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El Ple de Cubelles aprova el lloguer del teatre de l’Aliança
L’acord entrarà en vigor un
cop culminin les obres de
rehabilitació i serà per una
durada de 18 anys, prorrogables fins a deu més

L

a primera sessió plenària ordinària
del 2017 ha aprovat el lloguer del
teatre de la Societat Recreativa i
Cultural l’Aliança per un període de
divuit anys, ampliable fins a deu anys més
mitjançant dues pròrrogues de cinc anys
cada una (18+5+5). L’acord, pel qual l’Ajuntament pagarà una quota de 1.000 euros
mensuals, no entrarà en vigor fins que no
culmini la rehabilitació projectada per la
mateixa entitat sobre el centenari edifici i
no obtingui la llicència d’activitats corresponent i el vistiplau dels tècnics municipals.
El punt va tirar endavant amb els vots
favorables del Govern (UC-11 RCAT, ERC i
ICV), PP, CiU i Cubellencs-FIC i l’abstenció de
la resta de forces (PSC, Cubelles Sí Es Pot i
Guanyem). Prèviament, s’havien acceptat
unes esmenes defensades per la regidora
de Cultura, Ester Pérez, que modificaven
els anys de durada dels plecs del futur
contracte dels 30 anys plantejats inicialment
a la fórmula de 18 prorrogables a un màxim
de deu més i la temporalitat del pagament,
que passa de trimestral a mensual. Així
mateix, es va rebutjar una altra proposada
pel grup municipal Cubelles Sí Es Pot on es
demanava que s’inclogués una opció de
compra a la fi de l’acord entre ambdues
parts. Segons va explicar el Govern,

Els socis i seguidors de l’Aliança van reivindicar l’aprovació de l’acord que permetrà l’obertura de l’edifici.

l’esmena no havia estat acceptada per la
junta de l’Aliança.
Durant el debat, els grups de l’oposició van
lamentar haver-se assabentat de la intenció
d’incloure el punt a l’ordre del dia del Ple
pels mitjans de comunicació i, la majoria, va
criticar la falta de temps per estudiar a fons
la proposta. Des del Govern, al seu torn, es
va justificar la urgència per la petició d’una
subvenció de 100.000 euros que la Diputació
de Barcelona ha de concedir dins del mes de
febrer i que tot apunta serà acceptada.
Prèviament, el Consistori també va aprovar
amb l’única abstenció de Guanyem la
concessió del dret funerari sobre el nínxol
362 del cementiri municipal sense aplicació
de les taxes per atendre la inhumació d’un
veí de Cubelles sense recursos econòmics
suficients. Vinculat, en part, a aquesta
qüestió, Guanyem va presentar una moció

que demanava acabar amb tota mena de
discriminacions entre la població de la vila
incloses al reglament del cementiri, que va
ser retirada a petició del regidor de Medi
ambient i salut, Josep Maria Hugué, amb el
compromís d’encaixar la seva petició al nou
reglament que s’està elaborant des del seu
departament.
També al punt de mocions, el Ple va aprovar
per unanimitat la proposta del PSC de
reclamar a les administracions competents
mesures urgents per pal·liar els efectes i
eradicar la pobresa energètica. Finalment,
també va tirar endavant amb el vot
favorable del PSC, Cubelles Sí Es Pot, ICV i
Guanyem; l’abstenció d’UC-11 RCAT, ERC, PP
i Cubellencs-FIC, i el vot en contra de CiU un
text del grup municipal socialista demanant
a la Generalitat l’inici urgent dels processos
de concertació territorial amb els municipis
en matèria d’ocupació.
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“Sempre hem estat el soci preferent del Govern i
seria positiu que ara hi hagués una majoria estable”
Entrarà formalment CiU al Govern?
A hores d’ara se’ns ha fet una oferta com a conseqüència de la complicitat dels darrers mesos,
amb l’aprovació de les ordenances i del pressupost 2017. Aleshores, l’Alcaldessa ens va convidar
a formar part de les juntes de Govern i ara se’ns
ha fet una oferta formal per integrar-nos-hi, malgrat que encara no hem iniciat les negociacions.

Noemí Cuadra analitza l’actualitat municipal.
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Tot i la seva joventut, Noemí Cuadra és una
de les regidores més experimentades de
l’Ajuntament de Cubelles. La portaveu del
grup municipal de CiU ha combinat la crítica
a l’equip de Govern amb una predisposició
al diàleg que s’ha traduït en el seu suport a
les noves ordenances i el pressupost 2017.
L’Alcaldessa, Rosa Fonoll, no amaga la seva
intenció d’integrar CiU al pacte tripartit.
CiU ha passat de ser un dels flagells del
Govern a soci preferent des de l’oposició en
només un any. Com s’explica aquest canvi?
Sempre hem estat el soci preferent del
Govern. Realment, no hem volgut ser mai
un flagell, sempre hem estat constructius
i a les nostres intervencions hem emprat
un to conciliador i molt correcte en les
formes. L’únic moment de fricció va ser
pel pressupost 2016, que no vam aprovar
perquè pensàvem que el que demanàvem
no era de tanta envergadura com perquè
no fos acceptat. Als comptes del 2017 ens
van dir que sí que arreglarien el tema de
personal que restava pendent i, aleshores,
tot va ser més fàcil.

I en quines àrees es podria sentir més còmoda
CiU en cas d’entrar a Govern?
Nosaltres (Noemí Cuadra i Xavier Baraza) li hem
dit a l’Alcaldessa que ens agradaria seguir aquella tasca que hem anat desenvolupant els darrers
dos mesos amb la voluntat d’enfortir el Govern,
ja que creiem que és positiu per al municipi. Preferentment ens sentiríem còmodes a Cultura,
que ja vam encapçalar en altres legislatures; Serveis socials, que també dirigim al Consell Comarcal i que requereix d’una feina molt estreta entre
totes dues administracions; Comunicació, que la
vam portar el mandat passat; alguna cartera relacionada amb Ocupació o Turisme... L’Alcaldessa
ens va comentar, però, que primer haurem de
seure i acordar-ho conjuntament entre tots els
grups.
De quina manera ha influït la creació del PDECat
i la incorporació de l’Alcaldessa a la seva executiva comarcal en l’acord no escrit entre CiU i
Govern?
De cap manera. Hi ha persones molt emocionades amb aquest tema i no paren de repetir-ho,
però no n’hi ha res. De fet, no hi ha cap vincle
entre el grup municipal de CiU i el PDECat ja
que, a més, ni en Xavier Baraza ni jo militem al
PDECat. Ningú no s’ha posat en contacte amb
nosaltres per dir-nos que hem d’entrar al Govern
ni res semblant. La proposta la fa directament
l’Alcaldessa.

L’estabilitat que podria atorgar CiU al
Govern pot pacificar la relació amb l’oposició? Se senten darrerament acusacions
directes i personals molt contundents...
Tot i estar a l’oposició, sempre he estat
molt dura amb aquells regidors que barregen temes personals. No ha estat mai
el nostre tarannà i, malauradament, dubto que desaparegui aquesta manera de
fer política. Amb el tema de la protectora
s’ha parlat de terrenys, però no té res a
veure. Quan toqui parlar de Pla General,
parlarem de l’organització urbanística
del municipi, però quan tractem de la
protectora estem parlant d’una sentència
i d’uns animals, i de res més. No pot ser
allà on és i s’ha de trobar una solució.
Quins són els principals reptes que ha
d’assumir l’Ajuntament a partir d’aquest
2017?
Un dels més importants és la licitació i
l’inici d’execució dels projectes acordats
mitjançant l’elaboració d’un calendari
d’inversions. La població ha de veure que
l’increment de les ordenances reverteix
en obres i en una millora dels serveis municipals. I cal desencallar de seguida el
tema de la biblioteca i Can Travé.
CiU ja només existeix dins l’àmbit
municipal i a les properes eleccions
desapareixerà del tot. Té voluntat de
seguir participant com a candidata el
2019? Amb quines sigles o projecte li
agradaria fer-ho?
La decisió està presa tot i que encara
queda molt de temps. Si no passa res
extraordinari, però, ara mateix la intenció
és no repetir a Cubelles.

La Xatonada popular arriba als setze anys de vida
El dia en honor a la salsa més genuïna del gran Penedès serà enguany el 19 de febrer
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La trobada tindrà lloc, novament, al Centre Social.

L

a plaça del Centre Social tornarà a ser
l’epicentre del món xatonaire del gran
Penedès el proper 19 de febrer, quan
Cubelles celebri la seva 16a Xatonada
popular. Com és habitual, els concursos de
mestres xatonaires adult i infantil obriran la
jornada a partir de les 11 del matí amb l’elaboració artesanal dels seus plats que el jurat
qualificador avaluarà a partir de les 12 h. i una
hora més tard es farà l’entrega de premis.
Mentre el jurat deliberi tindrà lloc l’espectacle infantil Queviures de la companyia
deParranda seguit de l’explicació de la recepta del xató i recomanacions per fomen-

D’esquerra a dreta, el regidor de Turisme, Raül Mudarra; la representant de la Font; l’Alcaldessa,
Rosa Fonoll, i el regidor de Turisme de Cunit, Jaume Casañas.

tar la compra de proximitat. Paral·lelament,
al llarg de tota la jornada, els restauradors
locals oferiran degustacions acompanyades
de vi o cava al mateix temps que un grup de
productors de proximitat exhibirà un mercat de la terra i sostenibilitat.
Segueix el mes del Xató
Si bé la Xatonada popular és el punt culminant de commemoració del xató, al llarg de
tot el mes de febrer es manté l’experiència
iniciada l’any anterior amb el Mes del xató
del Penedès Marítim. En aquesta segona
edició s’han incrementat el nombre d’establiments participants arribant als dinou

restaurants, quinze de Cubelles i quatre
de Cunit. Els participants han elaborat un
menú a preus assequibles, que oscil·len al
voltant dels 15€.
Aquesta campanya de promoció de la gastronomia local de Cubelles i Cunit té com
incentiu el sorteig de dinou sopars per a
dues persones entre els seus participants
que hagin degustat el menú d’almenys dos
restaurants diferents i hagin omplert la papereta de participació inclosa als fulletons
informatius. El sorteig dels sopars es realitzarà durant la primera quinzena del mes de
març de 2017.

Els efectes de la gregalada
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La matinada del 22 de desembre, el litoral cubellenc va viure un fenomen meteorològic inusual a causa d’un temporal de gregal. Més de
vint tones de plantes marines, de l’espècie Cymodocea nodosa, van colgar la franja marítima.
Els serveis municipals es van coordinar per tal de netejar tant el passeig com les platges de la vila i recuperar el seu aspecte habitual.

Els alumnes de 6è de primària
reben formació en tècniques de
reanimació
Dins del programa europeu ‘Kids saves lifes’,
que impulsa l’European Resuscitation Council

L

es escoles de Cubelles són les primeres del Garraf que
s’han adherit al programa europeu Kids saves lifes, que
impulsa l’European Resuscitation Council (ERC) i que ha
gestionat la regidoria de Salut. La finalitat és que els joves
d’entre 12 i 18 anys rebin una formació bàsica en tècniques de
reanimació que ajudin a salvar vides. La regidoria que encapçala
Josep M. Hugué, segueix apostant per la implantació de desfibril·ladors (DEAS) i la formació en el seu ús per evitar i saber actuar
davant de situacions d’aturada cardiopulmonar.
El 31 de gener va començar aquesta formació a l’escola Vora del
Mar. Té una durada de quatre cursos acadèmics, iniciant-se a 6è
de primària, i suposa només una hora i mitja de dedicació per
curs. Tots els costos els assumeix l’organisme europeu a través
del programa Kids saves lifes. José Tendero, coordinador de l’activitat a les escoles de Cubelles, ha explicat que en aquest primer curs “s’ensenya bàsicament què fer en cas de trobar-se en
una situació d’aturada cardíaca, sense arribar a ensenyar com
s’utilitza un DEA”. Bàsicament es tracta de trencar els estereotips que l’alumnat coneix a través de la televisió, que prenguin
consciència que el “simple fet de trucar al 112 ja salva vides i
que l’única cosa que no en salva és no fer res”. Amb l’ajut de
dibuixos animats, un tema musical i un maniquí, els monitors del
programa donen consells bàsics als nois i noies perquè sàpiguen
com reaccionar davant d’un incident cardíac. “L’objectiu del programa és que al final dels quatre anys que dura la formació,
l’alumnat sigui capaç d’utilitzar correctament un desfibril·lador i
salvar una vida”, explica Tendero.
Josep M. Hugué, que va visitar l’escola Vora del Mar per saludar
als participants del curs, ha explicat que aquest és un programa
“pioner al Garraf que té com a objectiu formar als joves d’entre
12 i 18 anys en l’ús dels DEAS”. El regidor assegura que està
demostrat “que en aquesta franja d’edat són molt receptius a
aquestes tècniques de reanimació”. Aquesta és una de les ac-

Els escolars van seguir amb atenció les explicacions dels professionals.

cions que la regidoria de Sanitat té previst desenvolupar en els propers
mesos per tal de convertir Cubelles en un municipi plenament cardioprotegit.
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Neix la campanya ‘El carrer també és casa teva’ amb l’objectiu d’eradicar
els actes incívics a la via pública
Els excrements dels gossos, els abocaments de poda i andròmines i l’impuls de la recollida
selectiva, eixos de les accions
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El Govern municipal està ultimant els detalls d’una campanya de conscienciació
ciutadana per minimitzar els actes incívics
que provoquen problemes a la via pública. La campanya, coordinada pel departament de Comunicació i el de Medi Ambient,
porta el lema El carrer també és casa teva
i comptarà amb la participació dels veïns i
veïnes de la vila, que explicaran les seves
experiències, tant positives com negatives.
A més, s’està involucrant els departaments i
empreses de l’àmbit de la neteja i el tractament dels residus.
La majoria d’aquests actes incívics només es
cometen al carrer, no pas a casa. Per això, el
lema de la campanya apel·la precisament a
aquesta necessitat de tenir-ne cura de la via
pública com si fos casa nostra.
Una campanya de quatre eixos
La majoria de les queixes sobre la neteja viària que es reben per tots els mitjans
(instància, correu, xarxes socials, telèfon...)
tenen a veure amb les deposicions dels animals de companyia al carrer, la manca de
contenidors de recollida selectiva i la denúncia d’abocaments incontrolats a la via
pública. Per aquest motiu, la campanya cívica se centra en aquests quatre eixos.
Lluny de voler ser una campanya punitiva,
busca empatitzar amb la ciutadania i trans-

Imatge d’un abocament irregular de restes de poda al passeig de Narcís Bardají.

metre valors de convivència. Per aquest
motiu, s’està contactant amb persones residents al municipi que s’han destacat per
la defensa d’algun d’aquests àmbits, fent
el paper de prescriptors. Els resultats de les
accions a través de les xarxes socials municipals, que han ajudat a identificar i resoldre part de les incidències denunciades
públicament per veïns i veïnes de Cubelles
en relació a la neteja viària, han animat als
redactors a fer-los partícips de les accions a
executar per servir d’exemple.

nes eren partidàries d’incrementar la informació i l’educació, prèvies a la interposició
de sancions i un increment del servei. Agafant l’esperit d’aquestes propostes, i amb
la idea que no és més net qui més neteja
sinó qui menys embruta, s’han estudiat experiències positives en d’altres municipi de
característiques similars a Cubelles. Amb
tots aquests elements, els departaments de
Comunicació i Medi Ambient estan dissenyant accions encaminades a minimitzar els
efectes de l’incivisme.

Fa uns mesos, a través de les xarxes socials
es van recollir propostes per resoldre problemes d’incivisme. La majoria de les perso-

No només la ciutadania ha de canviar hàbits en el tractament dels residus. Hi ha
persones que volen reciclar però que no

tenen al seu abast els mitjans mínims per
fer-ho. Un dels principals motius és la manca de contenidors, en especial de recollida
selectiva. Aquesta serà una de les prioritats
de la regidoria de Medi Ambient, que enguany invertirà 10.000 euros en l’adquisició
de contenidors de tot tipus, que se suma a
la de 20.000 euros executada l’octubre passat. També es portarà a terme l’estudi per
determinar les bases del nou servei de neteja
viària, que actualment està adjudicat a Cespa.
El Govern municipal veu una oportunitat de
millorar el servei amb la nova contractació
que es farà properament. Millor servei, més
freqüències, més proximitat…, són algunes de
les prioritats que es marca el Consistori, sense
necessitat d’incrementar el cost.
La neteja, principal despesa corrent
municipal
A banda del cost del personal directe al
servei del Consistori, les partides referides
a la recollida d’escombraries i neteja viària
són les més grans del pressupost municipal.
L’any 2015 es van destinar més d’1,6 milions
d’euros (similar a l’actual) en tot el procés de
recollida de deixalles (veure contraportada
Cubelles Comunica 20).
El tractament d’aquestes deixalles, a més,
està gravada per la planta de compostatge
comarcal. Quan més triats es porten els residus, més barat és el servei, i a la inversa. En
aquest sentit, l’any 2015 es va produir una
disminució del nombre de quilograms de la
fracció orgànica, allò que dipositem al contenidor marró, la qual cosa fa incrementar
la despesa.
La campanya impulsada per l’Ajuntament
de Cubelles culminarà amb la redacció d’una

ordenança de civisme, en la qual entre tota
la ciutadania es marquen les regles mínimes
que garanteixin una correcta convivència.
Perquè ja se sap que els drets de cadascun
de nosaltres acaben quan comencen els dels
nostres veïns.
Iniciativa del Penedès Marítim per acabar amb les defecacions de gos al carrer
Sota el lema Prou caques al carrer, les regidories de Medi Ambient del Penedès Marítim
han endegat una campanya de distribució
de 40.000 bosses de recollida d’excrements
de gossos. L’objectiu és netejar els carrers
de la brutícia generada pels animals a la via
pública, problemàtica recorrent i que tradicionalment més queixes genera per part del
veïnat al Penedès Marítim.
La campanya té un doble vessant. Per una
banda, sensibilitzar els propietaris de gossos
i, de l’altra, eradicar els excrements dels
seus animals als carrers. Paral·lelament la
campanya ha aconseguit la complicitat del
comerç especialitzat del Penedès Marítim,
com és Jardiland Cubelles, que assumeix
íntegrament el cost econòmic de les 40.000
bosses que es repartiran, tot i que la xifra es
podria incrementar en funció de la resposta
de la població. L’acció sensibilitzadora va
adreçada als propietaris de gossos, per
tal que respectin les normes bàsiques de
convivència i es recullin les defecacions
dels seus animals a la via pública. L’objectiu
és cercar la forma de facilitar als propietaris
l’acompliment de les seves obligacions.
Les bosses es podran recollir gratuïtament
tots els dimarts i dimecres del mes de
febrer de 2017 a Jardiland, acreditant la
documentació censal dels animals. Es donarà

El regidors de Medi Ambient J. M. Hugué (esquerra) i
Toni Martínez, flanquejant Rosa Fonoll i Montse Carreras,
amb Xavi Navarro al mig.

un màxim d’un paquet de deu bosses a la
setmana per gos censat. El regidor de Medi
Ambient, Josep Maria Hugué, ha manifestat
que l’objectiu final de la campanya és que
la gent “prengui consciència d’aquest
problema i fer pedagogia”. A més a més, si la
campanya té una bona acollida i es disposa
de la col·laboració del comerç especialitzat
es repetiria diversos cops a l’any. El seu
homòleg de Cunit, Toni Martínez, ha volgut
ressaltar, però, que el comportament de
la majoria dels propietaris és “exemplar”
i que la problemàtica ve provocada per
una minoria molt concreta. Al seu torn, el
responsable de Jardiland, Xavier Navarro, ha
afegit que l’objectiu de la campanya també
passa per potenciar la tinença responsable
dels animals entre el veïnat del Penedès
Marítim. “A banda del repartiment de les
bosses, durant el mes de febrer difondrem
la necessitat de censar els animals als
ajuntaments i oferirem fulls d’inscripció al
nostre establiment. A més, des del nostre
centre veterinari associat, Nexo, facilitarem
la col·locació del xip durant aquests dies
al preu de 35 euros, vint menys del cost
habitual”, afegeix Navarro.
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Associació Penya Jove Zikitrake, devoció pel Carnaval
“Aquest any esperem sorprendre a tothom”

L

10

’associació Penya Jove Zikitrake és
una de les colles amb més bagatge
històric a la Rua de Carnaval de Cubelles amb més de vint anys desfilant pels
carrers de la vila. Si bé abans del nom
actual se’ls coneixia simplement com a
Penya Jove, enguany els Zikitrake esperen “sorprendre a tothom” que vingui a
fer de públic el dissabte de Carnaval, com
assegura Raquel Girona, una de les organitzadores de l’entitat. Aquesta associació dedica tot el seu esforç a participar
i gaudir del Carnaval de Cubelles i, per
tal que no quedi res a l’atzar, a partir del
setembre ja engeguen la maquinària perquè la següent edició sigui més exitosa
que l’anterior.
Carnestoltes de l’any 2014
Els Zikitrake són un grup que desfila amb
carrossa i apleguen una vuitantena de
persones de totes les edats. Adults amb
la seva canalla, amics i coneguts que cada
any s’animen a participar encisats pel bon
ambient que respiren internament i destil·len al públic que els gaudeix. Les seves
disfresses són temàtiques i variades, així
doncs han sortit al carrer de troglodites,
pirates, o de fades i elfs com en la Rua de
l’any passat. Fins i tot l’any 2014 es van
encarregar d’organitzar la carrossa de Sa
Majestat el rei Carnestoltes.
Per tal que l’economia no fos un impediment per poder gaudir del Carnaval, ja fa
unes edicions que la Penya Jove Zikitrake

L’entitat va néixer fa més de dues dècades.

compra ja fetes les seves disfresses per reduir despeses malgrat que, com apunta
Raquel Girona, “un cop comprades les tunegem” per fer-les més singulars i atractives.
Els preparatius comencen el setembre
La temàtica de la disfressa de la següent
edició és un dels primers temes que tracten
quan arrenquen el mes de setembre. També és aleshores quan comencen a esbossar
com serà la carrossa que els acompanyarà
a la Rua i serà l’escenari mòbil des d’on

projectaran la música que ballaran tots els
seus membres.
I és que la música és molt important per als
Zikitrake, doncs és l’eix vertebrador de les
coreografies que exhibeixen a mesura que
desfilen, una novetat que van introduir l’any
2012. Es tracta d’unes coreografies que assagen amb regularitat un cop per setmana
entre un i dos mesos abans de la gran cita
del dissabte de Carnaval. Una data que cada
any l’associació Penya Jove Zikitrake marca
en vermell el seu calendari.

https://www.facebook.com/penyajove.associacio

Cubelles es vesteix de Carnaval
Les rues tenyiran de música i color els carrers de la vila
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Les disfresses seran un dels plats forts del programa d’actes.

D

el 17 de febrer a l’1 de març el color,
les disfresses i la música recorreran
cada racó de la vila per celebrar un
nou Carnaval amb el punt culminant en la
rua de dissabte 25 de febrer. Els actes però
començaran la setmana anterior, amb un
col·loqui sobre les comparses de Cubelles i
el passi d’un vídeo de l’any 1992. L’endemà,
l’exposició permanent del pallasso Charlie
Rivel se suma als actes carnavalescs en una
jornada de portes obertes amb el conte de
Carnaval La vella Quaresma i diverses activitats per als més petits.
L’acte amb més afluència de participants i
públic del Carnaval cubellenc serà novament la rua de dissabte 25 de febrer. Una

cercavila que donarà el tret de sortida a les
19h. i els gairebé 3.200 participants dels 41
grups i carrosses desfilaran al ritme de la
música per diversos carrers de la vila per finalitzar a la plaça del Mercat amb la lectura del pregó de Sa Majestat Carnestoltes i
allargant la festa amb música i Dj’s.
Els infants tornaran a ser protagonistes en
la jornada de dilluns 27, amb la rua infantil

i una festa de disfresses amb animació infantil amenitzat amb una xocolatada per als
assistents.
Com és habitual, el Carnaval morirà el dimecres de cendra amb l’enterrament de
S.M. Carnestoltes i la seva marxa fúnebre
que recorrerà el trajecte que separa la plaça
de la Vila de la plaça del Mercat per finalitzar amb la tradicional sardinada popular.

Podeu consultar el programa d’actes complet al web municipal
www.cubelles.cat o a les xarxes socials municipals
facebook.com/ajcubelles i twitter.com/ajcubelles

“Que vinguin persones d’entorns no catalans i que tinguin interès en
aprendre la llengua enriqueix moltíssim en totes dues direccions”
El programa del Voluntariat per la Llengua uneix persones d’origen divers amb interès per
millorar i potenciar el seu català
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1.200 quilòmetres separen l’Haia d’Olesa de
Montserrat. I possiblement l’Helena Akkermans i la Cesca Sol mai no s’haguessin conegut de no ser perquè, en un dels seus retombs, la vida i el seu amor per les llengües
van decidir que es trobessin a Cubelles, a
redós del programa de parelles lingüístiques
impulsat pel Consorci Per la Normalització
Lingüística (CPNL). L’Helena és holandesa
i des de fa uns vint anys viu al Corral d’en
Tort, envoltada de natura i d’una tranquil·litat gairebé aïllant. La Cesca, nascuda a Olesa
però arrelada a Santa Maria des de fa una
dècada, s’ha convertit en tot un referent
cultural mitjançant les seves col·laboracions
amb Ràdio Cubelles, el seu activisme a favor
de la sardana i la seva tasca com a voluntària
per la llengua. Totes dues s’han conegut a
Cubelles, malgrat que els seus camins poder
ja s’havien creuat anys enrere.
Cesca (C): Jo vaig néixer a Olesa de Montserrat però vaig anar de molt jove a Barcelona, on hi vaig viure uns 40 anys, els darrers
temps a Sant Andreu, un barri on es feia
molta vida de poble, amb comerç de proximitat i bones connexions.
Helena (H): Sí, n’hi ha de tot, jo també hi havia viscut. Anava a la biblioteca amb el meu
fill perquè fes els deures, a la plaça Concòrdia.
Entrevistador (E): O sigui, que us heu conegut a Cubelles però poder ja us havíeu
creuar anys enrere, no?
C: Podria ser, i tant. Fèiem molta vida de barri i poder vam coincidir en algun lloc.

començar a fer-li difusió de la sardana. De
tota manera, ella té molta sensibilitat per la
música, li agrada molt i toca el piano.
H: Jo no sabia que hi havia tants milers de
sardanes composades. La Cesca al seu arxiu
en té més de 5.000 i hi ha gent que poder
guarda en triple. No tenim problemes de
conversa. De fet, la responsable del programa, la Queti Vinyals, ens va passar un full
amb possibles temes per tractar però el vam
desar en un calaix i no l’hem hagut d’utilitzar mai.
La connexió entre Cesca Sol i Helena Akkermans es palesa
des del primer moment.

E: Però on realment us heu conegut és a
Cubelles. La primera vegada que comenceu
a parlar, com es trenca el gel?
H: No n’hi havia de gel! (riuen). De seguida
vam parlar del mar, de les plantes, de com
cuidar l’hort, dels fills, d’Holanda... La Cesca
havia visitat el meu país i n’havíem parlat.
Ah, i de la sardana, és clar!
E: En tenies, d’interès?
H: No ho coneixia gaire, sincerament. L’única vegada que vaig provar de ballar-ne va
ser al col·legi del meu fill, a Barcelona. Es
van fer classes per a la canalla però també
per als pares. Jo em vaig posar a l’anella de
seguida però el meu fill va començar a córrer pels passadissos i, al final, em van cridar
l’atenció. No hi vam tornar perquè al meu
fill, que era petit, no li agradava gaire.
C: Quan ens vam conèixer, ràpidament vaig

E: Per a una persona nadiua catalana, com
es rep l’interès per aprendre la llengua d’algú provinent d’un altre país i que ja domina, entre d’altres, el castellà i l’anglès?
C: És molt engrescador i molt gratificant.
Des que el català és oficial i vehicular a les
escoles, als organismes oficials s’ha avançat
força però socialment encara pateix moltes
mancances. Per això, que vinguin persones
que són d’entorns no catalans i que tinguin
interès en aprendre’l i millorar-lo és cabdal.
I a mi també m’enriqueix moltíssim.
H: Però sense els voluntaris és impossible de
practicar el català. Tu pots tenir una gramàtica, però si no el parles, no pots aprendre’l
correctament. El meu home ja l’havia après
i ara em toca a mi corregir-lo, però no em
deixa! Jo estic molt agraïda a la gent del
voluntariat. No sé si existeix una iniciativa
pública semblant a d’altres països.
C: És una gran experiència, també per a mi.
Sempre aprens coses de l’altra persona, dels
seus interessos i les seves vivències. A més,

Les parelles lingüístiques comparteixen coneixements, inquietuds i confidències.

t’obliga a ser molt curós amb el teu català i
polir-lo, a tractar-lo amb molta cura.
E: I a banda de la fluïdesa, Helena, entenc
que poder t’ha permès conèixer aspectes
dels costums catalans que no coneixies.
H: No pensis, ja fa temps que menjo pa amb
tomàquet i calçots (riu). La gastronomia
és diferent i quan rebo visites d’Holanda
sempre cuinem plats d’aquí. I amb un antic
company de feina cada mes visitem algun
museu o indret cultural de Catalunya. Però
després sempre mengem, això sí... (riu).
C: La gastronomia també és cultura, és clar.
Nosaltres hem fet un vincle molt especial,
de fet hem estat gairebé un any de parella lingüística. Ara hem canviat perquè
des del Voluntariat per la Llengua (VxL) es
recomana de fer-ho a efectes de no tancar-nos a una única persona. S’aconsella fer
un màxim de tres tandes de deu trobades,
unes trenta hores. Però no hem perdut el

contacte, el mantenim via telèfon o whatsapp. Sempre que hi ha una ballada de sardanes li faig arribar, per descomptat!
E: I es toquen temes personals? Suposo que
us deveu descobrir coses dels respectius
països d’origen del tot noves.
C: Sí, els horaris, els àpats, certs costums,
les celebracions familiars... Pots tenir una
idea, però sempre hi ha alguna cosa que et
sorprèn. A Holanda, per exemple, no es fa
cagar el tió.
H: No, què va! A Holanda tenim Sant Nicolau i aquí els Reis. I a fer cagar el tió, la
veritat, encara no li trobo la gràcia (riu).
C: Antigament, el tió cagava les postres del
dinar de l’endemà, dia de Nadal, per a tota
la família. Ara sembla que les famílies més
de classe mitjana això ja ho tenen resolt i
ara caga regals. L’Helena té néts i suposo
que pot parlar per experiència pròpia.
H: Sí, em sembla massa, molts regals. Al sud

d’Holanda la població és majoritàriament
catòlica i la meva família era practicant,
però això del tió em supera. La festa dels
nens era Sant Nicolau. El dia 6 de gener
fèiem festa, però no hi havia regals i, de fet,
el 2 ja havíem tornat al col·legi. El temps
també ho condiciona molt, esteu tot el dia
al carrer. A mi, en canvi, m’agrada quan
plou perquè puc quedar-me a casa i llegir o
fer el que sigui.
C: I, vés per on, nosaltres ho veiem al revés,
si plou estàs emmurriat perquè no saps què
fer.
H: La quantitat de bars que hi ha a Catalunya és brutal! A Holanda en tenim, però no
com aquí. I la majoria van treballant.
E: Ja per acabar, què li diríeu a aquella gent
que creu que es pot viure a Catalunya sense parlar català?
H: T’has d’adaptar a la llengua i la cultura
del país on vius. A més, és necessari, sobretot si tens fills. La majoria de les reunions
són en català i, si no el coneixes, et perds
moltes coses. Jo coneixia una família holandesa que vivia al Corral d’en Tort que deia
que no el necessitava per res, ni a les botigues, i només es relacionaven amb altres
holandesos. Al final, però, se’n van adonar
que no entenien res quan les seves filles
parlaven català amb altres amigues i coneguts i van decidir tornar-se’n a Holanda.
Una llàstima, la veritat.
C: Tot el que puguis aprendre és bo per
créixer com a persona, és positiu des d’un
punt de vista egoista i tot. El català és
una llengua com una altra i és important
conèixer-la de cara a la convivència, per no
perdre’t res i gaudir de tot un món que se
t’obre.
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El concurs Víctor Alari introdueix dos nous guardons dedicats al paper
de la dona i el gènere negre
El certamen literari repartirà 2.280 euros en premis i les obres es poden presentar fins al 17 de març
L’emissora municipal, Ràdio Cubelles, ha
convocat una nova edició del premi literari Víctor Alari, en reconeixement a qui fou
el seu primer director. El certament, que té
una dotació econòmica de 2.280 euros, incorpora enguany com a novetat dos nous
premis especials. Un d’ells, dedicat a la millor obra participant en reconeixement del
paper de la dona i la igualtat de gènere,
i l’altre premi, adreçat al relat de gènere
negre (policíac, d’intriga o misteri).
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També s’han introduït canvis en el premi a
la millor lletra d’una cançó. Aquest any, les
cançons podran ser de qualsevol estil musical i la franja de participació serà a partir

de 14 anys. El concurs segueix mantenint les
modalitats de narrativa en les categories infantil, juvenil i adult, així com els premis de
poesia i el de guió radiofònic en categoria
adult.

l’ESO de l’institut Les Vinyes, que ha estat
la guanyadora del III Concurs per al cartell
dels Víctor Alari que s’organitza de manera
interna des dels instituts INS Cubelles i Les
Vinyes, i que té la col·laboració de Ràdio
Cubelles.

Les obres concursants s’han d’enviar a l’Oficina d’Informació i Participació Ciutadana
(C/Joan Roig i Piera, 3-5), fins al 17 de març
de 2014, a les 13.00 h. L’acte de lliurament
dels premis se celebrarà el 21 d’abril, dins
de la programació de la Setmana Cultural
2017.
El cartell que promociona el 21è concurs
ha estat obra d’Ainhora Ordóñez de 1r de

La cerimònia 2016 va aplegar força públic.

Vicente Segrelles dissenya la nova samarreta de Ràdio Cubelles
L’artista cubellenc Vicente Segrelles és
l’autor del disseny de la nova samarreta
de Ràdio Cubelles. El dissenyador gràfic té
una gran trajectòria professional. De fet,
és conegut internacionalment per la seva
sèrie d’historietes de còmic El Mercenario,
i justament en aquesta línia ha basat el seu
disseny. Al dibuix hi apareixen diferents
elements com ara una illa flotant, que representa la vila de Cubelles, i que connecta
amb Ràdio Cubelles. Des d’aquest punt, en
surten unes ones sonores i unes notes musicals que enllacen amb la imatge d’una dona
que té a les mans un micròfon i des d’on, de
manera abstracta, emergeix un drac.

La nova samarreta de Ràdio Cubelles és una
edició limitada que rebran els col·laboradors i col·laboradores de l’emissora amb
motiu del seu 36è aniversari com a agraïment a la seva tasca voluntària.
Com porta fent des de fa sis anys, l’emissora
municipal ha demanat un any més la col·laboració d’artistes locals per dissenyar-la.
Shozo Somekawa, Anselm Cabús, Joselyne
Marmotthan, Raül Marquez i Olga Carreras
són els noms dels artistes del cinc primers
dissenys d’aquesta col·lecció de samarretes,
nascuda durant la commemoració dels 30
anys de Ràdio Cubelles.

L’emissora municipal, degana del Garraf,
celebrarà el 22 de març el seus 36 anys de
trajectòria.

La samarreta recrea el particular món de Segrelles.

“He dedicat tota la meva vida al món de l’espectacle”
El Pep Callau (48) és animador i
speaker del Barça. Viu a Cubelles,
però se sent ciutadà de Catalunya.
Fa somriure a tothom i és capaç de
convertir la plaça de cada dia en un
lloc màgic. A Cubelles Comunica hem
parlat amb ell per conèixer-lo una
mica més.

que la gent passi d’una situació una mica
neutre a una altra d’excitació festiva. En
altres paraules, que la gent somrigui i que
viatgin amb mi cap a una situació anímicament millor.

Com ho fa?
Fent participar la gent. Poso en evidència el
meu personatge per trencar la barrera del
ridícul i aconseguir, així, que el públic reaccioni i faci l’espectacle amb mi.
Quan hi ha més nervis: a una festa major o
al Camp Nou?
Sempre hi ha un punt de nervis. Però, segurament, en grans esdeveniments, com
celebracions de Champions o presentacions
d’equip, sento més pressió.

Speaker o animador?
Em considero un treballador de l’espectacle. Em dóna molt equilibri
professional anar un cap de setmana
amb els meus músics per les festes
majors i el diumenge a la tarda, afaitat i engominat, fer d’speaker al Camp
Nou.

Com els controla?
Sent molt rigorós amb la preparació del que
faig, però també escoltant el meu sentit
comú.

D’on sorgeix aquesta idea?
A casa meva feien teatre amateur i,
per tant, de ben petit vaig estar molt
lligat. Més endavant, un grup de teatre de carrer local em va venir a buscar
per fer un suport d’animació. A partir
d’aquell moment, es va obrir una aixeta màgica que encara flueix.

Quantes hores li dedica a la seva feina?
Li he dedicat la meva vida. Això no és una
feina de vuit hores i ara fa uns anys he après
a distingir el meu personatge del Pep Callau
persona.
Ha afectat a la seva vida personal?
I tant. Quan vaig descobrir aquesta faceta
d’animador, vaig adonar-me que em servia
per treballar, per lligar, per fer amics, per
sentir-me protegit... És clar, quan ets jove
tot flueix. Ara, per fi, em sento més madur
emocionalment i no necessito l’aparador
social per funcionar.

Té algun referent?
El Tortell Poltrona, sens dubte. Però
també m’agradava La Fura dels Baus,
Tricicle... Vaig tenir una bona infantesa i em vaig nodrir de moltes fonts.
Amb el temps, però, m’he construït el
meu propi personatge.

www.pepcallau.com
En què consisteixen els seus espectacles?
Sempre intento crear una catarsi i fer

pepcallau@pepcallau.com
Callau s’ha implicat a fons en la recuperació de l’Aliança.
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Els primers equips reprenen la competició amb
marcadors per a tots els gustos
El sènior femení del CB Cubelles tanca la primera volta imbatut i s’apropa al descens

E
16

l primer femení del CB Cubelles està en
plena forma. Les jugadores dirigides
per Siscu Martin han tancat la primera
volta imbatudes, no han deixat escapar cap
partit, el que les situa en una posició immillorable per assolir l’objectiu de l’ascens de
categoria. Després de dues temporades on
l’equip veia com s’escapava el tren de l’ascens per molt poc, aquesta temporada sembla que assolirà la seva fita. Una plantilla,
que s’ha modificat en gran part per donar
cabuda a jugadores del sots21 que la temporada passada van guanyar el campionat
territorial de Barcelona.
A l’altra cara de la moneda trobem el sènior
masculí, amb un sobtat canvi d’entrenador
en plena aturada per les festes de Nadal.
Raül Sotillo deixava la banqueta orfe després d’una complicada primera part de la
temporada on l’equip havia pagat la seva
inexperiència amb un balanç de quatre victòries en onze partits. El nou entrenador
Gracián Chan Hernández enceta una nova
etapa al club com a entrenador de la primera plantilla amb l’objectiu de fer l’equip
més competitiu en la segona volta.
Futbol
El primer equip del CF Cubelles va protagonitzar una recta final el 2016 espectacular
sumant sis victòries en els últims vuit partits de l’any i situant-se en sisena posició.
A l’inici del 2017 han tornat els resultats

Les jugadores de Ciscu Martín han començat l’any de forma brillant.

d’inici de temporada on només han estat
capaços de sumar una victòria. Una mala
planificació i la impossibilitat d’incorporar
jugadors que aportin un salt de qualitat
han obligat l’entrenador, Xavier Vilagut, a
tancar convocatòries amb molts jugadors
del juvenil, un fet que sembla que s’anirà
repetint fins a final de temporada. L’equip
ara mateix està a la meitat de la taula sense opció a lluitar per l’ascens i relativament
lluny del descens. El cos tècnic haurà de
treballar en la motivació dels futbolistes
per tancar una temporada que es pot fer
molt llarga per als jugadors.

Voleibol
El CV Cubelles debutava aquesta temporada en competicions federades, una
passa important per a una entitat que
ha registrat un creixement exponencial
des de la seva arribada al pavelló de Cubelles. Els objectius aquesta temporada
eren força clars, adaptar-se a la nova
competició. La sorpresa ha estat l’equip
juvenil que ha finalitzat la primera fase
en segona posició, classificant-se per
lluitar per l’ascens en una segona fase
on s’enfrontaran amb els millors equips
de la seva categoria.

“Farem que l’equip sigui on realment es mereix
ser: a segona catalana”
guerrilles entre els propis jugadors. Jo no
volia entrenar un equip així.
I quina impressió té de l’equip?
He descobert que són un grup de nois que
volen jugar a bàsquet i que volen passar-s’ho
bé. És cert que tenim molta feina per davant, però millorant els nostres jugadors i
amb l’arribada de nous fitxatges, farem que
l’equip estigui on realment es mereix estar:
a segona catalana.

Chan Hernández es mostra optimista amb l’equip.

Gracián Hernández (42), conegut com a
Chan, agafa les regnes del sènior masculí
del CB Cubelles en un moment complicat:
10 derrotes i només 4 victòries. El nou entrenador, però, explica que té les claus per
revertir la situació.
Com sorgeix la possibilitat d’entrenar
l’equip?
Fa quatre anys vaig ser l’entrenador de
l’equip sots 21 i segon entrenador del sènior. Arran d’aquesta vinculació amb el
club, el president va pensar en mi i em va
trucar. I estic molt satisfet d’haver acceptat
el càrrec perquè m’he trobat amb un club
molt diferent.

En quin sentit?
Ha canviat positivament. El CB Cubelles
sempre havia estat un club veterà, però
ara disposa de jugadors molt joves i
d’una gamma de femenins amb un nivell
molt alt. I quan un club es comparteix entre jugadors i jugadores encara es fa més
gran. Per això vaig voler endinsar-me en
aquesta aventura.
Però no ho tenia massa clar...
Primer havia de conèixer els meus jugadors. Quan es canvia l’entrenador a mig
curs i l’equip no aconsegueix trencar amb
aquesta ratxa de derrotes, és habitual que
es generin actituds negatives o, fins i tot,

Com pensa revertir aquesta situació?
Necessito que els meus jugadors tinguin un
concepte diferent del bàsquet. Vull que juguin més enllà dels contraatacs i aprenguin
a moure’s per la pista, amb i sense pilota.
En altres paraules, els faré més intel·ligents
i aconseguiré aquest punt de veterania que
necessita un equip tan jove.
Aquesta veterania passa per fitxar algun
jugador?
Si tot va bé, aquesta setmana s’incorporarà
a l’equip un pivot pur: potent, de dos metres
d’alçada, pesat i amb molt bons moviments
interiors i una línia d’anotació important.
Procuro portar un jugador que serveixi de
referent per ells.
Quin és l’objectiu de l’equip aquesta temporada?
Millorar tècnicament i mental cada dia. Per
aconseguir-ho, només els demano que estimin el que fan i que no perdin mai la il·lusió.

17

Raid solidari amb participació cubellenca
L’equip format per Ferran Muñoz i David González competeix a l’UNIRAID 2017

E

l mecànic David González i l’estudiant de Turisme Ferran Muñoz formen el Qbelles Adventure Team i
prendran part d’aquesta gran aventura
que se celebrarà al Marroc del 25 de febrer al 5 de març.
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UNIRAID és una gran aventura humana
i solidària per a estudiants amb esperit
emprenedor d’entre 18 i 28 anys. Es tracta d’un itinerari de nou dies pel Marroc
en turismes de més de vint anys, que es
duu a terme anualment en el mes de
febrer. No és un ral·li ni una carrera de
velocitat, UNIRAID és un viatge-aventura en el qual els participants hauran de
completar set etapes navegant amb tan
sols un roadbook (mapa d’anotacions) i
una brúixola, esquivant tot tipus d’obstacles, desafiaments i proves, amb l’objectiu de creuar el Marroc de nord a sud
i lliurar 30 quilos de material solidari en
els llogarets del desert.
El punt de partida de la UNIRAID 2017
serà Tànger. Després creuaran el Marroc
per l’interior, travessant l’Atles en direcció al desert d’Erg Chebbi, on faran
el lliurament del material escolar i solidari en poblats seleccionats prèviament
per l’organització. El repte passarà per
superar les set etapes amb solament un
roadbook, un mapa i una brúixola (sense GPS ni dispositius electrònics) a bord

David González (esquerra) i Ferran Muñoz posant a la plaça del Castell amb el seu cotxe.

d’un cotxe de més de vint anys, superant
els obstacles naturals i les diverses proves
d’estratègia i habilitat proposades per
l’organització.
L’equip cubellenc ha triat un Seat Marbella revisat i preparat per superar les baixes
temperatures de l’Atles i la travessia de les
dunes del desert. En total, set etapes en les
quals combinaran conducció per carreteres
de muntanya amb neu, pistes, sorra i dunes. Per formar part de la competició, els
dos joves cubellencs hauran de repartir com
a mínim 30 quilos de material solidari.

Ara els joves estan treballant per aconseguir patrocinadors per finançar l’equip
Qbelles Adventure Team. De fet, els ciutadans que han volgut col·laborar amb
l’equip i per tant, han fet de mecenes,
han pogut signar al capó del seu cotxe
a canvi d’una petita donació. Aquesta
és alguna de les línies que treballen per
aconseguir patrocinadors.
Tota l’aventura, tant de la prèvia com de
la carrera, es podrà seguir des de la pàgina de Facebook del equip Qbelles Adventure Team.

UC-11 RCat

PSC
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#ALIANÇAVIVA!

COMPLIMENTS I COMPROMÍS.

Per a Unitat Cubellenca, gaudir d’un teatre municipal i d’un centre de trobada com l’Aliança és indispensable.

El 1914, Pere Escardó i Pedro torna d’ultramar i funda L’Aliança, un dels edificis emblemàtics del nostre
municipi que, després d’anys de tancament, avança
en el seu camí cap a la reobertura. Declarat el 2011
com a Bé Cultural d’Interès Local, Esquerra apostava ja en el seu programa electoral pel fet que la reobertura fos un fet durant aquesta legislatura, i és
per això que celebrem el conveni entre la Societat
Recreativa i Cultural l’Aliança i el govern per a que
l’edifici pugui tenir un ús públic que el situï, de nou,
en el nucli cultural de Cubelles. Així mateix, el nostre
reconeixement pels membres de la Societat que amb
el seu esforç també ho han fet possible.

Sabem el que l’Aliança ha significat per al poble perquè ho hem mamat durant tota la vida. Allà hem vist
al Ramon, el Cuscó i el Vidal representant el Pastorets; hem frisat amb les roses de l’estimada Dolors
Thomas; allà hi va néixer fa 50 anys el Club Futbol
Cubelles; hem gaudit de la màgia dels Reis i hem
acompanyat després els nostres fills a lliurar les seves
cartes plenes d’il·lusions; hem ballat; hem vist cinema; hem combatut la dictadura, i hem passat hores
i hores acompanyats d’amics i conversant amb enyorats cafeters com en Pau Avinyó i el Luis Lanaspa.

El compromís d’Esquerra segueix en aquest segon
any de legislatura on, tot i formar part d’un govern
en minoria, les negociacions i consensos han permès
l’aprovació de temes tan rellevants com l’exposat o
el pressupost per al 2017, demostrant que la minoria
no pot ser l’excusa per renunciar a les millores que
Cubelles necessita.

La reobertura de l’Aliança serà un èxit dels seus socis
i de la població sencera de Cubelles, i l’Ajuntament
no en pot restar al marge. La responsabilitat del crèdit és dels socis i dels avalistes. L’Ajuntament, al seu
torn, podrà utilitzar de manera prioritària un edifici
singular i de grans possibilitats ubicat al centre mateix del poble.
Es parla de vegades que es tracta d’una entitat privada, però les seves activitats sempre han tingut una
clara vocació popular, sense restriccions i obertes al
conjunt de la població.
És per això que l’Ajuntament, mitjançant un lloguer
per sota de la mitjana del que pagaria en unes altres
condicions, no pot desaprofitar l’ocasió d’arribar a
un acord amb l’Aliança, tal com ja s’havia fet en altres ocasions, i beneficiar-se d’un patrimoni del que
podran regraciar-se les entitats i col·lectius del poble.
Bo i sabent que poder altres grups haguessin pactat
unes altres condicions, creiem que en el fons tots estem d’acord en la necessitat d’obrir, una vegada més,
aquest emblemàtic espai a tota la vila. I si, de retruc,
contribuïm al blindatge econòmic d’una entitat patrimoni de Cubelles i fundada fa més de cent anys,
no podrem estar més que satisfets amb el sentit del
nostre vot.
Tal com diu la pancarta que oneja a la façana de
l’edifici, l’Aliança viu i tots plegats podem garantir
que també ho farà demà, demà passat, l’any que
ve i d’aquí a cent anys.

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

Ja immersos en els preparatius carnavalescos, que el
dia a dia no ens faci oblidar que el 2017 serà un any
rellevant en el transcurs no només del nostre municipi sinó també del nostre país. El passat 24 de gener
Europa va poder ser testimoni de la determinació
d’un poble que, pacíficament, demana ser escoltat,
expressar-se democràticament i decidir sobre el seu
futur, votant, amb la participació de tots, més enllà
d’ideologies, orígens i maneres de pensar. Perquè negar el conflicte no el fa desaparèixer, i el referèndum
és la garantia que tots puguem expressar-nos.
Esquerra Republicana de Cubelles
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Cubelles sí es pot
CACIQUISME VS. NOVA POLÍTICA
“Sempre ha estat així.”
Aquesta és la frase insígnia dels/les cacics del nostre
poble.
Resumeix l’immobilisme: l’afany per perpetuar-se en
el poder polític i econòmic dels terratinents i les prepotents famílies de certs personatges (i polítiques!).
Aquelles que s’autoanomenen “de tota la vida”.
Aquelles que fa dècades que són a la política i no permeten desenvolupar l’economia cubellenca.
Volen que res no canviï. Aquells/elles que, tot i tenir
greus conflictes d’interessos urbanístics i/o immobiliaris propis (o familiars), segueixen presentant-se a
càrrecs que els inhabiliten –per llei- per modificar l’urbanisme del poble.
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És per això que al 2.017 encara no hem canviat el Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) del 1.993!
Són els qui volen que res no canviï per no perdre el
seu poder, el seu status. Són els amos del poble i donen feina (a dit) a familiars i amics. Són els i les que
prefereixen que Cubelles es mantingui com un poble
dormitori sense una economia sostenible, sense turisme, sense polítiques socials d’igualtat...
Els cacics practiquen el clientelisme i col·loquen les
subvencions i els seus familiars, amics i companys de
partit allà on els convé. Per perpetuar-se, perquè siguin els seus cognoms i els de les seves famílies els qui
segueixin controlant Cubelles.
Que res no canviï. I sobretot que els “nouvinguts” a la
política no descobreixin les seves maniobres.
Parlem d’aquells que menyspreen als que ells/elles
anomenen “nouvinguts” o més finament “neo-cubellecs”. Menyspreen a les persones vingudes de fora i
que (a diferència d’ells i elles) han triat expressament
el nostre poble per viure-hi.
Estem davant d’una oportunitat històrica per canviar:
podem triar entre la recuperació de la democràcia o
el govern dels de sempre. Per primera vegada en la
nostra història, podem aconseguir que la política no
sigui monopoli dels cacics “de tota la vida”.
El canvi significa canviar de debò i no la falsa regeneració que prediquen els qui, havent governat tota la
vida, mai els ha convingut una democràcia real.
“Cuando el Gobierno teme al pueblo, hay democracia. Cuando el pueblo teme al Gobierno, hay tiranía”.Thomas Jefferson

PP
LA QUE SE AVECINA
Se llama Crisis de Gobierno y puede estar cerca. No
cabe duda que gobernar en minoría no es fácil, sin
embargo no sería justo ni sincero decir que una posible crisis de gobierno en Cubelles pudiera estar motivada por el desgaste de la negociación constante en
búsqueda de la mayoría ni tampoco por la opinión
pública, que en ocasiones puede forzar una crisis de
gobierno.
Desde el Partido Popular se ha apoyado en diferentes
momentos al gobierno entendiendo la situación de
minoría y con el objetivo de no paralizar proyectos
en beneficio del futuro de Cubelles. Son varios los casos en los que hemos mostrado ese apoyo, llegando
incluso a la abstención en los presupuestos generales
del ejercicio 2017 o más recientemente en la aprobación y apuesta por l´Aliança. No aceptaremos que el
gobierno cause una crisis atendiendo a la necesidad
de la mayoría absoluta, porque ha tenido y tiene en
el Partido Popular un aliado cuando es preciso y positivo para Cubelles, aún formando parte Esquerra
Republicana del gobierno. Si no es el desgaste ante
la minoría ni tampoco es la opinión pública, sólo hay
otro motivo que puede provocar una crisis de gobierno. El motivo son los errores cometidos, son los errores los que llevan a las crisis. No entraremos a valorar
si son errores comunes cometidos por los tres grupos
municipales que gobiernan, errores de Unitat Cubellenca, errores de miembros del socio prioritario, ERC,
o errores del concejal de ICV, pero el caso es que sólo
los errores y las diferentes sensibilidades ante esos
errores provocan las crisis. Todas las crisis entorpecen
la gestión y actividad municipal, así que es responsabilidad del partido que lidera el gobierno y ostenta
la alcaldía controlar las crisis a estas alturas de la legislatura, recordar que tanto los socios de gobierno
elegidos como gobernar en minoría fueron elecciones
libres y nos dijeron que muy meditadas. Todas las decisiones tienen obviamente sus consecuencias, lo que
debemos evitar todos es que las consecuencias de las
decisiones de los políticos las acabe pagando el ciudadano con retrasos o inactividad en proyectos de
futuro. Si la que se avecina es una crisis está por ver.

CiU
NO CAL DIFERENCIAR L’ESPAVILAT DEL NECESSITAT,
AQUEST NO HA DER L’OBJECTIU
En la passada edició de la nostra revista municipal
“Cubelles comunica” quedàvem sobtats davant el titular a l’entrevista que es feia al Regidor de Serveis
Socials del nostre municipi: “ Cal diferenciar l’espavilat del necessitat”
Aquest titular ens va deixar bocabadats i amb un regust amarg, sobretot venint de qui, pel càrrec que
ocupa, ha de vetllar per arribar on les famílies necessitades de Cubelles no ho poden fer, més enllà que en
agafar un paper policial a la caça i captura del qui ell
anomena l’espavilat.
L’àrea de Serveis Socials és una àrea molt sensible a
Cubelles, un municipi amb un dels PIB més baixos de
Catalunya, i ha de vetllar per ajudar i acompanyar
a les persones que ho necessitin del nostre municipi
d’una manera digna i no mitjançant la marca social.
Convergència i Unió considera que la preocupació
d’aquesta Regidoria ha d’estar en detectar les principals problemàtiques i poder aconseguir els recursos
per minvar-les, ajudar al màxim número de persones i,
sobretot, apostar per polítiques de prevenció encarades a disminuir el nombre d’usuaris de Serveis Socials,
però sempre des del respecte i donant als cubellencs i
cubellenques el tracte digne que es mereixen.
Els requisits per rebre subvencions i ajudes són molts
clars, i es marquen des del departament de Benestar
i família de la Generalitat de Catalunya, entre ells la
declaració de renda de l’any anterior. Pertoca als tècnics, i no al regidor, revisar aquests requisits i analitzar
el compliment o no per part dels usuaris. Amb aquest
escrit, Convergència i Unió, vol posar de manifest que
no comparteix el tarannà ni les paraules del Regidor
de Benestar Social de Cubelles, que tampoc comparteix comportaments com el fet de fer fotografies del
menjar que es reparteix i fer-les públiques a les seves
xarxes socials personals o negar una bossa de menjar
a una família necessitada quan hi ha aliments que han
caducat finalment.
Des de Convergència i Unió demanem més RIGOROSITAT, SERIETAT i RESPECTE. I sobretot que l’objectiu
que regeixi el Reglament de Serveis Socials que s’està
treballant NO es fonamenti en distingir l’espavilat del
necessitat, sinó en la voluntat d’ajudar al màxim de
famílies cubellenques que no ho necessitin.

ICV
OBRINT PATRIMONI
Amb l’aprovació del contracte de lloguer de l’Aliança
en el passat ple del mes de gener hem donat un pas
més en la conservació i recuperació del nostre patrimoni.
Recuperant els safareigs, adquirint Cant Travé, arranjant el castell, ajudant a reobrir l’Aliança..., des d’ICV
sempre hem apostat pel patrimoni municipal, per la
cultura del nostre poble. Ens sap greu que per a alguns
partits polítics el patrimoni no sigui prou important
però, per sort, som una gran majoria els que el volem
conservar i recuperar. Patrimoni, que per un altre costat, podrà ser utilitzar per tota la població.
Per desgràcia toca recordar que en la legislatura passada es van haver de enderrocar diverses edificacions
que formaven part de la nostra història per manca
de manteniment i de sensibilitat per part d’anteriors
governs. Les antigues escoles i la casa del costat de
l’Ajuntament són uns clars exemples.
Vàrem sentir al ple, i en altres mitjans de comunicació,
declaracions desconcertants d’alguns regidors com el
Sr. Tribo, que s’hauria de fer mirar la seva obsessió
malaltissa sobre la teoria de la conspiració, parlant sobre interessos ocults i conspiracions, de gent que es vol
promocionar i d’incompatibilitats on no n’hi ha. Més
li valdria dedicar-se a cuidar del seu grup municipal
terminal que no pas a revisar la llista dels membres
de la nova junta de l’Aliança, ja que si revisem la llista del seu partit, n’hi ha molt a dir (pare, mare, fill
i esperit sant). Altres utilitzen populismes o intenten
donar lliçons de com s’han de fer les coses i, quan ells
governaven, cobraven el doble d’IBI a l’Aliança (PSC).
Partits que es dediquen a investigar i intenten desacreditar les persones que volen impulsar accions pel
nostre municipi.
Patrimoni és cultura i cal conservar-lo, mantenir-lo i
estimar-lo i hem de protegir-lo avui per no haver de
penedir-nos demà.
CORREU: icvcubelles@gmail.com
WEB: www.iniciativa.cat/cubelles
FACEBOOK www.facebook.com/icvcubelles
YOUTUBE: www.yotube.com/user/icvcubelles
CANAL BLAU; www.xiptv.cat/usuari/icv
TWITTER: twitter.com/icvcubelles

Guanyem Cubelles
VOLEM UNA ALIANÇA OBERTA ,PERÒ SI ÉS PÚBLICA
MILLOR
Al passat Ple Municipal es va aprovar l´acord per recolzar institucionalment a la Societat Recreativa l´Aliança. Aquest acord permetrà a l´Aliança obtenir els
recursos suficients per rehabilitar l´edifici i obrir-lo ; a
canvi l´Ajuntament de Cubelles podrà gestionar durant 18 anys el teatre de la Societat una vegada estigui enllestida la reforma.
A Guanyem Cubelles estem molt molestos, i així l´hi
van fer saber als representants de l´Aliança quan van
venir a la comissió informativa una setmana abans del
Ple, en aquella reunió se´ns demanava un vot de confiança i que aprovàrem. Volien el nostre vot però no
la nostra opinió, ens vam trobar sobre la taula una
contracte ja cuinat i mastegat entre govern i Aliança,
al qual no sens va convidar a participar.
Creiem sincerament que aquest tipus de contractes
de llarga durada hauria de comptar amb el màxim de
consens polític ja que aquests acords “hipotequem “
decisions de futurs governs.
A Guanyem pensem que en aquest contracte es poden millorar les condicions per a que siguin més beneficioses per als interessos públics, l´Ajuntament hauria
de ser més ambiciós a l´hora de negociar; la seva col·
laboració i compromís és imprescindible per a que es
puguin fer les reformes necessàries i reobrir l´edifici.
L´ajuntament és l´autentic avalador d´aquest projecte,
per que sense un acord institucional l´Aliança no obtindria cap crèdit ,ni subvencions.
Per aquests motius no entenem un compromís a 18
anys + una prorroga de 10 amb aportació de diners
públics sense que hi hagi una major reversió per a la
ciutadania en aquest acord, com per exemple una
futura co-propietat de l´edifici o municipalització, garantint de per vida que la nostra vila disposi d´un teatre “públic de veritat” a disposició de la ciutadania.

Cubellencs-FIC
ELS PARES OBLIDATS !!
A CUBELLENCS no parlem de les preses per portar-ho
a Ple,això és comprensible i més si està en joc una
subvenció,que té un termini per presentar-la.
A CUBELLENCS parlem del temps que han tingut tots
plegats,per poder-ho compartir i NO HO HAN FET !!
Al Juliol “ja vam escoltar campanes”i vam preguntar
per l’acord amb l’Aliança i demanar que ens informessin (silenci total) A l’octubre vam tornar a preguntar,en veure una partida als pressupostos (silenci
total)…
Així doncs de JULIOL fins al 10 de GENER, NO HEM
TINGUT NOTÍCIA, NI CAP INFORMACIÓ ni de Govern
ni del portaveu de l’entitat, però els informes tècnics de l’Ajuntament estan signats en data d’OCTUBRE…!!
A CUBELLENCS entenem què treballar de forma “inclusiva” és no excloure a ningú de bon inici.
Ser transparent, la manera en què comparteixes obertament,i no omets explícitament tota la informació,
per tal que tothom en sigui coneixedor a l’hora de
quelcom on curiosament es demana “la confiança, la
participació i el suport o l’adhesió”.
La finalitat és important, però les formes també.Valors que han estat mancats,per totes les parts implicades,tant a l’hora d’exposar la proposta, com en el
procés del projecte.
Davant d’aquest panorama, sabem què si preguntem, qualsevol hagués preferit esperar o fins i tot negar-se a donar suport a quelcom del que no l’han fet
partícip, fins l’últim hora.
Però des de la responsabilitat que tenim com a partit
de poble, a CUBELLENCS malgrat tot l’exposat, ens
enorgulleix més poder dotar de recursos al nostre poble i preservar la nostra historia i cultura per les generacions actuals i futures,què no pas manifestar-ho
en un vot d’abstenció o en contra, per això vam votar
a favor.
Això no treu,que els partits de l’oposició amb aquest
Govern, ens sentim sempre com “els pares oblidats”
als quals tan sols els recorden o truquen,quan els hi
cal que signis el xec per ajudar-los a pagar el lloguer,
perquè sols no poden....!!
A CUBELLENCS seguirem trucant al timbre, malgrat
que a Govern no l’escoltin i seguirem treballant sempre en positiu per Cubelles, perquè és la nostra raó
de ser !!
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Telèfons
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L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

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

93 895 03 26
93 895 25 00
93 895 03 61
93 895 23 87
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
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Secretaria General
Factures
Intervenció
Tresoreria i Gestió tributària
Contractació
Urbanisme
Medi Ambient i Activitats
Via Pública
Arxiu
Joventut
Cultura
CSIDE
Serveis Socials i Casal d’Avis

513
514
515
516
517
518
519
520
521

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

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

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

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

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

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

663 76 96 94
93 895 77 07
800 76 07 06
902 24 02 02
609 36 51 53
627 73 20 86
653 79 98 57
93 895 50 96
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
98 895 76 84
93 810 04 10

El racó d’en Pineda

Racó d’en Pineda: Façana marítima, el 1964 (Arxiu Antoni Pineda).

La gregalada de finals de gener no és l’única que ha patit la façana marítima de
Cubelles. El 1964 se’n va produir una altra que va malmetre una part de l’entorn de
l’antic xalet del Cònsol, tal com es coneixia un habitatge situat a primera línia i on
estiuejava el representant consolar del Paraguai, Luis Mesquita Chavarri.

