el primer 
d’octubre van encetar la competició el sè-
nior femení i el sub21 femení. La resta de 
plantilles encara hauran d’esperar unes 
setmanes.

Pel que fa al vessant més social, el club 
mantindrà el mateix nombre d’esdeveni-
ments que organitza al llarg de l’any, com 
el torneig nadalenc Memorial Manuel Lora 
i David Coca, els campus d’estiu i intenta-
rà recuperar l’emblemàtic campionat 3x3, 
que havia endegat temporades enrere amb 
molt d’èxit.

L’entitat suma enguany cinc equips federats.
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E l Club Futbol Sala Cubelles ja ho 
té tot a punt per donar el tret 
de sortida a una nova campanya, 
que comença el 8 d’octubre. A 

l’espera que es confeccionin els respec-
tius calendaris de lliga, els equips conti-
nuen posant-se a to i agafen el ritme de 
competició amb partits amistosos. L’últim 
va tenir lloc el 10 de setembre, en el qual 
l’equip infantil va guanyar per la mínima 
al CFS Torredembarra, en un partit que 
va acabar 5-6 a favor dels cubellencs.

Enguany, l’entitat formarà part de la Fe-
deració Catalana de Futbol i, per tant, 
afrontaran una temporada més compli-
cada, car els equips que hi participen 
són, a priori, de nivell superior. Això no 

 El club s’integra aquesta temporada a la Federació Catalana de Futbol.

Nova temporada i nous reptes per al CFS Cubelles

obstant, el CFS Cubelles ja 
va demostrar el curs passat 
una alta competitivitat des 
de l’inici de temporada. De 
fet, els infantils van acabar 
proclamant-se subcampi-
ons de la fase nacional, 
després d’haver guanyat la 
seva lliga i la fase territo-
rial. El president del club, 
Fran Chan, assenyala que 
formar part de la Federació 
Catalana de Futbol “servirà 
perquè l’entitat assoleixi un creixement 
global”, ja que el CFS Cubelles esdevé 
aquesta temporada l’únic club federat 
del Garraf.

Tot plegat ha provocat que molts juga-
dors i jugadores se sentin atrets 
per l’entitat blanc i blava. De fet, 
aquest curs s’han inscrit, aproxima-
dament, 100 alumnes, que s’han 
dividit en 6 categories: benjamí, 
aleví, dos grups d’infantil, cadet i 
amateur. Chan s’ha mostrat sorprès 
per la gran quantitat de nens i ne-
nes que han decidit formar part del 
club i creu que aconseguiran assolir 
els objectius proposats. Entre ells, 
que l’aleví guanyi el campionat do-
mèstic i que els equips d’infantil i 
cadet pugin de categoria. “Són rep-
tes difícils, i més encara quan no ha 

El club organitza torneigs i campus d’estiu.

L’entitat jugarà enguany una competició més exigent que la campanya passada

començat la temporada, però el planter 
ha demostrat un gran rendiment durant 
els primers enfrontaments amistosos i 
crec que ho aconseguirem”, diu el presi-
dent.

El club també s’ha caracteritzat els darrers 
temps per la seva ferma aposta formativa 
en el futbol sala a la vila. Dos dels seus 
puntals en la promoció d’aquest esports 
al municipi són els torneigs que organitza 
durant els mesos d’estiu així com els cam-
pus per a la base. Totes dues activitats, de 
fet, s’han convertit en tot un planter de 
jugadors que, posteriorment, s’acaben in-
corporant a la disciplina de l’entitat.    

En definitiva, aquesta és una tempora-
da amb novetats importants de cara a la 
projecció del club del municipi.
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E l CV Cubelles segueix amb el seu 
creixement imparable. Si la tem-
porada passada ja disposava de 
dos equips federats, enguany 

l’entitat ha experimentat un important 
salt qualitatiu i arribarà fins als cinc. 

Concretament, a l’infantil femení de 
segona divisió i el cadet femení de ter-
cera, ara s’hi suma un aleví, un juvenil 
femení de tercera i un sènior femení de 
quarta. Durant el primer cap de setma-
na d’octubre, el sènior femení va de-
butar en lliga a la pista del Bellvei. La 
resta de rivals en aquesta primera fase 
són el Sant Martí, el Torredembarra, 
l’Hortons, el Begues, el Vilafranca Blanc 
i el Cunit.

El club disposa de nou conjunts que competeixen a la FCV i al Consell Esportiu del Garraf

El CV Cubelles segueix creixent i ja arriba als cinc equips federats

Pel que fa al júnior femení, enquadrat al 
grup 2 de tercera, les cubellenques van de-
butar el mateix cap de setmana a casa da-
vant del Sant Just. La resta de contrincants 
són el Gavà, el Vilafranca Negre, el Cunit, 
el Begues, el Vilanova Blau i el Safa Gavà, 
justament els mateixos equips amb què s’en-
frontarà a partir del primer cap de setmana 
d’octubre el cadet femení, que juga al grup 
3 de tercera. L’altre conjunt que repeteix ex-
periència en competició federada és l’infan-
til femení. Les cubellenques van començar 
la competició el mateix cap de setmana i ho 
farà davant del Club Vòlei La Palma. L’equip, 
que juga al grup 5 de la segona divisió, s’en-
frontarà a la primera fase contra el Monjos, 
el Vilafranca Verd, el Roquetes, el Sant Cu-

El vòlei segueix creixent de forma imparable.

gat, el Torredembarra, el Begues Groc, el 
Vall d’Hebron Vermell, el Salou, l’Elisabeth 
i el Gavà B. L’altre equip que debuta a les 
competicions federades és l’aleví, que enca-
ra desconeix el seu calendari de lliga. 

A banda dels equips federats, el CV Cube-
lles disposarà enguany de quatre sèniors 
més, que competiran a les lligues del Con-
sell Esportiu del Garraf. Es tracta de dos 
masculins i dos femenins que estan inte-
grats, essencialment, pels pares i mares 
de la resta de jugadors del club. A banda 
de competir, la seva existència esdevé un 
dels puntals de l’entitat, atès que reforça 
l’àrea social i el sentiment de pertinença 
del Club Vòlei Cubelles. 
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Delfí Ferreres ja és de 1a. L’exentrenador del 
CF Cubelles, nascut a la Galera (Montsià) però 
instal·lat des de fa més d’una dècada a la vila, 
ha encetat una nova etapa professional i ha 
fitxat pel Bayamon FC, de la primera divisió 
de Puerto Rico. Una destinació exòtica però 
força atractiva i que situa el tècnic cubellenc a 
les portes del futbol professional.

-Com va sortir l’oferta?
-L’any que entreno el Vilafranca, quan arriba 
l’estiu decideixo no agafar res i anar-me’n a 
Austràlia a veure Josep Gombau, que entrena-
va allà. Vaig estar dos mesos a casa seva, ell ja 

“El meu somni sempre ha estat viure del futbol i, a Puerto Rico, ho 
estic fent realitat”

estava dins del món professional, i l’experiència 
va ser molt bona. Al matí l’acompanyava als en-
trenaments i a la tarda jo dirigia el juvenil. Van 
ser dos mesos intensos i, l’ultima setmana abans 
de venir, em va dir si em volia quedar a entrenar 
amb ells. Jo la setmana següent començava les 
classes i ho vaig haver de rebutjar tot i que li 
vaig dir que deixava la porta oberta per a més 
endavant. El meu somni sempre ha estat viure 
del futbol i, per als que no hem estat jugadors 
d’elit i venim de sota, és molt complicat. 

-I es va donar l’opció.
-Sí, vam mantenir el contacte. En tornar, 

vaig agafar la Rapitenca i a mitja tempo-
rada rebo una trucada seva dient-me que 
deixa Austràlia i se’n va cap a Nova York. A 
Austràlia havia conegut David Villa i el seu 
representant i ell el van convèncer per diri-
gir la seva acadèmia DV7 Soccer Academy. 
I aleshores em va trucar per integrar-me al 
projecte.

-Com acaba a Puerto Rico?
-Em van donar a escollir de tots els llocs on 
ells hi són present (Nova York, Puerto Rico, 
Astúries, València i Hong Kong) i, com que 
a mi m’era igual, em van proposar Puerto 
Rico perquè també tenen primer equip, 
que és el que més m’agrada de tot. La veri-
tat és que complia tots els requisits, ja que 
és un equip gran, amb 450 nois i amb un 
juvenil i un primer equip, que són els dos 
que jo porto. És a Bayamon, i al gener ja 
vaig començar.

-Canvia molt respecte al futbol català?
-Puerto Rico és un estat lliure associat als 
EUA. Ells voldrien ser americans però les in-
fraestructures  no ho permeten. Tenen molt 
bon clima, la gent és molt amable i cordial i 
són molt caribenys. Futbolísticament, el nivell 
del primer equip és com el d’un primera cata-
lana, però la base és molt millor. Està creixent 
força i el nombre de practicants és similar al 
del beisbol i el bàsquet, que són els esports 
rei. El problema és que quan arriben a sub20 
deixen de jugar perquè no hi ha una lliga 
que els permeti seguir jugant a un bon nivell. 
Els responsables ho perceben i, poc a poc, ja 
ho estan canviant. Per a molts pares, que un 

Delfí Ferreres (dreta), amb Josep Gombau i David Villa (centre).
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Ferreres inicia una nova etapa lluny de casa.

nano sigui bon jugador és una sortida ja que 
obtenen beques universitàries, tant a Puerto 
Rico com, en alguns casos, als EUA.                  

-Una mentalitat molt diferent, no?
-Sí, de fet, nosaltres tenim futbol base i pri-
mer equip, però la majoria no. La mentali-
tat és molt empresarial. Mentre els nanos 
paguen, són rendibles, però quan arriben 
a sub17 o sub20, aleshores passen a ser una 
despesa, de manera que molts clubs renun-
cien al primer equip. Si tots els que tenen 
formació també tinguessin amateur, la lliga 
tindria més nivell. 

-Com funcionen les lligues?
-El futbol base funciona per semestres, del 
gener a maig i d’agost a desembre. Hi ha 
una lliga privada, organitzada per particu-
lars que dura quatre mesos i els equips ens 
hem d’inscriure i pagar cada vegada. En el 
superior tenim dues lligues: la Puerto Rico 
Soccer League, que nosaltres juguem bàsi-
cament amb el juvenil, un sub20 molt po-
tent i tres jugadors més grans, i ara hauria 
de començar la lliga nacional, la 1a divisió, 
que encara no té el format decidit perquè 
hi ha molts pocs equips inscrits. També vo-
len crear una competició amb el model de 
la Copa del Rei, amb equips de la Soccer 
League i la nacional. Ganes en tenen, però 
és un país amb problemes econòmics i in-
fraestructures precàries, tot i que nosaltres 
no ens podem queixar ja que tenim les mi-
llors del país. 

-Tenen vincles amb la lliga dels EUA? Darre-
rament està creixent molt...
-Sí, s’ha format un equip de Puerto Rico que 
juga a la 2a divisió dels EUA i nosaltres som 

el seu referent, així que ens passen jugadors 
que no són convocats o necessiten minuts. 
És un avantatge per a ells però també per a 
nosaltres. Jo tinc contracte fins al desembre 
i l’objectiu és gaudir de l’experiència i se-
guir creixent com a entrenador.                 

-Segueix el CF Cubelles tot i els 7.000 km. 
de distància?
-Sí, clar. La primera cosa que fas dilluns al 
matí quan arribes a l’oficina és mirar per 
internet els resultats de les lligues d’aquí. 
Primer de tot mires Cubelles, Vilanova, Vi-
lafranca, Amposta, Rapitenca... Els equips 

que et toquen de més a prop i els jugadors 
que has tingut i són per tot arreu.

-Sembla que cada vegada hi ha més entre-
nadors catalans que emprenen l’aventura 
estrangera...
-El futbol català està a l’alça i s’ha d’aprofi-
tar. Els entrenadors d’aquí estem molt ben 
vistos, per la nostra manera de treballar, i 
ho hem d’aprofitar. Nosaltres mateixos, de 
les sis acadèmies que tenim, els responsa-
bles som catalans. És una sortida per a gent 
jove que acaba els seus estudis i aquí no ho 
té fàcil per dedicar-se al futbol. 
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El CT Cubelles vol completar la nova 
etapa endegada a finals de la tem-
porada passada amb una ferma 
aposta pel planter. El seu nou presi-

dent, Jordi Calvo, ha assegurat en declara-
cions a Ràdio Cubelles que els més petits 
havien estat “un pèl bandejats” de les prio-
ritats del club i que a partir d’ara ocuparan 
un paper encara més central en el funciona-
ment de l’entitat.

De moment, el nombre d’inscrits a l’escola 
es manté en la línia d’anys anteriors mal-
grat que s’ha notat un increment dels ma-
triculats de 4 i 5 anys. “De vegades s’apun-
ten de més petits i en ocasions són els més 
grans, però el nombre de participants sem-

El CT Cubelles reforça la seva aposta pels més petits
L’entitat oferirà enguany classes de pàdel tres dies a la setmana a les tardes

pre és més o menys el mateix”, assegura 
Jordi Calvo, qui aquest setembre ha iniciat 
el seu primer exercici com a president des-
prés d’arribar al càrrec a finals de la campa-
nya passada.

L’activitat de l’escola va començar el di-
lluns 12 de setembre i la competició dels 
diferents equips està previst que s’iniciï a 
mitjans d’octubre. D’entre les novetats que 
la nova junta vol introduir hi ha també les 
classes de pàdel, que es preveu que comen-
çaran també a mitjans de mes. La formació 
tindrà lloc les tardes de dilluns, dimecres i 
divendres. Es tracta d’una de les noves me-
sures que vol anar incorporant la directiva 
i que anirà instaurant progressivament al 

llarg de la temporada. L’horari d’oficina del 
club per atendre noves inscripcions o qual-
sevol mena de suggeriment, són les tardes 
de dilluns a divendres de 16.30 h. a 19.30 h. 
i els dimarts, divendres i dissabtes al matí.

El club, a més, ha organitzat recentment la 
cinquena edició de l’Open Solidari que es 
duu a terme a favor de la fundació sense 
ànim de lucre ESI (Esport Solidari Interna-
cional), presidida per l’exsecretari General 
de l’Esport de la Generalitat, el vendrellenc 
Josep Maldonado. El torneig va tenir lloc el 
24 de setembre i va servir per recaptar fons 
i material que l’entitat després inverteix en 
joves i infants que viuen en situació de po-
bresa, marginalitat o subdesenvolupament.

El club incorpora classes de pàdel a la seva oferta formativa.
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L’entitat centenària Cor l’Espiga 
afronta canvis rellevants aquesta 
nova temporada. Les corals ja ho 
tenen tot a punt per arrencar el tri-

mestre amb novetats tant en el local d’as-
saig com en les direccions. A més, aques-
ta tardor hi haurà relleu al capdavant de 
la presidència. Francesc Capdet plegarà 
abans del que estava previst. Tot i que ini-
cialment havia anunciat que en acabar el 
mandat actual, el 2018, ja no es tornaria a 
presentar, Capdet ha optat per no allargar 
la seva presidència més enllà del desem-
bre. Segons ha declarat a Ràdio Cubelles, 
diversos esdeveniments succeïts d’aquest 
estiu l’han dut a prendre la decisió.  L’as-
semblea extraordinària per escollir el re-
lleu a la junta podria arribar  aquest mes 
d’octubre, segons ha dit Francesc Capdet.

L’encara president ja ha anunciat que està 
treballant activament per tal d’assegurar 
el relleu a la presidència de manera tran-
quil·la i assossegada, a la vegada que ha 
expressat la seva voluntat d’aprofitar per 
rejovenir i introduir aire fresc a la junta. 
 
Un altre dels canvis importants a partir 
d’aquesta temporada serà el lloc d’assaig 
del Cor l’Espiga. L’Ajuntament ha deci-
dit no renovar l’arrendament del Cinema 
Mediterrani i ha anat recol·locant entitats 
com el Cor l’Espiga que feien ús d’aquest 
local. Des del mes de setembre les corals ja 
assagen en un espai dins del Casal d’Avis.
 
D’altra banda, els tres cors que actualment 
agrupa l’associació centenària -l’Espigueta, 

El Cor l’Espiga comença la temporada amb canvis importants
Francesc Capdet dimiteix com a president i es nomenen nous directors musicals

l’Epiga XXI i el Cor l’Espiga- han incorporat 
nous directors per tal de substituir, inicial-
ment de forma temporal, Glòria Carretero.

Els menuts de la coral Espigueta ja conei-
xen que la nova directora serà Laia Ivern. 
En el cas del Cor Espiga XXI, els cantaires 
han tingut més dificultats però ja dispo-
sen d’un relleu que ha sortit dels mateixos 
integrants de la coral. Se’n farà càrrec en 
Marc Capardón, qui fins ara feia de pianis-
ta. Finalment, el nou director musical de 
la coral tradicional del Cor l’Espiga és en 

El nou director de la coral gran es va estrena durant la Diada.

David Llorens, qui ja es va presentar pú-
blicament en la diada de l’11 de setembre. 
Llorens afronta el repte d’encapçalar el 
grup de cantaires després de l’època de 
consolidació i creixement impulsat per 
Glòria Carretero. 
 
L’activitat del Cor l’Espiga no s’atura i ja es 
preparen per les actuacions habituals de la 
tardor i l’hivern, entre els que es troba el 
tradicional concert de Nadal a la parròquia 
de Santa Maria i les visites a municipis d’ar-
reu del territori.



16

La sala noble del Castell obre portes al públic 

Més d’una desena 
d’activitats per a la 
gent gran

La regidoria de Benestar 
Social ofereix un programa 
trimestral amb cursos i 
tallers de memòria

La gent gran de la vila gaudeix de 
més d’una desena d’activitats per 
desenvolupar durant l’actual trimestre, 
fins arribar a finals d’any. En total, són 
deu cursos i tallers, alguns amb diversos 
grups, que abracen des de classes de ball, 
pintura, manualitat i tallers de memòria.

Actualment, la regidoria ofereix clas-
ses de castanyola (dimecres a la tarda), 
confecció (dilluns a la tarda), sevillanes 
(divendres al matí), pintura (dimarts a 
la tarda), manualitats (distribuïts en dos 
grups dijous a la tarda), ball en línia (di-
mecres al matí), country (divendres a la 
tarda), ioga (dilluns i divendres al matí), 
gimnàstica (dos grups dimarts i dijous al 
matí) i els tallers de memòria (dos grups 
dijous al matí i migdia i un tercer els di-
vendres a la tarda).

Tots els cursos tenen lloc al Casal d’Avis, 
excepte el de confecció, que s’imparteix al 
Centre Social. Els tallers de la memòria són 
gratuïts per als empadronats i de 10 euros 
per als que no ho són, mentre que el preu 
de la resta d’activitats oscil·la entre els 10 
euros i 30 euros per als usuaris empadro-
nats i entre 10 euros i 40 euros per a la resta.

La inauguració de les Jornades Eu-
ropees de Patrimoni a meitats de 
setembre va tenir com a moment 
àlgid la visita que unes desenes de 

cubellencs i cubellenques, que s’havien ins-
crit prèviament, van fer en primícia a la re-
habilitada planta noble del Castell. Un cop 
conclosos els treballs realitzats pel Servei de 
Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) de la 
Diputació de Barcelona, l’espai ja és acces-
sible per a visites en grups reduïts. Precisa-
ment els treballs de rehabilitació van deixar 
al descobert uns grafits en diverses estances 
de la planta un cop van anar eliminant les 
capes de pintura que en camuflaven l’exis-

tència. S’hi poden trobar dibuixos de 
vaixells de l’època, comptes a les parets 
i altres grafits de diversos autors, segons 
han pogut determinar els historiadors i 
arqueòlegs de l’SPAL, fet que dóna enca-
ra més valor a la visita al Castell. 

A partir d’ara, les regidories de Cultura, 
Patrimoni i Turisme conjuntament amb 
l’Arxiu municipal hauran de determinar 
quan i de quina manera poden anar-se 
succeint les visites al Castell, i permetre 
que tothom qui ho desitgi pugui contem-
plar els treballs de rehabilitació d’una de 
les joies del patrimoni de Cubelles.

Coincidint amb les Jornades Europees de Patrimoni 
s’inauguren les visites a l’espai rehabilitat

L’espai ja és accessible per a visites en grups reduïts. 
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Les visites als jardins romàntics de 
Can Travé s’allarguen fins a nova 
data. L’èxit de les sessions que s’han 
portat a terme des de la Festa Ma-

jor fins a la Diada han permès que més 
de 1.000 persones hagin gaudit de l’espai 
aquest estiu.

Les portes obertes permeten gaudir de part 
de l’espai del jardí de Can Travé. Aquest 
espai natural, concebut per Magí Travé a 
finals del s. XIX, i executat i ampliat pel seu 
nét Frederic Travé a mitjans del segle XX, 
té prop d’11.000m2 de pi, fruiters i espèci-
es exòtiques portades pel mateix Travé al 

Els jardins de Can Travé seguiran obrint tots els caps de setmana
Es poden visitar els dissabtes al matí i a la tarda

llarg dels seus viatges pel món. Es completa 
l’espai amb diverses escultures de terraco-
ta de temàtica neoclàssica, un cementiri 
per als gossos de la família i diverses basses 
i piscines on es combinen plantes i peixos 
comuns. També es mantenen les antigues 
gàbies dels paons reals, ànecs i faisans que 
havia albergat la casa en la seva època d’es-
plendor.

Les visites es combinaran amb les tasques 
de restauració de murs i baranes que por-
ten a terme els operaris del Servei Munici-
pal d’Obres, per tal d’anar recuperant més 
superfícies del jardí. Per altra banda, des 

de l’oficina de Turisme s’està estudiant la 
realització de més visites guiades a l’espai, 
després de la bona acollida de la realitzada 
per la Festa de la Verema.  

 L’exterior del palauet suma prop d’11.000 m2.

L’OPIC obre de dilluns a divendres als matins i dijous.

A 
partir del 2 d’octubre, i en virtut 
de l’entrada en vigor de la llei 
39/2015, de procediment admi-
nistratiu comú de les administra-

cions públiques, l’Oficina de Participació i 
Informació Ciutadana (OPIC) no obrirà els 
dissabtes. La modificació normativa, que 

L’OPIC tanca els dissabtes a partir del 2 d’octubre
Amb la llei 39/2015, de procediment administratiu comú, els dissabtes passen a ser inhàbils 
per a tràmits administratius

pretén donar una major rellevància a la 
tramitació electrònica, estableix que els 
dissabtes passen a ser considerats inhàbils, 
com els diumenges i els festius.

En relació a aquesta aposta per la tramita-
ció electrònica a través de l’OVAC Cubelles, 
l’OPIC passarà a convertir-se properament en 
un centre d’expedició del certificat IdCat. La 
ciutadania que no disposi d’altres certificats 
d’identificació electrònica i que vulgui dispo-
sar d’un, podrà concertar dia i hora a través 
del web municipal per tal que el personal del 
servei li expedeixi el certificat que ofereix la 
Generalitat de Catalunya a través del Consor-
ci AOC. Des de l’OPIC, a més de gestionar-li 

l’alta, lliuraran un llapis de memòria amb el 
certificat carregat i que també es podrà utilit-
zar per altres finalitats. 

Al catàleg de tràmits i la carpeta ciutadana 
es pot accedir amb qualsevol altre certificat 
electrònic com DNI-e, Fabrica Nacional de 
Moneda y Timbre... 
Pel que fa a l’atenció presencial, l’OPIC tindrà 
els següents horaris:

Hivern. De l’1 d’octubre a 31 de maig. De di-
lluns a divendres de 9.00 h. a 14.30 h. Dijous 
de 17.00 h. a 19.30 h. 
Estiu. De l’1 de juny al 30 de setembre. De 
dilluns a divendres, de 9.00 h. a 14.30 h.
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Ràdio Cubelles 
estrena ‘app’ per a 
dispositius mòbils 
Ja es pot descarregar 
gratuïtament a les 
botigues d’aplicacions 
Google Play i AppStore

Ràdio Cubelles  estrena aplica-
ció (app) per a dispositius mò-
bils des d’on l’usuari podrà 
escoltar l’emissió en directe o 

recuperar qualsevol programa ja emès 
a través del podcast  i compatible tant 
en Android com iOs. La ràdio en direc-
te hi és disponible sense necessitat de 
fer servir auriculars. L’aplicació també 
presenta un apartat que recull els titu-
lars de les notícies del web radiocube-
lles.cat  i també enllaça directament 
amb el twitter de l’emissora.
 
Els botons següents enllacen  a les pà-
gines de Google Play i de l’AppStore per 
descarregar gratuïtament l’aplicació.

Un total de 461 persones van pren-
dre part diumenge dia 2 d’octubre 
de la tradicional Diada de la Gent 
Gran de Cubelles. 

La jornada va endegar amb una missa a la 
parròquia de Sant Maria i, seguidament, es 
va traslladar al pavelló del Poliesportiu, on 
es va procedir al tradicional dinar de ger-
manor i el ball. Enguany, es va escollir Ma-
ría Hernández, de 95 anys, i Francisco Este-
ve, de 91, padrins 2016 de la vila.

María Hernández i Francisco Esteve, escollits padrins 2016 
de Cubelles

Unes 460 persones prenen part de la Diada
de la Gent Gran 

L’emissora municipal ha endegat la nova temporada.
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L’HORA DE LA VERITAT

En l’anterior escrit d’Unitat Cubellenca-11 RCAT 
fèiem un balanç del primer any de govern.
Un any de govern que no ha estat fàcil. Engegar 
una legislatura amb minoria amb molta feina a 
fer ha estat una tasca complexa i una experièn-
cia intensa. Però després de l’esforç de tots els 
companys i companyes sembla que la màquina ja 
comença a funcionar...
Però ara és l’hora de la veritat, l’hora d’anar més 
enllà. L’hora de posar en marxa grans actuacions 
que millorin la qualitat de vida dels nostres ciuta-
dans i ciutadanes: millora en l’enllumenat públic, 
en l’arranjament de carrers, en l’entorn del Foix 
i en l’accessibilitat en la via pública, millora en 
la recollida d’escombraries i neteja viària, arran-
jament de zones verdes. Projectes de futur que 
facin de Cubelles una vila amb recursos turístics i 
de qualitat: aprovació del POUM, modernització 
del passeig marítim, construcció de la biblioteca 
municipal i recuperació de patrimoni com a eix 
cultural i turístic del municipi, entre d’altres. 
I el primer pas és ser valents i tirar endavant uns 
pressupostos amb visió de futur, a mig i llarg ter-
mini, amb el suport del màxim de les forces po-
lítiques que vulguin millorar Cubelles de forma 
responsable i econòmicament sostenible.
Presentem uns pressupostos que contemplen les 
primeres inversions per al 2017 i preveuen les dels 
següents anys. Un conjunt d’accions, actuacions 
i projectes que es duran a terme en els propers 
exercicis amb la finalitat de donar un pas més en-
llà i definir un municipi de qualitat.
Per tal de poder desenvolupar aquest seguit d’in-
versions al nostre poble necessitem i volem el 
màxim de suport de la resta de grups polítics del 
consistori. I, perquè així sigui, ja hem presentat 
aquestes propostes temporalitzades i quantifica-
des econòmicament a la resta de grups municipals.
En aquest sentit, com a govern, seguirem treba-
llant amb totes aquelles forces polítiques que vul-
guin sumar esforços per fer-los partícips i cons-
truir aquest projecte de canvi que ha de ser el 
projecte de tots i totes.
Per acabar, volem desitjar a tothom una bona 
tardor i recordar que la porta de l’Ajuntament 
sempre és oberta a tots els veïns. 

UC-11 RCat PSC ERC

En el moment de tancar aquesta edició el PSC no 
havia fet arribar el seu article

FITES I REPTES

Ha passat l’estiu i hem celebrat les dues Festes 
Majors, la gran i la petita amb un gran èxit de 
participació ciutadana, on gent del poble, visi-
tants i estiuejants han gaudit dels balls popu-
lars, i de les nostres tradicions més arrelades, 
organitzades per Cultura, així com de la Vere-
ma, i como no, de l’arribada de la flama del 
Canigó, on gent de Cubelles anà a buscar-la 
a lloc.

Ara tornem a la feina amb més ganes i res-
ponsabilitats que mai, ja que encarem la recta 
final de l’any amb la mirada posada al pres-
supostos del proper 2017, amb l’objectiu de 
fer entendre a tos els partits del Consistori de 
la seva necessitat i conveniència pel futur de 
Cubelles.

Els regidors d’Esquerra Republicana hem par-
ticipat en la confecció d’aquests pressupostos, 
val a dir que uns dels més ambiciosos mai fets, 
dins de les nostres competències i regidories.
Volem complir amb el programa amb el que 
ens vam presentar a les eleccions municipals. 
No serà possible en la seva totalitat, però sí 
en bona part. La restauració dels safareigs co-
mençaran en breu;  és una realitat l’obertura 
de Can Travé al poble, i s’ha visitat la planta 
noble del castell.

Ara anem per la biblioteca i altres projectes 
cabdals per Cubelles, pendents de fa anys.

Esperem l’entesa amb la majoria grups munici-
pals possible i tirar el poble endavant.

Tampoc hem desatès les persones necessitades. 
Des de la regidoria de Benestar social, hem 
continuat repartint aliments, vals de menjar 
i un àpat pels infants durant el mes d’agost.

Tenim molts reptes per endavant i els assoli-
rem entre tots, tant des de l’àmbit municipal 
com nacional, on la Diada ha deixat palès que 
els catalans ni ens cansem ni ens cansarem de 
reivindicar el que creiem just.
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Cubelles sí es pot PP CiU

AIGÜES CONTAMINADES A LA COSTA CUBELLEN-
CA I RISC PER LA SALUT PÚBLICA. RETIRADA DE LA 
“BANDERA BLAVA” A LA PLATJA DE LA MOTA DE 
SANT PERE.
Al ple de desembre 2015 va ser aprovada, per una-
nimitat, la moció del Grup Polític Municipal  (GPM) a 
Cubelles Sí Es Pot per la defensa de la salut pública, 
del medi ambient i de la zona protegida del Delta 
del riu Foix.
L’execució d’aquesta moció, pel govern municipal 
(ERC, ICV-E i Unitat Cubellenca Reagrupament) ha 
estat pràcticament nul·la. El govern no aplica, com 
cal, ni la legislació relativa a la Xarxa Natura 2000 
ni el Reial Decret 1341/2007 d’11 d’octubre, sobre la 
gestió de la qualitat de les aigües de bany.
Aquesta política de desistiment de funcions compor-
ta greus riscos per la salut pública, especialment pels 
banyistes. Obrir la platja de Les Salines (50 m2) per 
a gossos sense un accés, ni cartells anunciadors ni la 
més mínima logística per a la recollida higiènica de 
deposicions canines han estat algunes de les greus 
mostres de la inacció del govern.
Conseqüència d’aquesta inactivitat: la retirada de 
la distinció Bandera Blava a la platja de la Mota de 
Sant Pere per l’Asociación de Educación Ambiental 
y del Consumidor (ADEAC). Els vessaments d’aigües 
fecals i/o residuals implica l’existència organismes 
patògens i agents infecciosos que afecten l’aigua, la 
fauna, la flora i la sorra de les platges adjacents al 
Foix: la platja Llarga i la platja de la Mota de Sant 
Pere (450 m2).
Resulta incontestable el fet de que, al marge de la 
platja per a gossos, periòdicament s’hi aboquen ai-
gües brutes i contaminades, fecals i residuals, amb 
organismes patògens i agents infecciosos tant a la 
zona humida de la desembocadura del riu Foix com 
a les platges adjacents. Les aigües fecals i residuals 
comporten greus riscos microbiològics per a les per-
sones donat que contenen organismes com bacteris 
(p.ex, salmonella); virus entèrics (p. ex. hepatitis A); 
protozoaris (brots infecciosos) i paràsits.
Com bé indica la prestigiosa ONG, SEO Birdlife, cal 
que l’Ajuntament procedeixi a la immediata amplia-
ció de l’estació de bombament a fi de reduir la quan-
titat d’aigües brutes abocades al Foix. Però, incom-
prensiblement, no ho fa. Quan l’últim animal mori, 
quan l’últim vegetal s’assequi, potser l’home enten-
gui que els diners no es mengen.- Proverbi hindú.

SÍ A LA DIADA DE TODOS 
NO A LA SUBIDA DE IMPUESTOS
En septiembre, con el inicio del nuevo curso, casi 
todos nos contagiamos de energía positiva, nue-
vos retos, ilusiones… Sin embargo, en Catalunya 
desde hace algunos años el curso se inicia con 
una Diada que produce agotamiento, exclusión, 
donde dominan esas ganas de dividir más que de 
compartir y donde en ocasiones la Educación se 
transforma en una triste falta de respeto. Nos pro-
duce pereza dedicar estas líneas a ello, pero son 
varias las personas que nos han preguntado sobre 
nuestra ausencia en la Diada en el acto institucio-
nal, así que queremos aprovechar para reproducir 
el comunicado del Grupo Municipal: 
El PP de Cubelles no acudió al acto institucional de 
la Diada organizado por el Ajuntament de Cube-
lles en señal de protesta por el carácter indepen-
dentista del gobierno del municipio. 
Este gobierno municipal introdujo a Cubelles en 
la AMI (Associació de municipis independentistas) 
y lo hizo en el primer pleno de la legislatura, le-
jos de las prioridades del municipio y demostran-
do que lo que algunos vendieron en la campaña 
electoral como un voto plural y para un partido 
municipalista, en realidad era un voto claramente 
independentista. Esta Diada ha dejado de ser la 
fiesta de todos los catalanes y ya no nos sentimos 
representados, pues ha pasado de ser una jornada 
festiva y plural a ser un instrumento para seguir 
animando el proceso independentista. 
Una muestra de este uso partidista ya lo vivimos en 
Cubelles en la anterior Diada, en la que el actual 
primer teniente de alcalde repartió folletos pro-
mocionando un partido independentista entre los 
asistentes, un comportamiento totalmente inade-
cuado en un acto institucional. La alcaldesa debe 
representar a todos los ciudadanos y respetar la 
pluralidad de Cubelles, donde le recordamos que 
las diferentes elecciones de este último año han de-
mostrado que el Partido Popular tiene un notable 
porcentaje de voto en nuestro municipio y que por 
lo tanto Cubelles está lejos de tener una mayoría 
independentista. Al margen de esta agotadora 
cuestión, el PP de Cubelles apoyará al gobierno 
en el presupuesto para no frenar ni obstaculizar la 
gestión municipal si rectifica en su idea de subir los 
impuestos a los ciudadanos como pretende. 

S’HA ACABAT L’ESTIU.

Un cop més, podem veure com acaba l’estiu i les 
nostres platges manquen de serveis i activitats 
lúdiques. Si viatgem per la costa veurem com a 
tots els municipis hi ha inflables per la canalla, 
servei d’hamaques, patins per llogar.... A Cubelles 
en canvi, trobem unes platges grandíssimes on 
hi tenim molta gent perquè també és dels pocs 
municipis on no es paga per aparcar, i plena de” 
xiringuitos” que es monta la gent per passar el 
dia sencer i no consumir ni un euro als establi-
ments del municipi. Una imatge un xic patètica, 
la veritat.

Des del govern ens conviden a treballar prope-
rament en el pla d’usos de les nostres platges. 
Doncs hi participarem activament, perquè tenim 
clar que a Cubelles la població s’arriba a triplicar 
durant els mesos d’estiu, i això ho hem d’aprofi-
tar per donar a conèixer el nostre municipi i les 
seves activitats comercials i culturals.

Si volem ser un municipi turístic hem d’oferir ser-
veis als visitants i una amplia oferta lúdico- cultu-
ral a les platges. Hem de renunciar potser a festes 
i festetes i potenciar la festa major, que enguany 
hem vist com perdia molts dels seus actes i que-
dava reduïda a pocs dies. Invertim diners on cal, 
potenciem el nostre municipi, donem a coneixe’l. 
No podem seguir sent el municipi petit que hi ha 
al costat de Vilanova o Sitges. Potenciem aques-
tes magnífiques platges que tenim, mantenim-les 
netes com fins ara i ampliem la oferta d’activitats.
I generem un aparcament per caravanes per re-
gular-ne el seu ús, una altre de les mancances que 
ens trobem a les zones de platja del municipi.
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Guanyem Cubelles Cubellencs-FIC

CAN TRAVÉ ÉS UNA RUÏNA

La nostra postura respecte a la compra de Can 
Travé sempre ha estat molt crítica, no hem cregut 
mai en què aquesta adquisició fos prioritària, ni 
necessària; pensem que Cubelles tenia i té altres 
problemes més importants on invertir els cabals 
públics. No ens hem cansat de manifestar públi-
cament que abans de comprar el Palauet s´hauria 
d´haver consultat a la ciutadania i informar-la per 
a que tingués criteri propi. Hi han molts aspectes 
que creiem que són importantíssims i que s´hau-
rien d´haver posat en marxa abans de l´adquisició 
com, per exemple, haver fet un peritatge de la 
finca, un pla de viabilitat, explicar públicament 
la despesa que tindrà el manteniment i la reha-
bilitació, dir com amortitzarem l´adquisició, quins 
usos volem donar-li a l´espai, saber quins són els 
ingressos que deixa de percebre l´Ajuntament al 
fer la compra, fer un inventari del que hi ha a la 
finca, etc.

Tot feia pensar que es comprava una ganga, i per 
unanimitat l´anterior consistori va aprovar pagar 
1´5 milions d´euros per tot el recinte de Can Travé 
i els objectes que hi havien a l´interior; el negoci 
del segle. Però no és or tot el que llueix, tècnics de       
l´ajuntament fa poquet han dit públicament que, 
per a que Can Travé pugui obrir les portes, es ne-
cessita com a mínim una inversió d´uns 3 milions 
d´euros, sense comptar amb el manteniment, així 
que ja us podeu imaginar el tipus de reforma que 
necessita i en quines condicions estructurals està. 
Segons informacions tècniques, prop del 90% de 
les bigues podrien estar afectades per tèrmits, 
cosa que ha propiciat que es prengués la decisió 
d´apuntalar l´edifici.

Sí, Can Travé és una ruïna, una ruïna com a cons-
trucció i com a inversió, i això, tard o d´hora, 
pesarà a les butxaques de la ciutadania. Temps 
al temps...

CUBELLES UN PRESENT DIFÍCIL, AMB UN FUTUR 
INCERT

Les notícies últimament no són encoratjadores, una 
bandera blava retirada, un Foix cada cop més con-
taminat, les dades de l’atur de la vila en augment 
un cop baixat el suflé de les ocupacions puntuals de 
l’estiu, comerços que no han tingut excessiva alegria 
als seus calaixos, una plaga d’escarabats inclosa, i un 
poble sencer que reclama atenció i millores, als seus 
dirigents. 
 
I és que davant d’aquest panorama on els nostres 
governants després d’un any i mig encara no han 
tingut temps d’executar un full de ruta clar (més 
enllà, de fer quatre fotos que sempre queden bé...) 
hem de dir amb tristor, que ens trobem davant d’un 
present difícil en mans de qui no té un bon perfil de 
Direcció, ni executiu ni resolutiu, i així es perfila un 
futur incert.

Per l’exercici 2017 fóra bo que tinguessin en compte 
les nostres aportacions a les ordenances que no van 
ser escoltades a les d’enguany per la font de nous 
ingressos, entre d’altres, un cànon per als pisos buits 
de les entitats bancàries... 

Un pressupost, on gairebé la meitat està hipotecat a 
aixoplugar sous de la casa gran, cal al marge d’una 
reflexió, centrar bé les inversions, però sembla que 
els nostres governants sempre estan més preocupats 
per deixar les seves obres faraòniques i milionàries, 
que no pas a deixar resol el que és més evident, per 
la gent de peu, la del poble, inversions on cal una 
forta injecció (carrers accessibles, enllumenat en 
condicions, separació de pluvials, un projecte em-
prenedor clar i empresarial, inversió necessària del 
patrimoni actual, perquè no caigui en dessús, com 
la Sala Multiusos, per nosaltres aquestes inversions 
són PRIORITÀRIES. 

Aquestes demandes que els cubellencs i cubellen-
ques portem temps reclamant, escoltem sempre la 
mateixa resposta “això no és nou, ja estava així de 
fa XXX anys....” Oi tant !!, i si vostès no comencen a 
treballar, d’aquí a 30 anys seguirem tenint-t’ho igual, 
i si els dirigents són els mateixos, ens temem que fins 
i tot la resposta la seguirem tenint igual, senyors !!

ICV

PLATJA DELS GOSSOS SI! BANDERA BLAVA 
TAMBÉ!

Últimament és noticia l’èxit de la platja dels 
gossos. Estem plenament satisfets que hagi ha-
gut per part del nou govern UC11-R, ERC, ICV 
continuïtat a la feina engegada per ICV Cube-
lles la passada legislatura.

La feina va començar arran d’una demanda 
popular que ens va fer la ciutadania, que ens 
reclamava un espai a la platja en el qual po-
guessin  conviure les persones i els gossos. Và-
rem creure que la platja de les Salines (entre la 
platja de la Mota de Sant Pere i la sortida d’ai-
gües de la central tèrmica) era el lloc apropiat. 
Vam començar per obrir la platja d’octubre a 
maig i ara ja és oberta tot l’any.

Arran d’això, se’ns demana que retirem la ban-
dera blava, la qual es va aconseguir per primer 
cop a l’any 2015 després que durant molts anys 
se’ns negués al·legant que la ubicació de la cen-
tral tèrmica a la zona feia inviable obtenir-la i 
ara ens la fan treure perquè diuen que es in-
compatible amb el fet d’haver-hi una platja en 
la qual hi hagin gossos. No tenen en compte 
que els propietaris dels gossos són els primers 
interessats, i així ho fan, en tenir la platja neta 
i polida. La experiència d’aquest 2016 així ens 
ho fa pensar i esperem que els responsables de 
la bandera blava reconsiderin els seus objectius 
a l’hora de concedir les banderes i canviar les 
regles perquè es pugui contemplar aquesta 
convivència a les nostres platges.

Moltes persones de fora del nostre municipi, 
s’han interessat per aquesta platja, demanant 
fins i tot informació d’allotjament al nostre mu-
nicipi.

Des d’ICV Cubelles, sempre hem apostat i ho 
continuarem fent, per la continuïtat de la plat-
ja dels gossos i demanarem que això no sigui un 
impediment per aconseguir de nou la bandera 
blava. 



22

Te
lè

fo
n

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  93 895 13 88
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 93 472 92 48

93 895 03 00



El racó d’en Pineda

El Grup d’Estudis Cubellencs ‘Amics del Castell’ ha presentat una instància sol·licitant 
que la plaça del Castell recuperi el seu aspecte original, després que un aiguat el 2003 
provoqués una forta esllavissada i s’ensorrés part del mur de contenció. L’espai havia 
acollit nombroses activitats, com aquesta representació del Pessebre Vivent, de 1987.    

Pessebre vivent de desembre de 1987 (Arxiu Antoni Pineda)




