
Publicació d’informació municipal - 21 |  desembre 2016

Per Nadal,
comerç de proximitat





3

SUMARI

Cubelles Comunica és una publicació municipal de 
periodicitat bimestral i distribució gratuïta editada per 
l’Ajuntament de Cubelles a través de la Regidoria de 
Comunicació.
La redacció no comparteix, necessàriament, la 
opinió expressada en els articles signats, d’opinió i 
col·laboracions. 

Coordinació, redacció i fotografia: 
Departament de Comunicació i Premsa, Iván Fernández, 
Swingnàtics, Montse Torrado i Antoni Pineda.
Disseny, maquetació i impressió: Edicions MIC

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

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.
 

 COMUNICA
 4  Aprovat el pressupost de 18,3 MEUR per al 2017
 5  Repàs municipal amb Joaquim Macià, primer   

Tinent d’Alcalde
 6 La pedregada va afectar amb força
 7  Activitats de Nadal: la cavalcada i el Parc de 

Nadal 
 8 Campanya comercial nadalenca a Cubelles
 10  L’OPIC ja permet fer tràmits de forma electrònica
 11 Nous tallers i itineraris al Centre Violeta
 14  Nova junta de l’Agrupació de Balls Populars
 15  Entrevista a Teresa Joval, presidenta del Cor 

l’Espiga Cubelles
 16 Swingnàtics, nova entitat de ball
 17 El CPA Cubelles viu un moment gloriós
 18 Millores al Poliesportiu municipal
 CONEIX
 12-13 Excavacions a la cova del Tradé
 COMUNICA
 19-21 Articles d’opinió
 CONNECTA 
 22 Nou sistema telefònic



4

El Ple aprova un pressupost de 18,3 MEUR per al 2017
El document preveu una inversió real de més de 3,3 milions

El Ple municipal va aprovar el 15 de no-
vembre el pressupost i la modificació 
de la  relació de llocs de treball  per 
al 2017, amb els vots del Govern mu-

nicipal (UC11-R, ERC i ICV) i de CiU, l’absten-
ció del PPC i el vot contrari de PSC, Cubelles 
Sí es Pot, Guanyem Cubelles i Cubellencs-FIC.
 
El document econòmic, que després de 
molts anys s’aprova dins del termini perquè 
pugui ser d’aplicació a partir de l’1 de gener, 
estableix uns  ingressos  i  despeses  ajustats 
de 18,3 milions d’euros. Pel que fa al capí-
tol d’inversions, el Govern municipal preveu 
executar durant l’any vinent un total de 3,3 
milions d’euros. Entre les més importants hi 
ha diversos projectes que excedeixen l’exer-
cici 2017, com la  biblioteca  municipal, a la 
que ara es destinen uns 280.000€ dels 2,9 
milions d’euros del total del projecte, que 
culminarà el 2019; les obres del Pg. Marítim, 
que enguany estan dotades amb 166.000€ 
per a la redacció del projecte i el 2018 es pre-
veu executar-lo amb un cost total d’1 milió 
d’euros; l’ampliació de  l’estació de bomba-
ment de l’Av. Onze de Setembre, per mini-
mitzar els abocaments al riu Foix, que té un 
pressupost de més de 800.000€ a executar 
entre el 2017 (80.000€) i el 2018, i les inver-
sions en l’enllumenat, a les quals es destinen 
gairebé 600.000€ de l’1,6 milions que es pre-
veuen invertir en els propers 4 anys.
 
El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra va expli-
car que s’ha fet “una planificació a 4 anys” 
i algunes de les inversions reflectides en el 
pressupost 2017 “tindran continuïtat en més 
d’un exercici”. Pel que fa al finançament, el 
Govern ha previst cobrir els més de 3,3 milions 

Els comptes generals del 2017 inclouen l’inici del pla 
de reforma del passeig Marítim

d’euros amb recursos propis (186.532,62€), 
la venda de terrenys (900.000€), diverses 
subvencions (300.062,82€) i el crèdit financer 
(1.964.095,53€).

Manifest del Dia contra la violència de 
gènere i dels Drets dels Infants

D’altra banda, la unanimitat del Ple va do-
nar suport al manifest del Dia contra la vio-
lència de gènere i del Dia dels Drets dels In-
fants, els actes de commemoració dels quals 
se celebren els darrers caps de setmana de 
novembre.
 
També van rebre el suport total del plenari 
la creació, modificació i supressió de fitxers 
amb dades de caràcter personal, el calenda-
ri fiscal per al 2017 i l’adhesió al manifest 
conjunt sobre la gratuïtat de la C32 i la mi-
llora de la C31.

On no hi va haver acord unànime, malgrat 
que va ser aprovada, va ser en la moció pre-
sentada per Guanyem Cubelles, en nom de 
la Plataforma d’afectats per l’ICAM, que va 
defensar la representant d’aquest col·lec-
tiu, Marta Serrés, exigint el final de les altes 
mèdiques injustificades.
 
La sessió plenària va tenir la presència de 
dos col·lectius que van assistir per reivindi-
car solucions a diverses problemàtiques. Per 
una banda,  l’Associació Protectora d’Ani-
mals i Plantes del Garraf  va manifestar-se 
amb cartells i pancartes contra l’execució 
de la sentència judicial ferma que obliga al 
tancament de l’actual refugi. La seva presi-
denta, Balbina Armengol, va rebre l’autorit-
zació de l’Alcaldia per intervenir en el punt 
de precs per defensar la seva posició, tota 
vegada que la moció presentada pel grup 
de Cubelles Sí es Pot va ser inclosa com a prec 
d’acord amb l’art. 24.3b) del ROM. També va 
intervenir un veí afectat per la presència de 
la protectora a tocar d’un nucli urbanitzat.
 
Finalment, van tornar a manifestar-se, com ja 
ho van fer a l’audiència del pressupost, el col-
lectiu de treballadores de l’empresa Clece SA, 
adjudicatària de les llars d’infants municipals 
l’Estel i La Draga. Les professionals reclamen la 
recuperació del 10% del seu salari. El Govern i 
algunes formacions polítiques de l’oposició 
van recordar que aquest personal no té rela-
ció laboral amb l’Ajuntament de Cubelles sinó 
amb l’empresa adjudicatària, que és qui hau-
ria d’assumir qualsevol reivindicació laboral 
d’aquest col·lectiu. Amb tot, el Consistori va 
comprometre’s a parlar amb la companyia per 
mirar de desencallar el conflicte laboral.



“Cal reforçar els controls a 
Serveis socials per distingir el 
necessitat de l’espavilat”

Després d’un mandat sense represen-
tació, ERC ha tornat al Consistori. Les 
darreres eleccions li van atorgar dos 

regidors i la possibilitat d’integrar l’equip 
de Govern, tot dirigint algunes de les car-
teres amb més pes polític de l’organigrama 
municipal. El seu cap de llista, Joaquim Ma-
ciá, és el primer Tinent d’Alcalde

-Com valora el Govern l’aprovació dels seus 
primers pressupostos?
És una gran satisfacció. Jo valoro molt po-
sitivament tant el vot a favor de CiU com 
l’abstenció del PP. La veritat és que hauria 
de ser així sempre perquè les necessitats del 
municipi són les mateixes per a tothom, in-
dependentment de les ideologies.     

-Això implica que s’està produint un cert des-
glaç en les relacions entre Govern i oposició? 
Al començament hi havia un bloc del no i du-
rant un any i mig ens han refregat que estem 
en minoria. Amb tot, hem tirat endavant allò 
que molts no han fet amb àmplies majories i 
hem aprovat uns pressupostos dins de termini. 
El 2016 es van rebutjar els comptes perquè no 
vam incloure per temes pressupostaris la crea-
ció d’una plaça tècnica a la plantilla, però ens 
vam comprometre a fer-ho de cara al 2017, 
que és exactament el que hem acabat fent. 

-Què impliquen aquests comptes per a 
l’àrea de Benestar social? 
Reforçarem allò que ja estem fent. Les ne-
cessitats són les mateixes i tampoc tenim 
més capacitat. Podem donar més ajuts i in-
sistir en campanyes com la roba de nadal, 

les joguines, els menjadors..., però no po-
dem anar molt més enllà perquè no tenim 
pisos o locals per tractar problemàtiques 
com les de l’habitatge. 
 
-Després d’un any i mig, quina radiografia 
faria de l’estat social del municipi? 
D’una banda, hi ha gent que està perdent 
el seu habitatge, però de l’altra estan dismi-
nuint els infants que utilitzen els menjadors 
d’estiu, per exemple. És cert que ens estan ar-
ribant nous usuaris, però molts vénen de fora 
i són persones que s’acaben d’empadronar i 
ja poden gaudir dels serveis de Benestar so-
cial. Crec que això s’hauria de regular justa-
ment per distingir els usuaris necessitats dels 
espavilats. I no ens oblidem de les persones 
que es troben al límit i que, davant de qualse-
vol imprevist, poden caure en la pobresa. So-
bretot gent gran, que és un col·lectiu amb el 
qual vull treballar amb més dedicació encara.

-Es podria donar a Cubelles un cas com el 
de l’àvia de Reus?
Esperem que no. El drama d’aquesta senyo-
ra, però, no és l’espelma sinó que hi havia 
gent vivint amb ella i van passar de tot. 
Imagina’t del que pot passar amb persones 
que viuen soles.

-Però les companyies avisen a Serveis soci-
als si han de tallar algun subministrament?
Si l’usuari no dóna a conèixer la seva situ-
ació, la companyia talla la llum i prou. Cal 
anar a Serveis socials i explicar l’estat de 
precarietat. Si a l’Ajuntament no ho sabem, 
no podem afrontar-ho. I la llei no deixa clar 

que les subministradores hagin d’avisar als 
ajuntaments. En el cas de Reus, ara la famí-
lia denunciarà l’empresa i mirarà de treure 
uns diners quan, fins ara, ningú no li va vo-
ler pagar el rebut de la llum.    

-Passant a Seguretat ciutadana, el sindicat 
de la policia demana que se li obri un expe-
dient a l’inspector en cap...
Parlarem amb tothom, però el que no puc fer 
és obrir un expedient informatiu si no sé con-
tra qui ni per què. La sentència de readmissió 
de l’agent acomiadat fa un parell d’anys diu 
que se’n derivin les actuacions a Fiscalia per 
si hi ha responsabilitats, però no apunta cap 
a ningú i, per tant, no puc obrir un expedi-
ent preventiu per no sé quin delicte. Si més 
endavant la Fiscalia precisa, aleshores ja fa-
rem el que correspongui. Pot ser que hi hagi 
un problema de convivència, però nosaltres 
seguirem mediant. Això sí, el sindicat ha de 
voler seure i, de moment, diuen que no volen. 

-Com a càrrec electe d’ERC, quin paper creu 
que han de jugar els municipis en el procés 
sobiranista? 
Avançar amb la màxima discreció possible. 
Jo no em penso discutir amb ningú per si a 
la façana de l’Ajuntament ha d’onejar una 
bandera o una altra. En dies assenyalats sí 
que trec l’estelada a la finestra del meu des-
patx, però no m’agrada la gesticulació, jo 
sóc més partidari de l’acció.
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El Penedès Marítim 
reedita el Mes  
del Xató

Tindrà lloc durant tot el 
febrer en establiments de 
Cubelles i Cunit

La bona acollida que va tenir la pri-
mera edició ha permès reeditar du-
rant tot el proper mes de febrer de 

2017 el Mes del Xató al Penedès Marí-
tim. A manca de validar totes les inscrip-
cions dels establiments participants de 
Cubelles i Cunit, s’espera que enguany 
s’arribi a la vintena de locals de restaura-
ció participants.
La campanya manté els incentius de sor-
tejos de sopars per a dues persones i com 
a novetat s’han reduït a dos el nombre 
d’establiments als que s’ha d’anar per a 
poder-hi participar i se substitueix el lli-
bret de les jornades per butlletes de par-
ticipació en cada establiment. 
Aquesta iniciativa es manté com a 
aposta de les regidories de Turisme de 
Cubelles i Cunit per promocionar un 
producte típic de la gastronomia local 
com el xató amb la doble finalitat de 
donar suport al sector de la restaura-
ció en temporada baixa i, per l’altra, 
potenciar la gastronomia com un dels 
actius turístics del Penedès Marítim.

Una espectacular pedregada afecta 
amb força Cubelles 
La Policia Local efectua una quarantena d’actuacions  
i el 112 rep 35 trucades de veïns del municipi

El fort temporal de pluja i calamarsa 
registrat el darrer cap de setmana de 
novembre va provocar diverses in-

cidències al municipi. La Policia Local va 
rebre una quarantena d’avisos que alerta-
ven de la inundació de baixos i pàrquings 
soterrats i aixecament de tapes de clave-
gueres per la pressió de l’aigua. A banda 
de les habituals afectacions als ponts del 
carrer d’Arles de Tec i l’avinguda de la Rie-
ra, també van quedar tallats tots els passos 
soterranis del carrer d’Arles de Tec entre el 
nucli urbà i la zona la carretera. 

El pont sota la C-31 paral·lel al riu va quedar inutilitzat perquè el gel va taponar els 
sobreeixidors i tampoc no es podia passar a peu pel pont petit sota la via del tren, que 
connecta el passeig de Narcís Bardají i l’avinguda del Mediterrani. De fet, diversos vehi-
cles es van quedar avariats a la via pública, alguns fins i tot amb persones dins que van 
poder ser rescatades sense haver de lamentar cap ferit. 

Així mateix, la riera del Foix i els torrents de Santa Maria i d’en Pedro, que limiten amb 
Vilanova i Cunit, respectivament, baixaven plens de l’aigua canalitzada de les zones més 
elevades del municipi. Les bombes del carrer de les Roses van evacuar milers de litres 
d’aigua de pluja durant tot el diumenge. També el Servei Català de Trànsit va haver de 
tallar dissabte a la tarda durant més de dues hores l’accés a la C-32, en direcció Tarrago-
na, perquè estava ple d’aigua i s’havien produït despreniments. 

El pavelló Poliesportiu de Cubelles també es va inundar com a conseqüència de la calamar-
sada. El gel va taponar les sortides d’aigua del terrat, que fa uns anys va ser reparat per as-
segurar-ne la seva impermeabilització, i l’aigua queia dins de la instal·lació esportiva i de les 
oficines de les entitats. A Mas Trader, una esllavissada de terra va deixar inaccessible el carrer 
Gessamí, ple de pedres provinents d’un torrent natural recentment netejat i que encara 
no estava prou assentat, requerint-se la intervenció d’una excavadora per netejar el carrer. 
Igualment, en diverses zones del municipi van caure pins, arbres i un mur al carrer Romaní, 
tots ells sense conseqüències remarcables. Així mateix, els pagesos de Cubelles han hagut de 
lamentar la pèrdua pràcticament total de la collita d’hivern, afectada per la pedra caiguda.

Un cotxe, a dins del pont negat d’aigua.



SS. MM. Els Reis d’Orient tornen  
a Cubelles el 5 de gener
El recorregut de la cavalcada s’iniciarà al c. de Sant Antoni

Torna el Parc de 
Nadal del 27 al 29 
de desembre

Les activitats per als infants 
ompliran novament les 
tardes al pavelló Poliesportiu

El pavelló Poliesportiu tornarà a 
omplir-se d’infants gaudint de 
les nombroses activitats que hi 

tindran lloc del 27 al 29 de desembre 
de les 16.30 h. a les 20.30 h. en una 
nova edició del Parc de Nadal. Amb 
un preu de tres euros/dia per als in-
fants de 2 a 12 anys i de 2 euros/dia 
per a famílies nombroses es podrà 
disposar de ciclocars, rocòdrom, fut-
bolí humà, brau mecànic, llits elàstics, 
inflable, ludoteca i nombrosos tallers 
i animacions.

Melcior, Gaspar i Baltasar, SS. MM. Els Reis d’Orient, visitaran Cubelles la tarda 
del 5 de gener a partir de les 18.30 h. i iniciaran un recorregut pels carrers del 
centre de la vila per tal de recollir les cartes que els entreguin els infants. Des 

del carrer de Sant Antoni completaran un trajecte en comitiva que els durà fins a la plaça 
de la Vila, on l’Alcaldessa i regidors del Consistori els rebran i acompanyaran al balcó de 
l’Ajuntament des d’on s’adreçaran a tots els nens i nenes i rebran la clau que obre totes 
les cases de Cubelles. 

Mentre duri el recorregut, l’Associació d’Hostaleria i Comerç, amb la col·laboració de la 
regidoria de Cultura, repartirà a la plaça de Jaume Marsé mans de cartró i caramels a la 
plaça Jaume Marsé i a la cantonada del carrer Gallifa amb el passeig Vilanova. Un cop re-
buda la clau de la vila, com és tradicional Ses Majestats els Reis d’Orient aniran fins a l’es-
glésia de Santa Maria per rebre personalment les darreres cartes dels infants cubellencs.

Els Reis d’Orient recolliran les cartes amb les peticions dels infants.
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Ja fa un parell de setmanes que el 
comerç de Cubelles ha iniciat la seva 
campanya nadalenca. Són unes dates 
molt esperades per aquest sector, que 

darrerament, a causa de la crisi, confia molt 
en aquests dies. Certament, tot i el mal 
moment que moltes famílies travessen, 
aquestes festes encara tenen un punt 
d’especial. En altres paraules, representen 
una treva al drama social que molts 
ciutadans i ciutadanes estan vivint.

Els pobles i les ciutats catalanes, començant 
per Cubelles, engalanen els seus carrers i 
les seves places, transformant-los en espais 
festius que conviden a la gent a sortir al 

“Si volem un poble fort i viu, necessitem un sector 
comercial que també ho sigui”
Les associacions de comerciants aposten pel treball conjunt i la creació d’un gremi que 
agrupi les tres entitats

carrer i passejar i, a ser possible, a comprar. 
A qui no li agrada veure el centre del poble 
ple de gent amunt i avall? És clar, però, que 
per tal que la gent surti i participi en aquest 
ambient nadalenc, cal un compromís de 
totes les administracions, començant pels 
ajuntaments, per apostar pel model de 
comerç local.

Aquest és un sector que pateix especialment 
els estralls de la crisi. Són establiments 
petits o mitjans, que difícilment poden 
competir amb grans centres comercials 
que, a priori, tenen polítiques de venda 
molt més agressives. A més, disposen de 
personal suficient per obrir més hores i més 

dies, la qual cosa els fa més competitius. 
El president de l’Associació d’Hosteleria i 
Comerç de Cubelles, Enric Rodríguez, creu 
que aquest és un dels grans problemes del 
comerç del municipi: “A Les Salines trobem 
monstres, com el Mercadona o el Lidl. 
Malauradament, la presència d’aquestes 
grans superfícies fa molt difícil la nostra 
feina i, fins i tot, ha enfonsat alguns 
negocis locals”.

El comerç de proximitat fa anys que ha 
quedat tocat i la campanya de Nadal ja no és 
el que havia estat en èpoques de bonança. 
Malgrat tot, alguns comerciants de Cubelles 
asseguren que en aquesta campanya la 

El comerç de Cubelles ja ha iniciat la seva campanya nadalenca.
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recuperació es pot notar. “La campanya de 
Nadal sempre és bona”, explica el president 
de l’Associació Comercial de Les Salines, 
Manel Talavera. “L’augment de vendes al 
desembre continuarà existint, tot i que de 
manera menys pronunciada”, afegeix. 

En un poble com Cubelles, on el comerç 
local és molt important, s’enfoca el Nadal 
d’enguany amb positivisme i esperança, 
però sent conscients de la realitat social i 
econòmica que es viu. A més a més, el petit 
comerç lluita contra les grans superfícies 
i les vendes per internet, però des de les 
associacions de comerciants contesten amb 
servei i proximitat. “Els usuaris d’aquests 
comerços tenen diversos incentius i atractius 
per fer les seves compres al comerç local: 
la proximitat, l’atenció personalitzada, el 
coneixement entre comerciants i clients i la 
qualitat del producte”, explica Rodríguez.

Una associació d’associacions
Actualment, els comerç a Cubelles es 
divideix en tres associacions comercials, en 
funció de la seva localització: l’Associació 
d’Hosteleria i Comerç de Cubelles, 
l’Associació Comercial del Port de Les Salines 
i l’Associació d’Industrials i Comercials del 
Polígon. Totes tres vetllen pel benestar de 
l’activitat comercial del poble, ajudant a 
debatre i gestionar les polítiques comercials 
que presenta Cubelles. Però els comerciants 
del municipi segueixen tots el mateix camí?
Els representants de les tres associacions 
coincideixen que no. Per aquest motiu, 
Manel Talavera proposa la creació d’un 
gremi que cohesioni realment el comerç de 
la vila: “Per a nosaltres seria molt important 
formar una associació d’associacions. Al 
poble n’hi ha tres, però qui les uneix? Crec 
que la formació d’un gremi ens ajudaria a 
treballar tots en la mateixa direcció”. En 
aquest sentit, el president de l’Associació 
d’Industrials Comercials del Polígon, Joan 
Buscà, creu que “són els propis botiguers 
els que s’estan separant”, quan realment 
“tots tenim les mateixes necessitats”. 

Fruit d’això, les associacions de comerciants 
han posat de manifest les seves intencions 
de començar a col·laborar estretament 
per promoure el comerç local a través 
d’un conjunt d’iniciatives, i estimular, 
així, la demanda en un dels moments més 
importants de l’activitat econòmica de 
l’any. “Hem de proposar accions conjuntes 
per animar a la gent. Si els animem, el 
comerç creix, i si el comerç creix, el poble 
estarà ple de vida”, diu l’Enric Rodríguez.

Un Nadal ple d’activitats
El comerç de Cubelles repeteix 
protagonisme a les festes de Nadal amb un 
ampli programa d’activitats organitzades 
per l’Ajuntament i les entitats de 

comerciants. Entre les diferents propostes, 
destaca la vuitena edició de la Fira de 
Nadal, un sorteig de 600 euros en vals de 
compra i altres activitats centrades en el 
públic familiar, com els pastorets itinerants 
o el patge reial a Les Salines.

Joan Buscà ha explicat que l’objectiu 
principal d’aquesta iniciativa és que els 
cubellencs i cubellenques no marxin fora de 
la ciutat a fer les seves compres, però que hi 
ha altres motivacions al darrere: “Si volem 
un poble que sigui fort i viu, necessitem 
un sector comercial que també ho sigui. 
El sector comercial té un paper molt 
important a l’hora de fer ciutat”. En aquest 
sentit, Buscà considera que la campanya de 
Nadal té una doble vessant: la identitària, 
ja que fomenta el sentit de pertinença a 
Cubelles, i l’econòmica, perquè “posa en 
valor l’oferta comercial que tenim, que 
hem de potenciar i hem de fer conèixer a 
tot el poble amb l’objectiu de la reactivació 
econòmica”. En aquest sentit, la campanya 
d’enguany proposa “fer l’itinerari de 
compres pels establiments comercials de 
Cubelles”, segons rebla Buscà.

Joan Buscà espera que els veïns no marxin a comprar a fora.

Manel Talavera és el president dels comerciants de les Salines.
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L’Oficina de Participació i Informa-
ció Ciutadana (OPIC) és ja entitat 
de registre del certificat electrònic 
d’identitat digital (IdCAT). Cal sol-

licitar cita prèvia omplint un formulari a 
la web de l’Oficina Virtual (OVAC) i el dia 
de la tramitació cal aportar el DNI.

El certificat IdCAT es lliura en un clauer 
(pen drive), personalitzat amb el logotip 
de l’Ajuntament de Cubelles i el d’IdCAT, 
de forma gratuïta. Aquest certificat, que 
s’instal·la fàcilment a l’ordinador per-

L’INS Cubelles pinta el tercer Murs per la Pau

sonal de cada ciutadà, permet realitzar 
tràmits electrònics amb qualsevol ad-
ministració, com per exemple descarre-
gar-se la vida laboral (seguretat social), 
presentar la renda (hisenda) o tramitar 
el suport a l’autonomia familiar (Gene-
ralitat de Catalunya)... A Cubelles, a tra-
vés de l’OVAC (https://ovac.cubelles.cat), 
aquest certificat permet descarregar-se 
un volant d’empadronament individual 
on-line, sol·licitar un certificat de convi-
vència, presentar una instància o dema-
nar una cita amb un càrrec electe, entre 

L’OPIC expedeix el certificat electrònic IdCAT per fer tràmits per Internet

Cal demanar cita prèvia a l’Oficina a través de l’OVAC i aportar el DNI el dia de la tramitació

d’altres funcions. A banda d’aquests trà-
mits, el certificat electrònic permet sig-
nar electrònicament correus i documents 
amb plena validesa legal: 
www.eacat.cat/web/guest/Einasignatura

Un ordinador pot emmagatzemar més 
d’un certificat personal i aquest també es 
pot tenir instal·lat en més d’un ordina-
dor. L’OPIC ofereix un servei d’informa-
ció i assessorament permanent en l’ús del 
certificat electrònic per realitzar tràmits 
amb l’Ajuntament de Cubelles. 

Els alumnes de plàstica de 4t d’ESO 
de l’INS Cubelles han pres part, 
per tercer any consecutiu, del pro-
jecte Murs per la Pau que treballa 

conceptes lligats a la interpretació de la 
pau al municipi. L’acció principal ha estat 
decorar un dels murs exteriors del camp 
de futbol Josep Pons i Ventura amb un 

lema a favor de la pau, que enguany ha 
estat ¿Qué mundo quieres?
 
A través d’un treball creatiu, i conduïts 
per la seva professora i un dinamitzador 
d’Aeroaerte especialista en la tècnica de 
l’street art (art de carrer) han estat deba-
tent a l’aula en grups de tres alumnes com 

representar les principals idees lligades al 
concepte de viure en harmonia i concòrdia 
dins l’espai urbà. 
 
Aquest projecte s’emmarca dins el pro-
grama Cubellau! (Cubelles per la Pau) que 
finança la Diputació de Barcelona i que po-
tencia les iniciatives pedagògiques adreça-
des a les noves generacions del municipi, 
dins l’anomenada línia d’Educació pel 
Desenvolupament. Aquesta és una de les 
prioritats de la Diputació per conscienciar 
els més joves i que ells mateixos busquin 
respostes individuals i col·lectives a la con-
vivència amb respecte, tolerància i per fo-
mentar la integració de la diversitat.
 
Tant l’Ajuntament de Cubelles com l’INS 
Cubelles han fet una valoració molt positi-
va de l’activitat, que és una aposta decidi-
da per la reflexió col·lectiva de la Cubelles 
que volem tenir entre tots. 

Els grafits s’han estampat a la paret del camp de futbol municipal. 
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L’entitat LGTB Violeta, dedicada a 
reivindicar els drets de les persones 
lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals 

i intersexuals, ha creat una secció local a 
Cubelles. La inauguració va ser el diumenge 20 
de novembre i va tenir la presència de diverses 
activistes, com la cubellenca Justine Abellán, a 
banda de l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, i el primer 
Tinent d’Alcalde, Joaquim Macià. L’associació, 
fundada en origen a Sant Feliu del Llobregat 
i que, mica en mica, es va estenent arreu de 
Catalunya, vol servir de referent per assessorar 
tothom que necessiti informació sobre 
orientacions sexuals diverses. 

Una de les impulsores de la delegació a 
Cubelles de LGTB Violeta, Justine Abellán, 
ha detallat, en declaracions a Ràdio Cubelles, 
l’objectiu més general de l’entitat: “Ens volem 

El moviment LGTB Violeta crea una delegació a Cubelles

obrir a la societat i que la població conegui el 
moviment i qui som els LGBTI”. 

Així mateix, els membres de LGTB Violeta 
també atenen casos concrets que necessitin 
suport i assessorament. “Quan una persona 
ens arriba, parlem amb ella, analitzem en 
quin estat es troba i l’assessorem a partir 
de la nostra pròpia experiència. Després, 
òbviament, la derivem a la nostra psicòloga 
i, seguidament, comença el seu camí cap 
a l’entitat Trànsit, que substitueix l’antiga 
Unitat de Gènere del Clínic”, apunta Abellán.

La delegació cubellenca LGTB Violeta ha avançat 
també la seva intenció d’aconseguir un espai 
fixe al Centre Violeta de Cubelles on poder 
desenvolupar activitats i gaudir d’un despatx on 
atendre les persones que hi estiguin interessades.

El Centre Violeta renova els tallers per al 2017 amb nous itineraris

El Centre Violeta renovarà de cara a 
l’any vinent el seu projecte adreçat a 
dones en situació de vulnerabilitat. El 

programa, anomenat Entre dones fem xarxa, 
ha remodelat el seu itinerari amb la finalitat 
de potenciar la seva autonomia mitjançant 
tota mena d’eines i recursos.

En total s’oferiran dotze sessions centrades 
en el desenvolupament personal, la salut 
integral, la comunicació, la participació i la 
inserció laboral. Inicialment, s’ofereixen uns 
continguts introductoris que, seguidament, 
donaran pas a un itinerari centrat en el 
creixement personal, d’una banda, i de l’altra, 
per al desenvolupament professional. Les 
sessions abracen continguts com la imatge i 

la identitat personal com a eina de confiança 
i positivisme; la reconnexió amb l’essència 
personal; la gestió emocional; la de l’estrès; 
l’acarament amb les incerteses; la salut física, 
psíquica i sexual; la cura del propi cos; la 
comunicació efectiva; l’empatia i la resolució 
de conflictes; l’apoderament de les dones, i la 
preparació d’un procés selectiu.

Les sessions introductòries són de dues 
hores, excepte una de tres, dos dies a 
la setmana, i els itineraris personal i 
professional inclouen 18 sessions de dues 
hores cadascuna, en horari a escollir de 
matí i tarda en el primer dels casos i només 
de matí en el segon. Els tallers s’impartiran 
a començaments d’any.

L’activista local, Justine Abellán, va presentar el 
projecte a la població. 11
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Localitzades les restes de vuit individus inhumats a la cova del Tradé 
fa més de 10.000 anys

Les excavacions corroborarien la teoria que la població s’hauria establert al territori en 
paral·lel a la línia de costa i no de nord a sud

Artur Cebrià i Mireia Pedro són dos dels directors de l’excavació. 

La cova del Trader segueix amagant 
tresors de gran valor per a tots 
els amants de l’arqueologia. La 
balma, ubicada al segon sector del 

barri de Mas Trader, ha estat objecte de 
diverses excavacions entre finals d’octubre 
i primers de novembre a càrrec de tres 
professionals del Seminari d’Estudis i 
Recerques Prehistòriques (SERP), que han 
localitzat les restes de vuit individus que 
haurien estat inhumats fa uns 10.000 anys, 
al període de l’holocè. 

Concretament, els arqueòlegs vinculats a 
la Universitat de Barcelona han trobat les 
parts més petites de l’esquelet humà com 
falanges de les mans i dels peus, dents i 
fragments de volta cranial d’entre 3 i 4 
centímetres, a banda de ceràmica llisa, no 
decorada, i alguna peça de sílex. A l’espera 
que les proves d’ADN ho confirmin d’aquí 
a uns mesos, tot apunta que la idea de 
població no és la que ha predominat fins 
ara, on sempre es pensa en clau de nord 
a sud a través del Vallès i el Penedès, 

sinó que aniria de la costa a la serralada 
litoral, la plana penedesenca i la serralada 
prelitoral en un sentit  perpendicular a la 
façana marítima.

Tot i que la superfície excavada no és 
gaire extensa, pocs menys de 20 metres 
quadrats, i que la cova ha patit al llarg dels 
anys d’alguns actes incívics, els arqueòlegs 
encarregats dels treballs valoren 
positivament els resultats obtinguts. “El 
jaciment aporta dades complementàries a 
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Seixanta anys 
de les primeres 
excavacions
La cova del Trader és un jaciment 
que va ser excavat per la Secció 
Arqueològica de la Biblioteca 
Museu Víctor Balaguer, que en 
aquell moment es deia Centre 
d’Estudis Víctor Balaguer, de 
l’any 1954 al 1958 pels dos 
arqueòlegs locals Albert Ferrer 
i Joan Bellmunt. Malgrat que 
els treballs es van allargar 
quatre anys, en realitat les 
feines es van estendre tant 
perquè Ferrer i Bellmunt no s’hi 
dedicaven professionalment 
i, per tant, visitaven la balma 
els diumenges que podien i 
festius esporàdics. L’equip que 
s’ha encarregat enguany de 
excavar novament l’indret ho ha 
fet a partir del que restava de 
jaciment i després d’un estudi 
detallat dels materials dipositats 
al museu de Vilanova pels seus 
predecessors. Els treballs del 
grup del SERP haurien conclòs 
que, en contra del que es creia 
fins ara, l’antiguitat de la cova 
superaria l’època del calcolític 
(2.500-1.800AC, just en el 
moment de transició entre el 
neolític i l’època del bronze). 
Les primeres conclusions 
preliminars determinarien que, 
a més, la balma seria una zona 
d’enterrament col·lectiu. 

tot un estudi regional que estem elaborant 
a una dotzena d’indrets des de la banda de 
Calafell fins al riu Foix. Poc a poc les peces 
van encaixant, encara que estiguin una 
mica trencades. D’aquesta manera anem 
traçant una sèrie cronoestratigràfica que 
abraça del paleolític mitjà fins a l’època 
ibèrica”, explica Artur Cebrià, un dels 
responsables dels treballs. Les excavacions 
van començar a Calafell el 1989, el 2011 
van iniciar-se a Castellet, dos anys després 
a Cunit i enguany han prosseguit per 
Cubelles i Santa Margarida i els Monjos.

Mercès a les dades obtingudes a la balma 
del Trader (o del Tardé, tal com la coneixen 
també molts cubellencs), els arqueòlegs 
han pogut reconstruir l’estratigrafia 
de l’espai i completar, així, l’estudi i 
interpretació de les roques sedimentàries 
dipositades. “Es tracta d’una estratigrafia 

poc potent quant a les dimensions i, en 
principi, presenta tres capes: una primera 
que abasta tota la prehistòria recent o 
holocè (10.000 anys enrere), en el qual hi 
ha probablement vuit individus inhumats, 
molt desfets i trencats; per sota tenim una 
capa amb fauna pleistocènica, herbívors 
i carnívors, i, de moment és l’únic que 
podem dir”, apunta Cebrià.

Després de dues setmanes d’intensa 
feina directament sobre el terreny, 
l’equip d’arqueòlegs encapçalat per 
Cebrià i Mireia Pedro analitzarà ara amb 
profunditat totes les dades obtingudes i 
redactarà un informe donant a conèixer 
les seves hipòtesis i conclusions. Tot el 
material localitzat, a més, restarà custodiat 
per la Generalitat, que és l’administració 
competent per atorgar els permisos 
d’excavacions a la balma. 

 La superfície treballada abraça uns 20 metres quadrats.



L’Agrupació de Balls Populars estrenarà nova junta al gener

El llibre sobre els vint anys de l’entitat podria veure la llum abans de l’abril de 2017

Un grup d’associats, entre els quals hi 
ha membres de la última junta, gent 
nova i ex directius que tornen, es 

faran càrrec de l’Agrupació de Balls Populars 
de Cubelles. 

Gemma Sánchez, portaveu de la junta 
sortint, explica que “l’1 de setembre ja vam 
comunicar que plegàvem”. Des de fa tres 
anys, l’Agrupa “venim fent una crida perquè 
s’incorporin noves persones, ja que a l’actual 
junta érem pocs”. Malgrat aquesta crida, el 
mes d’octubre es va convocar als caps de 
colla dels diferents balls per tractar de buscar 
una solució gairebé desesperada per evitar 
la dissolució de l’entitat. D’aquesta crida va 
emergir un grup de 10 persones de diferents 
edats i balls, entre els quals hi ha membres 
de l’actual junta que han decidit seguir, 
persones noves que mai havien tingut una 
vinculació directa amb la junta i d’altres que 

retornen a la direcció després d’uns anys, per 
tirar endavant l’entitat. 

L’entitat convocarà una assemblea al gener, 
on presentaran els seus objectius. D’entre 
les fites aconseguides per l’equip encapçalat 
fins ara per Marina Morcillo, que dirigia 
l’Agrupa des del 2012 és “haver posat fil a 
l’agulla al procés d’informatització de les 
inscripció a les colles, acabant amb aquest 
vel de sospita que deia que als balls de 
l’Agrupa només s’hi accedia per endoll”. 
Actualment, les inscripcions únicament es 
poden fer per la web de l’entitat (www.
abpcubelles.cat).

El llibre dels 20 anys de l’Agrupa, al 2017
Malgrat que la voluntat era deixar enllestit el 
projecte de recopilar els 20 anys d’història de 
l’entitat en un llibre abans de marxar, no serà 
fins el primer quadrimestre del 2017 que es 

presentarà. El projecte va néixer de la mà dels 
expresidents Joan Pujol i Marta Blanch, però 
amb el traspàs de la carismàtica expresidenta 
i professora, el desembre de 2015, va fer que 
Pujol s’adrecés a l’Agrupa perquè hi donés 
un cop de mà. Diversos membres de la junta 
estan col·laborant en la redacció i la selecció 
fotogràfica, sota la coordinació de Pujol.

Les portes de la centenària Societat 
Recreativa L’Aliança s’entreobren. 
Després de l’entrada de la nova 
direcció, encapçalada per Robert 

Monzonís, la històrica entitat fundada 
per Pere Escardó el 1914 es troba en 
plena campanya per aconseguir avals per 
un crèdit a 15 anys amb la Coop57, SCCL. 
Aquest està avalat gairebé en la seva 
totalitat pel lloguer del teatre durant 30 

L’Aliança albira la reobertura a través d’una campanya de microavals

L’entitat i el Consistori formalitzaran un conveni per la gestió del teatre

anys que l’Ajuntament ha de formalitzar 
en un conveni.

Aquesta cooperativa de crèdit i serveis 
financers ètics i solidaris oferiria un crèdit sense 
interessos a la Societat per tal de tirar endavant 
les obres. Per aconseguir superar la mesa social 
i econòmica d’aquesta cooperativa, a banda 
del suport econòmic de les administracions 
(Ajuntament, Generalitat o Diputació), també 

cal un suport social. En aquest sentit, la junta 
està recollint avals de particulars i entitats. 
L’import a avalar per cada persona o entitat 
és lliure i només s’hauria de fer front a aquest 
import en cas que ni les administracions ni 
l’entitat pogués pagar els imports del crèdit, 
cosa que queda gairebé garantit amb el lloguer 
del teatre. A més, l’entitat estudia també llogar 
el bar, la remodelació de part del qual aniria a 
càrrec de la persona que l’exploti. 

 L’associació estrenaran l’any amb nous responsables.
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“No deixarem la cançó popular, però en 100 anys hi 
ha cançons que han esdevingut clàssics que volem 
incorporar al repertori”
Teresa Joval, nova presidenta del Cor l’Espiga Cubelles

La doctora Teresa Joval és una persona 
molt reconeguda a Cubelles per la seva 
llarga trajectòria dedicada al món de la 

medicina de capçalera. Més desconegudes, 
però, són les seves aficions, entre la que 
destaca el cant coral a la centenària Espiga 
de Cubelles. Ara ha donat un pas més, 
i juntament amb un grup de cantants i 
persones properes a la coral, encapçala una 
candidatura que agafa el relleu de Francesc 
Capdet.

Felicitats pel seu nou càrrec. Què la va mo-
tivar a fer un pas endavant i presentar-se 
encapçalant una candidatura a la presidèn-
cia del Cor l’Espiga?
Quan el Francesc Capdet va dir que ho dei-
xava, ens van trobar diverses persones que 
teníem disponibilitat per tirar-ho endavant. 
Ens vam reunir i, espontàniament, van re-
partir les funcions dins de la junta tenint en 
compte la disponibilitat de temps que tenia 
cadascú. 

I a vostè li va tocar el càrrec de presidenta...
Bé, em va tocar a mi. També vam tenir en 
compte l’experiència en la junta d’altres en-
titats i associacions.
La nova junta directiva té representants de 
totes les corals de l’entitat. Ha estat buscat?
Sí, hi ha representants de les tres corals de 
manera expressa. Com que hi ha membres 
de cada col·lectiu, hi ha persones que estan 
més a prop de cadascuna de les corals i, per 

tant, la resolució de qualsevol necessitat o 
inquietud serà més àgil.

Com van els primers dies al càrrec? Ja han 
fet el traspàs de funcions?
El traspàs de funcions és entretingut i es 
fa poc a poc. El Francesc Capdet es manté 
a l’entitat, per la qual cosa el contacte és 
constant. 

Com a nova direcció, quin és l’objectiu 
principal que s’han marcat?
Volem arribar al segon centenari [l’entitat 
va néixer l’any 1900] i tenim altres reptes, 
derivats del canvi de director. No deixarem 
de banda la cançó popular, però és evi-
dent que en 100 anys moltes peces s’han 
convertit en èxits que han esdevingut clàs-
sics i que volem incorporar al repertori.

I en quant a les activitats, quines tenen 
intenció de mantenir?
El concert de Nadal, les caramelles i el Fes-
tival de Cant Coral, i les col·laboracions 
amb l’Ajuntament de Cubelles, com la Di-
ada de Catalunya, seguiran sent les activi-
tats sobre les quals pivotarà l’activitat del 
Cor l’Espiga. Però n’hi ha d’altres, que pas-
sen més desapercebudes per a la ciutada-
nia perquè tenen un caràcter més intern, 
que són fonamentals. Per exemple els in-
tercanvis amb d’altres corals, que ens per-
meten poder  comptar als nostres festivals 
i concerts amb corals d’altres municipis de 

forma gratuïta. Hi ha una programació de 
fons, que no es pot fer en dos dies, com les 
trobades anuals a les que participem i que 
d’aquí dos anys organitzarem. 

Una de les darreres intervencions del Sr. 
Capdet ha estat la signatura del conveni 
amb l’Ajuntament. Estan satisfets?
En aquests casos, el que dóna sempre pen-
sa que dóna massa i el que rep que en rep 
pocs, de diners. Però crec que amb la situ-
ació actual podem estar força satisfets les 
dues parts. I som coneixedors de la meti-
culosa tasca del Francesc Capdet, per tant 
li agraïm que ens hagi deixat lligat aquest 
conveni.

Teresa Joval, just al costat del nou director de la coral.
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“És que no ho puc evitar, em passo tota la 
classe rient!”. Quan la Meritxell Marcillas es 
va plantejar impulsar un grup d’aficionats 
al swing a Cubelles, ja intuïa que s’ho passa-
rien força bé. Va ser durant el ball de Festa 
Major d’enguany i la iniciativa ha superat 
les seves expectatives. 

De moment, la colla ha quedat constitu-
ïda en nou persones que assagen quinze-
nalment els divendres al Centre Social, de 
20.00 h. a 22.00 h., sota les ordres del mes-
tre Dani Murillo. La família va creixent i, de 
cara a l’any vinent, s’acaben d’obrir les ins-
cripcions per tal que els nous balladors que 
ho desitgin s’apuntin i puguin aprendre des 

Neixen els Swingnàtics de Cubelles, positivisme i 
bon rotllo per bandera
L’agrupació es constitueix com a secció de l’Aliança i ja prepara nous cursos de ball 

del nivell més iniciàtic. Més enllà del nom-
bre absolut d’integrants, la secció de Swin-
gàtics de l’Aliança es caracteritza pel bon 
rotllo i el positivisme que es destil·la a cada 
una de les classes i activitats que desenvo-
lupen plegats.

“El ball de la Festa Major va ser una inspi-
ració per a mi. A mi ja m’agradava aquesta 
música, però aleshores va ser quan me’n 
vaig adonar que seria bo endegar un grup 
per poder-nos reunir i gaudir d’aquest es-
til”, explica Txell Marcillas.

Després d’enviar correus electrònics a di-
verses associacions de renom de Barcelona, 

Marcillas va acabar contactant amb Swing 
Garraf, col·lectiu comarcal mitjançant el 
qual va acabar coneixent el professor, Dani 
Murillo. Dels diferents estils de ball que 
existeixen associats al swing, a Cubelles s’ha 
començat amb el Lindy Hop, un dels més 
populars i antics que va néixer als anys 20 
als Estats Units. Paral·lelament a les classes 
dels divendres, els membres del grup també 
participen d’altres activitats com la ballada 
mensual que s’organitza a Vilanova i la Gel-
trú i d’altres sortides puntuals com a Vila-
franca del Penedès i diversos espais oberts 
de Cubelles. Així, han organitzat un parell 
d’exhibicions a la plaça de la Font i per la 
Fira de Nadal.

“Es tracta de passar-ho bé, però de promo-
cionar també la vila i, sobretot, teixir rela-
cions entre tots els que en formem part, a 
més de la gent que pugui estar interessada 
a implicar-s’hi”, afirma Marcillas. Una de les 
raons que expliquen la bona acollida dels 
Swingnàtics és la seva presència activa a les 
xarxes. El grup aprofita que informar de 
les seves activitats i per donar a conèixer 
un estil de música que té en figures com 
Benny Goodman, Louis Prima, Glenn Miller, 
Louis Amstrong, The Andrew Sisters i, més 
actuals, La Vella Dixiland els seus grans re-
ferents.

Facebook: www.facebook.com/swingnatics
Twitter: @swingnaticscub
Correu electrònic: swingnatics@gmail.com 

 L’associació de ball obrirà les inscripcions per a nous cursos. 
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Passió, dedicació i esforç. Amb aquestes pa-
raules es podria definir el Club de Patinatge 
Artístic de Cubelles, que a aquestes alçades 
ja ho té tot a punt per fer front a una nova 
temporada, que començarà al gener.

El nivell del seu equip tècnic i l’entrega 
de les patinadores i patinadors ja van 
donar els seus fruits el curs passat, amb 
nombrosos premis i trofeus aconseguits 
en diferents competicions. Cal destacar, 
però, les actuacions de les patinadores 
Ona Bonfill i Natividad Gyergyai, que 
van superar amb èxit la fase de prese-
lecció i van aconseguir classificar-se pel 
Campionat de Barcelona. Així mateix, el 

El CPA Cubelles es torna a posar els patins
El 8è Trofeu Charlie Rivel, testimoni del gran moment que viu el club en guanyar 22 premis

CPA Cubelles va situar 25 patinadores per 
a la final Intercomarcal de Clubs, on la 
cubellenca Annette Ferriz va aconseguir 
la segona posició.

Enguany, el CPA Cubelles espera continuar 
amb aquesta bona ratxa. Així ho expres-
sa l’entrenadora i patinadora de l’enti-
tat, Ariadna Fortes: “Aquesta temporada 
lluitarem per superar totes les fases de 
preselecció i fer que les nostres patinado-
res representin Cubelles al Campionat de 
Barcelona”. En aquest sentit, Fortes s’ha 
mostrat amb confiança i assenyala que el 
seu objectiu passa per “fer un bon paper a 
Barcelona i ser a la Copa Catalana”.

Mentrestant, els patinadors i patinadores 
del CPA Cubelles es posen a to amb altres 
torneigs, com el 8è Trofeu Charlie Rivel, que 
es va celebrar a finals del mes de novembre 
al pavelló del Poliesportiu municipal. Un to-
tal de 171 patinadors van competir-hi, però 
Cubelles va demostrar un cop més el seu 
bon estat de forma en aconseguir 22 copes.

Tot plegat ha provocat que molts pati-
nadors i patinadores se sentin atrets per 
l’entitat blanc i blava. De fet, si aquesta 
temporada ha disposat de 53 patinadors, 
de cara al proper curs espera consolidar-se 
com una de les entitats formatives de refe-
rència al territori.

El CPA Cubelles un dia d’entrenament. 
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Bona acollida 
del 1r torneig 
de frontennis
El primer torneig de frontennis 
celebrat a les instal·lacions es-
portives municipals celebrat el 
19 i 20 de novembre ha rebut 
una bona acollida per part dels 
participants i els organitzadors ja 
treballen en reeditar-lo propera-
ment. Una vintena de parelles hi 
van prendre part realitzant una 
fase de grups amb quatre partits 
seguida de les eliminatòries, que 
es van endur la parella formada 
per Adrián Cano i Andrés Olalla. 
L’organització ressalta el bon ni-
vell dels participants, que anava 
de jugadors iniciats a parelles 
amb un nivell més elevat, on va 
destacar un home de 70 anys de 
la parella dels finalistes.

Cubelles ha afegit una taula de tennis tau-
la al conjunt d’equipaments públics del Po-
liesportiu municipal. Es tracta d’un model 
antivandàlic d’exterior que mancava al Po-
liesportiu tal i com marca el Pla d’Equipa-
ments Esportius, el document que fixa les 
necessitats esportives mínimes i determina 
les prioritats pel que fa a les instal·lacions 
esportives bàsiques en funció de la previsió 
de població actual i futura. Això permet 
planificar la política esportiva municipal, 

El Poliesportiu estrena una taula de tennis taula

L’equipament se situa entre les pistes de petanca i el parc saludable

definir els dèficits d’equipaments esportius 
i proposar la temporització d’actuacions 
quantificades, a partir de l’anàlisi del siste-
ma esportiu del municipi.

La taula s’ha ubicat en un espai habilitat 
entre les pistes de petanca i el parc salu-
dable del Poliesportiu municipal donant 
resposta a la demanda ciutadana d’afegir 
aquest equipament d’ús lliure i gratuït dins 
les instal·lacions esportives locals.

Les pistes de tennis 1 i 2 del Poliesportiu 
municipal han estat repintades per tal de 
millorar les condicions de pràctica esporti-
va segura i confortable donat que el seu 
ús continuat i l’exposició als agents mete-
orològics n’havia fet perdre les propietats. 
A més d’adaptar-se a la normativa vigent, 
aquesta actuació millora el manteniment 

Actuació de millora del paviment de les 
pistes de tennis del Poliesportiu municipal

El manteniment de la pintura millora la seguretat i confort 
de la pràctica esportiva

de l’equipament i n’alenteix el deteriora-
ment. Els treballs han estat fets pel Servei 
Municipal d’Obres (SMO) amb pintura viní-
lica a l’aigua especial per a pistes de tennis. 
Aquesta pintura és antilliscant i impermea-
bilitzant a més de millorar l’adherència i la 
resistència a la fricció i l’impacte en superfí-
cies que es troben a l’aire lliure. 
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CUBELLES MARCA EL RUMB

El mes de novembre passat, el Govern va portar al 
ple municipal el projecte de pressupost 2017 que, 
finalment, va ser aprovat amb els vots de l´equip 
de Govern (UC-11 Rcat, ERC i ICV), el suport de 
Convergència i Unió, l’abstenció del PP i els vots 
en contra de la resta dels partits.

Es fa difícil recordar quan fa ser a última vega-
da que aquest municipi, i més amb un govern 
en minoria, va aprovar el pressupost de l’any 
següent  abans d’acabar el present exercici i 
amb una previsió d´inversions a executar a qua-
tre anys.

Volem donar les gràcies públicament als regi-
dors de CiU pel seu suport , confiança i respon-
sabilitat; igualment al PP i a la resta de partits 
per les seves aportacions. Cubelles el 2017 tin-
drà un pressupost valent però, alhora, rigorós 
amb l’endeutament futur, apostant clarament 
pel manteniment i la millora dels serveis pú-
blics, com la recollida de la brossa, neteja vià-
ria, parcs i jardins, i sense deixar de banda les 
persones vulnerables.

La previsió d’inversió recull una despesa de més 
de 3.300.000€ aquest  2017, podent arribar als 
11 milions al llarg dels propers 4 anys. S´ha con-
siderat destinar més diners a aquells projectes 
que són del tot imprescindibles  per al nostre 
municipi i que durant  tants i tants anys han 
estat sense abordar. Apostem per la millora i ar-
ranjament de via pública, instal·lacions d´enllu-
menat, zones verdes, augment de la capacitat 
de l’estació bombament del Foix, començament 
de la nova biblioteca, passeig marítim entre 
molts d’altres.

El rumb està fixat, ara cal començar a canviar el 
present i futur del nostre poble ajudant a millo-
rar la qualitat de vida de cada un dels seus ciuta-
dans i ciutadanes.

Volem aprofitar aquest article per desitjar-vos 
unes molt bones festes de Nadal i tot el millor 
per a l’any 2017.

UC-11 RCat PSC ERC

PSC, QUI SOM I QUE VOLEM

Ja som de nou a CUBELLES COMUNICA, amb alter-
nança en les nostres publicacions però amb moltes 
ganes de continuïtat. La nostre agrupació del PSC ha 
formalitzat una profunda reestructuració interna a 
nivell d’executiva, una reestructuració que prioritza el 
relleu i l’alternança de cara a les properes eleccions 
municipals. Al mateix temps, la nova executiva inicia 
un procés que permetrà arribar a tots els cubellencs i 
cubellenques, escoltar els seus problemes, necessitats  
o senzillament conèixer les seves inquietuds,  trobar 
solucions i entre tots treballar per un Cubelles millor. 
Es prioritzaran els contactes amb totes les forces po-
lítiques, entitats i associacions  del nostre municipi, 
amb la finalitat d’unificar criteris, trobar el consens 
allà on no es trobi i al mateix temps treballar tots 
per la ciutadania. Tenim molts projectes o idees, però 
també està clar que els demes també en tenen, per 
això el que volem és dialogar, exposar o escoltar idees 
i, si és el cas, donar suport a qualsevol projecte que 
comporti un pas endavant en el benestar de tots els 
cubellencs i cubellenques. Volem ser un  grup amb 
voluntat de treball, de col·laboració, solidari i amb vo-
cació de futur, es hora de treballar amb una finalitat... 
la ciutadania. El dia a dia del nostre municipi demana, 
o més be exigeix, una capacitat de gestió molt impor-
tant, capacitat per negociar, capacitat per escoltar o 
capacitat per poder donar respostes o solucions entre 
d’altres, però avui aquestes capacitats no es troben 
en el nostre Ajuntament. Creiem que l’actual Govern 
Municipal podria tenir la capacitat de gestió neces-
sària si, al marge dels sentiments personals o polítics, 
escoltés o dialogués amb un tarannà constructiu o 
col·laborador, potser així tindria el suport de la resta 
de membres del Ple Municipal amb temes tant impor-
tants com per exemple el Pressupost Municipal. Nin-
gú té la veritat absoluta, però també és cert que entre 
tots podem arribar a treballar de forma positiva i amb 
autèntica visió de futur, tenim una gran responsabili-
tat, però al mateix temps hem de tenir el dret de po-
der exercir-la. El PSC va ser la segona força més votada 
a les últimes eleccions municipals, fet que demostra 
que el moviment socialista a Cubelles és important, 
és una petita majoria que vol tenir veu a través del 
nostre Grup Municipal, una petita majoria que, a 
Cubelles, és molt important i no s’ha de tractar amb 
menyspreu i sí amb esperit de col·laboració i treball.
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TENIM PRESSUPOST 

El 15 de novembre es celebrà el ple referent a 
una de les bases de tot Ajuntament: el pressupost 
per a l’exercici 2017, i un pla d’inversions  pels 
propers quatre anys.

El pressupost és imprescindible per adequar la 
capacitat de despesa a les necessitats reals del 
poble. Cal recordar que s’ha estat gestionant 
la nostra Vila amb pressupostos prorrogats des 
de 2014, legislatura en la que governaren tots 
els partits presentats a les eleccions de 2011. 
I és que no és senzill. En governs majoritaris es 
necessiten acords entre els seus integrants, i en 
governs minoritaris, cal el consens entre govern 
i oposició, sent el cas de Cubelles, on els consen-
sos resulten difícils alhora que necessaris degut 
a l’alta fragmentació del consistori. Per tot això, 
des d’Esquerra volem mostrar la nostra satisfacció 
per contribuir a l’aprovació del pressupost, tot i 
el govern en minoria, per a que sigui aplicable a 
partir de l’1 de gener.

També hi ha inversions que superen l’àmbit muni-
cipal, com són les referents a la construcció d’un 
nou Institut que acabi amb la provisionalitat de 
l’Institut Les Vinyes. Segueix sent voluntat d’Es-
querra, com de la majoria de consistori, construir 
el nou institut en el terreny on havia d’anar ori-
ginàriament. Estant, com estem, en plenes nego-
ciacions, esperem de la Generalitat una proposta 
justa i adequada al municipi, que resulti el màxim 
de satisfactòria per tothom.

Aprofitem aquests anys que vénen per l’actualit-
zació i modernització dels serveis d’un municipi 
del que tots ens en puguem sentir orgullosos. 

Esquerra Republicana
Cubelles



Cubelles sí es pot PP CiU

“CACICADES”: AUGMENT D’IMPOSTOS I TANCA-
MENT DE LA PROTECTORA D’ANIMALS 

El govern d’ERC; ICV i Unitat Cubellenca-Reagrupa-
ment disposa d’un nou aliat independentista i de 
dretes: CiU.
Això canvia tot: ara de facto són majoria i executen 
els seus objectius: 
1) Sorprenent increment dels tres principals im-
postos: I.B.I. urbà; Escombraries i Vehicles, tot i el 
superàvit d’ 1,2 milions (2015) i 800.000’-€ (previsió 
2016).
Sospitosament no s’ha incrementat l’I.B.I. rústic. 
Serà què afecta els “cacics” del poble?
2) Tancament de la segona Protectora més antiga 
de Catalunya (1988): l’ “Associació Protectora d’Ani-
mals i Plantes de la Comarca del Garraf” amb més 
de 60 gats i gossos.
Consta al Registre de la Propietat núm. 1 de VNG 
que les mares de dos regidors del govern són pro-
pietàries de terrenys veïns a l’espai on s’ubica la 
Protectora.
La sentència 24/2013,  de 17-01-13, del Jutjat Con-
tenciós-Administratiu al procediment 680/09, diu 
que l’origen per tancar-la és la denúncia contra la 
Protectora interposada pel pare d’un regidor del 
govern. Després la Junta de Govern dictà resolució, 
de 08-07-08, ordenant el tancament.
Donat que, per error la Protectora no va impug-
nar-la, al procediment contenciós-administratiu 
117/13 la posterior sentència 830, de 30-11-15, de la 
Secció 3a. del TSJC acordà el tancament tot i tenir la 
Declaració d’Utilitat Pública i la Declaració de Nucli 
Zoològic de la Generalitat.
Ja fa uns anys RP Properties va presentar un projecte 
per edificar 1750 vivendes a la zona on es troben la 
Protectora i els terrenys de les mares dels regidors.
Ja han començat els treballs del govern per arribar 
a l’aprovació del nou Pla General d’Ordenació Urba-
nística Municipal (POUM de 1993), tal qual consta 
(pàg. 17) al seu Pla d’Actuació Municipal 2015-2019 
(PAM). 
A fi de trobar una solució amistosa, la Protectora va 
presentar un projecte de “Centre Pedagògic d’Aco-
llida i Sensibilització d’Animals de Companyia” que 
verbalment ha estat rebutjat pel govern sense ni 
tan sols formular cap contraproposta escrita.
En un gobierno bien instituido las leyes se ordenan 
según el bien público, no según la ambición de unos 
pocos.- Nicolás de Maquiavelo

Hacer es 
la mejor 
manera de 
decir”
 
José Martí. 
Político, pensador, escritor, periodista, filósofo y 
poeta cubano. 

Desde el partido popular de Cubelles, pensamos 
que cuando esta frase se comprende verdadera-
mente, se evitan largas explicaciones y promesas. 

UN VOT DE SUPORT PER UN POBLE QUE HA 
D’AVANÇAR

Aquest mes de novembre els pressupostos de l’Ajun-
tament han estat aprovats gràcies al vot favorable de 
CiU, un vot que ha permès desencallar una situació 
insostenible pel bon funcionament del poble, ja que 
els últims pressupostos van ser aprovats al 2014. Un 
vot de responsabilitat a favor de Cubelles i no el vot 
contrari a tot, el no pel no, que caracteritza sovint a 
l’oposició.
I és que el nostre grup municipal ha treballat aquests 
pressupostos amb el govern, ha aportat el seu granet 
de sorra per fer que el nostre municipi tingui els ser-
veis que es mereix.
A més, gràcies al nostre vot s’iniciaran inversions tant 
importants per Cubelles com  la biblioteca, la rehabili-
tació de Can Travé, o la millora del cementiri...
I  permetran posar remei, a través d’aquestes inversi-
ons, a problemes tant importants pel nostre municipi 
com l’arranjament de carrers, l’enllumenat públic i ac-
tivar, esperem que aquest cop si, el tant necessari pla 
d’accessibilitat de carrers i edificis municipals. 
I volem posar en relleu que s’actuarà sobre el proble-
ma d’evacuació de les aigües pluvials que patim tots 
els dies de pluja amb l’actuació sobre les estacions 
de bombeig.
I justament són aquestes inversions en millores pel 
nostre poble les que ens van portar a donar suport 
a la pujada d’impostos que ha liderat el govern. 
Una pujada que, tot i no ser agradable, aportaran a 
l’ajuntament uns ingressos que permetran tenir una 
Cubelles millor sense arribar a nivells d’endeutament 
massa elevat.
No obstant, volem deixar palès que aquests pressu-
postos arriben amb un any de retard i no per culpa 
del grup municipal de CiU. Les peticions del nostre 
grup han estat les mateixes que fa un any, quan no es 
va poder resoldre, en paraules del govern, una irre-
gularitat en l’assignació a dit d’un càrrec dins de l’ad-
ministració de l’ajuntament. Celebrem que aquest fet 
s’hagi resolt favorablement.
I ara a seguir treballant, a seguir buscant la manera 
de fer de Cubelles un municipi millor. Si és pel bé de 
Cubelles sempre ens hi trobaran. Falta molt a fer, cal 
lluitar per la construcció del segon Institut, millorar 
la situació de les treballadores de les llars d’infants, 
aprovar el Pla d’Ordenació General que reguli cap a 
on ha de créixer el nostre municipi... Continuarem 
treballant com fins ara.
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Guanyem Cubelles Cubellencs-FICICV

PRESSUPOSTOS APROVATS

Per primer cop i després de molts anys, Cubelles 
té pressupostos aprovats abans de començar 
l’any!

Quan hi ha bon enteniment entre els partits 
que formen govern i es treballa pel poble i no 
per  interessos partidistes i/o particulars és pos-
sible això i molt més. UC-R, ERC i ICV han acon-
seguit, en un govern en minoria,  el que altres 
amb majories amplies no van aconseguir mai. 
Està clar que hem de agrair la col·laboració i la  
coherència de CIU. No tots els partits, pel fet 
d’estar a l’oposició, tenen un “no” per resposta 
a tot.

Vàrem sentir moltes demagògies al ple, alguns  
per populisme o bé perquè no tenen ni idea de 
com funcionen uns pressupostos municipals (es 
pensen que per portar un nom amb “tiron” me-
diàtic i enganyar al poble amb ell, ho tenen tot 
solucionat)  altres , i això ja és més gros, tot i 
fer una pila d’anys que estan en el mon polític 
i fins i tot havent estat al capdavant de regido-
ries com hisenda, demostren una incoherència 
total. Només cal recordar que en l’anterior le-
gislatura havíem arribat a repetir més  de nou 
cops les propostes  de pressupost i la premissa 
era “retalla, retalla, no hi ha diners, no ens po-
dem endeutar,  després les amortitzacions ens 
minvaran el pressupost ordinari” o “aquests 
diners no es poden utilitzar”, “no ens donaran 
un préstec per arreglar carrers”... 

Un altre manera de fer les coses és possible. 
Fora demagògies, fora populismes i més treba-
llar pel nostre municipi.

EL CEMENTIRI DE CUBELLES NO HO PAGA NI 
“DEU”

En un article publicat el 8 de juliol de 2016, el 
regidor de Sanitat i Medi Ambient de l´ajuntament 
de Cubelles Josep Maria Hugué, manifestava que 
“el 50% dels nínxols del cementiri municipal 
de Cubelles són impagats, entre contractes no 
renovats i taxes impagades”.

Guanyem Cubelles considera que els fets esmentats 
són molt greus, ja que la mala gestió i la deixadesa 
ens ha portat un servei pèssim i deficitari .

No podem oblidar que s´han malbaratat caudals 
públics, i cal que s´ actuï amb fermesa, decisió 
i transparència. La gestió del cementiri no es 
pot redreçar només amb una regularització de 
factures o amb un nou inventari dels nínxols, 
cal anar més enllà. S´ha de buscar l´arrel del 
problema, els motius que ens han portat a la 
situació actual ; i obrar amb responsabilitat per a 
que aquests fets no es tornin a repetir.

A Guanyem considerem que davant aquestes 
irregularitats s´han de depurar responsabilitats ; 
en aquest sentit no podem mirar cap a un altre 
costat,la ciutadania es mereix una explicació.

Per aquest motius vam presentar una moció al ple 
municipal de Setembre per a que l´ajuntament 
encarregués una auditoria de la gestió del cementiri 
i obrís un expedient informatiu (investigació) 
al respecte ; on figurés totes les irregularitats 
comeses i deixés clar a qui eren imputables les 
responsabilitats de cada un dels incompliments.

Per motius que desconeixem, amb premeditació i 
traïdoria, el govern de Cubelles va transformar la 
nostra moció en un prec, cosa que feia impossible 
el seu debat i votació . 

Aquest fet posa de manifest que al govern 
municipal no l´ interessa aclarir les irregularitats 
succeïdes al cementiri, però a Guanyem no ens 
arronsarem, i farem tot el que estigui a les nostres 
mans per a que es depurin responsabilitats i 
s´aclareixi  el desgavell d´aquest servei públic.

PER QUÈ LI DIUEN VALENTIA, QUAN ÉS UN 
ABÚS DE PODER?

Que fàcil és ser valent, amb els diners dels al-
tres...!!

Aquests últims dies ens hem cansat d’escoltar a 
Govern dient que “són valents”  tot per justificar 
un augment de taxes del tot injustificat i sense 
motiu, que afectarà les butxaques de molts  (Re-
cordem que als propietaris del sol rústic no se’ls 
hi ha tocat ni un sol cèntim) És curiós que per  pa-
gar s’argumenti que representa poca quantitat, 
però per cobrar no serveixi el mateix argument, 
al sou d’Alcaldia s’aplica l’augment de l’1% del 
2016+l’1% del 2017…

En tots els pressupostos municipals les inversions 
són per revertir en el poble, per això cal valorar 
quin import s’hi destina…..Un petit detall impor-
tant !!

Per arranjar carrers 175.000€ algú creu que és 
suficient? Per un nou camp de futbol 260.000€ 
però el pavelló vell amb greus problemes de fil-
tracions amb goteres preocupants  i no es con-
templa ni un euro, carrers anegats quan cauen 
quatre gotes els infants han d’entrar a escola 
amb barca i per al problema de clavegueram 
0,00€, I així un llarg etc. on caldria inversió i no 
es fa !!

“Transparència i diàleg” i s’explica tot un cop 
“dat i beneït” sense escoltar a ningú. Ja sabem 
que no es pot consultar cada compra de “paper 
o llapis” però les coses importants que afecten 
les nostres butxaques amb diners que ens admi-
nistren SI que caldria que tinguessin la decèn-
cia d’escoltar al poble, com han fet la majoria 
d’Ajuntaments.

Davant de tot això, de debò algú encara es 
creu que és “valentia”, o bé s’està practicant 
un abús de poder en tota regla, on el Govern 
valent dictamina i el poble abaixa el cap i aca-
ta? 
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s L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

 

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

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

Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Turisme  93 895 25 00
Espai Jove 93 895 03 61 
Biblioteca  93 895 23 87
Centre Violeta  93 895 14 06

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

EXTENSIONS DE GRUP

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

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

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

URGÈNCIES

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

SERVEIS

Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpa. Aigua) 93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries) 900 77 00 77
RENFE   902 24 02 02
Taxi Monste  609 36 51 53
Taxi Jordi   627 73 20 86
Taxi Daniel Flores  653 79 98 57
Taximes Cubelles (centraleta) 93 895 50 96
Farmàcia Muntaner 93 895 07 03
Farmàcia López  93 895 28 04
Farmàcia Rodríguez 93 895 30 05
Correus   93 895 67 08
Parròquia Santa Maria 93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 98 895 76 84
SIAD Garraf   93 810 04 10

93 895 03 00



El racó d’en Pineda

Les festes de Nadal de 1962 sempre seran recordades per les grans nevades que 
van emblanquinar tots els pobles i viles de Catalunya. A Cubelles, poques vegades 
s’havia viscut una situació igual i alguns establiments van haver d’afanyar-se per 

tenir-ho tot a punt, coincidint amb unes dates tan assenyalades. 

L’Hostal del Foix, el 1962




