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Introducció 
 

El departament de Comunicació i TIC emet aquesta memòria per ser presentada al Consell de 

Comunicació de Cubelles (CCC) en la qual s’analitzen les actuacions realitzades en els diferents 

serveis que es coordinen des d’aquesta regidoria. 

 

El departament de Comunicació té com a objectiu informar la ciutadania i els públics interns 

de l’Ajuntament de Cubelles de l’acció de Govern, amb la finalitat que tothom pugui 

conèixer la gestió municipal, fiscalitzar l’acció de Govern i prendre decisions de servei 

públic adreçades a la millora de la qualitat de vida dels cubellens i cubellenques.  

 

Per aconseguir aquest objectiu, un dels canals són els mitjans de comunicació municipals, que 

tot i dependre orgànicament de la regidoria, tenen una total autonomia pel que fa a 

l’organització del servei públic. Centren el seu objectiu en informar de forma veraç, 

independent i transparent sobre la gestió municipal, l’activitat del teixit associatiu, comercial, 

empresarial..., perquè la ciutadania pugui exercir els seus drets amb la màxima 

informació.  

 

Aquests objectius emanen de l’art. 66.2 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, que especifica les 

competències que té el municipi en la tecnologia de la informació i la comunicació; i del decàleg 

de Bones pràctiques de la comunicació local pública aprovat el 24 d’abril de 2013. 

 

Durant el 2018, el departament de Comunicació ha combinat la seva tasca diària amb una 

reflexió sobre el model de creació de continguts informatius. Partint de l‘axioma que el 

contingut és la base, hem avaluat la manera de transmetre aquest contingut en múltiples 

canals (web, butlletí municipal, ràdio, televisió...).  

 

A Cubelles, existeix una gran tradició en la comunicació de proximitat amb experiències tant en 

butlletins en paper de diferents periodicitat (l’Atzavara, La Veu de Santa Maria, El Full de Cubelles, 

l’Ajuntament Informa i, actualment, el Cubelles Comunica) i audiovisuals (Ràdio Cubelles, 

Cubelles TV...). Ràdio Cubelles es va fundar el març de 1981 (38 anys) i és la degana de les 

emissores municipals del Garraf. Això demostra l’aposta decidida del municipi per la informació i 

la comunicació, com a eina de transparència i fiscalització de la gestió municipal, així com de la 

promoció del sentiment de pertinença a una comunitat amb la difusió de l’activitat del teixit sòcio-

econòmic de la vila.  

 

Però és evident que el context de l’emissora que es va crear de forma gairebé artesanal a les 

golfes de l’Ajuntament de Cubelles, amb poc més de 2.200 habitants, poc té a veure amb els més 

de 15.000 que es registren actualment. Tampoc el context tecnològic, que amb l’aparició 

d’Internet i tot l’entorn digital ha obert noves oportunitats que abans eren impensables. 

 

Aquesta reflexió ens porta a la ferma conclusió que cal apostar per una convergència de 

mitjans de comunicació municipals amb la voluntat d’arribar de la millor manera possible a 

la ciutadania, especialment a la tecnologia mòbil que avui centra la majoria dels accessos a 

informació de les persones. En aquest sentit hem donat passos per a encaminar-nos cap aquí, 

amb l’adquisició de material i un pla formatiu que permeti que els nostres professionals estiguin 

DECRET%20LEGISLATIU%202/2003,%20de%2028%20d'abril,%20pel%20qual%20s'aprova%20el%20Text%20refós%20de%20la%20Llei%20municipal%20i%20de%20règim%20local%20de%20Catalunya.
DECRET%20LEGISLATIU%202/2003,%20de%2028%20d'abril,%20pel%20qual%20s'aprova%20el%20Text%20refós%20de%20la%20Llei%20municipal%20i%20de%20règim%20local%20de%20Catalunya.
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millor adaptats a aquest nou paradigma de la comunicació, que ja fa anys és una realitat en la 

majoria dels mitjans generalistes i en molts de proximitat.  

 

Un procés caldria culminar l’any 2019 amb la concreció d’una direcció de mitjans que 

presenti un projecte al respecte. Un full de ruta, aprovat pel Consell de Comunicació de Cubelles, 

i liderat per una personal professional del sector que mantingui la total independència que sempre 

ha caracteritzat els mitjans locals de Cubelles. 
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Situació actual 

Instal·lacions 
El departament de Comunicació compta amb les següents instal·lacions: 

1. Edifici Casal de Cultura 

1.1. Estudis de Ràdio Cubelles 

1.1.1. Redacció  

1.1.2. Control tècnic 

1.1.3. Locutori 1 

1.1.4. Locutori 2 

1.1.5. Locutori 3 

1.1.6. Sala tècnica 

1.2. Redacció del departament de Comunicació 

1.3. Departament Comunicació i TIC 

1.3.1. Sala tècnica 

 

Aquestes instal·lacions es troben situades a l’edifici del carrer Colom número 7, en primera i 

segona planta, sense ascensor. L’edifici no reuneix les condicions d’accessibilitat requerides per 

a acollir uns estudis, per la qual cosa s’han iniciat els tràmits per a la redacció del projecte de 

remodelació de l’edifici, un cop completada la construcció de la biblioteca, dins dels projectes 

aprovats pels pressupostos participatius 2018. En aquest sentit, s’adjunta com a annex 1 

d’aquesta memòria, el programa funcional lliurat als Serveis Tècnics municipals per a la 

contractació d’aquest projecte de remodelació, que en resum proposa: 

 Planta baixa 

- Recepció (2 persones) 

- Canal multimèdia 

1. 1 locutori amb visió des del carrer (mínim 10 persones i públic) 

2. 2 locutoris per a entrevistes (mínim 4 persones) 

3. 1 control tècnic Ràdio 

4. 1 box d’edició 

- Canal Multimèdia 

1. 1 estudi de TV amb capacitat per a dos sets 

1. Informatius 

2. Entrevistes 

2. 1 control tècnic TV 

- Aparcament UM 

- Serveis H/D 

 

 1a planta 

- 2 despatx direcció (Cap de comunicació i TIC / Cap mitjans) 

- 1 redacció per a un mínim de 9 redactors/es 

- 1 sala de treball per al personal TIC (mínim 3 persones) 

- 1 sala taller/magatzem 

- 1 sala de reunions per a unes 10 persones 

- Serveis H/D 

 

 2a planta 

- 1 sala freda per a ubicar el CPD 
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- 1 sala d’equips d’alta freqüència 

- 1 arxiu 

 

A més, l’edifici hauria de solucionar els problemes d’accessibilitat amb la instal·lació d’un ascensor, 

com a mínim, fins a la primera planta, tenint en compte que la segona planta és d’ús intern si bé 

no estaria de més arribar-hi. 

 

  



Memòria del Departament de Comunicació | 2018 

6 

Recursos Humans 
L’organigrama vigent aprovat per l’Ajuntament de Cubelles per al departament de Comunicació i 

TIC és el següent: 

 
Les places de l’emissora municipal Ràdio Cubelles estan ocupades de forma permanent, si bé cal 

tenir en compte que en l’horitzó del 2019 caldrà afrontar la més que possible baixa per jubilació 

d’una de les places d’auxiliar locutor.  

 

Pel que fa a les places de Tècnic/a auxiliar de Comunicació, ambdues estan ocupades de forma 

interina, havent-se aprovat ja l’oferta pública d’una d’elles.  

 

Amb aquest personal es realitzen els següents serveis: 

1. Comunicació 

a. Gabinet de premsa amb la incorporació de notes de premsa audiovisuals 

b. Gestió de xarxes socials corporatives amb visió bidireccional 

c. Entrevistes audiovisuals en Youtube 

d. Gestió de l’arxiu fotogràfic i videogràfic 

e. Gestió de la cartelleria i material gràfic de les regidories municipals (en aquest 

àmbit es dona suport a les entitats que tenen un conveni amb l’Ajuntament en 

relació a la difusió d’activitats).  

f. Gestió de la web municipal 

i. Informativa 

ii. Part de transparència 

iii. Part d’informació oficial 

iv. Formació a la resta de regidores en l’ús del gestor de continguts 

g. Gestió de les pantalles d’informació pública 

h. Gestió de campanyes de publicitat 

i. Gestió i lideratge de campanyes de comunicació 

j. Gestió i assessorament en situacions de comunicació de crisi 

k. Redacció del butlletí Cubelles Comunica 
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2. Ràdio Cubelles 

a. Gestió de la programació pròpia de l’emissora 

i. Directes 

1. La tasca més important i que genera un major volum és la gestió 

diària dels informatius, amb temes locals d’elaboració pròpia, 

donant veus a totes les veus. 

ii. Programes especials 

b. Gestió de les xarxes socials de l’emissora 

c. Gestió del portal www.radiocubelles.cat 

d. Gestió del portal de ràdio a la carta (podcast)  

e. Gestió dels col·laboradors/es de l’emissora 

f. Gestió de publicitat inserida a Ràdio Cubelles 

g. Organització del concurs literari Víctor Alari 

 

3. Protocol 

a. Organització d’esdeveniments amb presència de càrrecs electes 

b. Assistència i suport als plenaris municipals 

c. Gestió de les peticions de cessió d’espais municipals i material  

 

NOTA: A banda d’aquestes funcions, el coordinador del departament també ho és del 

departament TIC, amb el suport de dos tècnics auxiliars d’informàtica. El paper del coordinador 

és bàsicament organitzativa i d’impuls administratiu dels projectes que s’han sol·licitat per les 

regidories o per la planificació de millora contínua, si bé aquesta tasca representa ben bé el 50% 

de la dedicació del coordinador.  

Recursos Material 
Es disposen dels següents recursos materials: 

1. Departament de Comunicació 

1.1. 3 ordinadors personals equipats amb: 

1.1.1. Software edició àudio/vídeo i fotografia amb llicència cloud compartida 

1.1.2. Gravadora CD/DVD 

1.1.3. Altaveus 

1.1.4. Auriculars  

1.1.5. Pantalla 24” 

1.2. 1 ordinador personal equipat amb: 

1.2.1. Pantalla 24” (personal administratiu) 

1.3. Càmera de fotografies reflex (actualment en reparació) 

1.4. Càmera de vídeo  

1.4.1. Trípode de càmera 

1.4.2. 4 focus led amb trípode (1 trencat) 

1.4.3. 3 micròfons de solapa 

1.5. Dispositiu mòbils 

1.5.1. Samsung A5 

1.5.2. Iphone 5s 

1.5.3. Iphone 7 

1.5.4. Tauleta Ipad 2 generació WIFI 

 

2. Ràdio Cubelles 

2.1. 4 ordinadors personals de redacció equipats amb: 

2.1.1. Software automatització ràdio Audioplus 

http://www.radiocubelles.cat/
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2.1.2. Software d’edició àudio/vídeo (1 amb llicència cloud compartida) 

2.1.3. Software d’edició d’àudio Audition (1) 

2.1.4. Gravadora CD/DVD 

2.1.5. Altaveus 

2.1.6. Auriculars 

2.1.7. Pantalla 24” 

2.2. 3 estacions de treball per a emissió/gravació equipats amb: 

2.2.1. Software automatització ràdio Audioplus 

2.2.2. Software d’edició d’àudio Audition (1) 

2.3. 4 Gravadores MP3 professionals portàtils 

2.4. Equips d’alta freqüència 

2.4.1. 1 unitat mòbil per RF (radiofreqüència) 

2.4.2. 1 unitat mòbil per 3G/4G 

2.4.3. 1 compressor / expansor 

2.4.4. 1 enllaç amb el centre emissor 

 

3. Centre emissor Mas Trader 

3.1. 1 receptor enllaç 

3.2. 1 emissor FM legalitzat  

Altres recursos 
A banda d’aquests recursos materials, també es disposa (o està en vies de disposar-se) de: 

1. 3 tòtems informatius de 240x240cm 
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Accions  
Departament de Comunicació 
NOTES DE PREMSA 

Una de les tasques principals del departament de Comunicació és la comunicació corporativa. 

Principalment s’utilitzen dos canals de forma habitual: les notes de premsa i les rodes o 

convocatòries amb mitjans. 

 

L’any 2018, el departament de Comunicació va emetre 194 notes de premsa, lleugerament per 

sota de les emeses l’any 2017 (200) i 2016 (232). Aquestes notes van generar 238 publicacions 

a la web municipal dins l’apartat NOTÍCIES. 

 

També s’han gestionat les següents rodes de premsa: 

- 25-10-2018. Sobre la consulta feta a la CUB en relació al tema autocaravanes. 

- 1-10-2018. Inauguració del parc de l’1 d’octubre 

- 4-9-2018. Presentació Festa de la Verema 

- 21-8-2018. Vacances en pau a Cubelles 

- 2-8-2018. Presentació Festa Major 

- 29-6-2018. Aprovació del plec de condicions del lloguer de l’Aliança.  

- 29-6-2018. Presentació espectacle Tot un món, 2 

- 14-2-2018. Presentació mes del xató 

- 12-1-2018. Presentació dels projectes guanyadors del pressupostos participatius 

 

I també s’han emès diversos comunicats del Govern municipal: 

- 2-8-2018. Conjunt amb l’ACA en relació a les microalgues 

- 13-7-2018. Sobre la cessió d’ús comú especial d’un terreny d’equipaments municipal. 

- 21-3-2018. Sobre els pisos de protecció oficial 

- 24-1-2018. Sobre l’IBI 
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Amb la desaparició del Diari de Vilanova, com a referent comunicatiu en paper de la comarca del 

Garraf, els principals mitjans informatius amb els qual es relaciona diàriament el departament de 

Comunicació són: 

1. Àmbit local i comarcal 

1.1. Ràdio Cubelles 

1.2. Canal Blau 

1.3. Eix Diari 

 

2. Àmbit nacional 

2.1. Televisió de Catalunya (TV3) 

 

 

CAMPANYES DE COMUNICACIÓ 

Durant l’any 2018 s’han gestionat, bàsicament, 

dues campanyes de Comunicació i s’hi ha 

treballat en d’altres, algunes donant suport als 

departaments municipals que ho han sol·licitat. 

El carrer també és casa teva 
Aquesta campanya, presentada l’abril de 2017, es 

dividia en quatre eixos. El primer, sobre 

l’abocament incontrolat d’andròmines, es va 

executar l’any 2017, mentre que els eixos 2 i 3, 

sobre poda i defecacions d’animals de companyia, 

s’han portat a terme al 2018. 

 

En l’eix de les defecacions dels animals de 

companyia s’ha mantingut el lema principal de la 

campanya, amb el missatge ‘Ni al menjador ni a 

la vorera’. 

 

En paral·lel a l’acció comunicativa amb 

banderoles en les zones de major afluència de 

població (escoles, plaça Mercat, carretera...) s’ha 

portat a terme altres accions: 

- Campanya informativa sobre les modificacions de l’ordenança. 

- Campanyes de la policia local sobre la tinença responsable i l’obligació de recollir les 

deposicions. 

- Pintada de murals informatius en zones on aquesta problemàtica és habitual. 

- Vídeo amb una veïna prescriptora.  
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Pel que fa a l’eix 3, en relació a la poda, el lema era ‘Ni al jardí, ni al contendor’, impulsant l’ús 

de la deixalleria i del servei porta a porta que s’ofereix a través de l’OPIC i la WEB municipal. 

Es complementava amb: 

- Pintada de murals informatius en zones on aquesta problemàtica és habitual. 

- Increment de la informació del servei porta a porta 

 

 

 

Nou sistema de recollida d’escombraries 
La regidoria de Medi Ambient està tramitant un canvi en el sistema de recollida d’escombraries, 

basat en el model easy o de càrrega lateral. Aprofitant aquest canvi, i la necessitat de renovar 

tot el parc de contenidors, es vol activar l’eix 4 de la campanya El carrer també és casa teva, però 

amb una imatge pròpia que aplegui: 

- Nou sistema de recollida de contenidors. 

- Promoció del reciclatge. 
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S’ha formalitzat el contracte amb l’empresa Sinergia Value SL per tal de conceptualitzar aquesta 

campanya amb l’objectiu d’explicar a la ciutadania els beneficis del nou sistema i que aquest sigui 

visible en tots els espais de la via pública del municipi, de tal manera que el missatge cali entre 

la població.  
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Web 
El departament de Comunicació analitza les webs municipals amb l’eina de Google, Analytics. 

Segons l’informe que s’emet anualment amb aquest aplicatiu (que s’adjunta íntegre com a annex 

a aquesta memòria) se’n poden extreure les següents dades: 

 

1. Ajuntament de Cubelles 

1.1. Usuaris:  ..................................... 102.560 

1.2. Usuaris nous: ............................... 98.306 

1.3. Número de pàg. Visualitzades: ..... 532.218 

1.4. Pàgines consultades/usuari:  .................. 2,31 

1.5. Mitjana durada connexió: ....................... 2:18 

 

La majoria de les connexions es realitzen des de nodes amb origen a la província de Barcelona 

(40,68%) i els visitants provenen, majoritàriament (68,30%) d’un enllaç extern (butlletins, xarxes 

socials...), de les quals un 18% són directament de xarxes socials.   

En quant a les xarxes socials a través de les quals accedeixen als continguts, majoritàriament és 

Facebook (88,82%) i Twitter (10,95%). 

 

Si analitzem les dades des del punt de vista dels visitants que provenen d’aquestes xarxes socials, 

les 10 pàgines més vistes són: 

1. Agenda: Cubelles medieval 

2. Agenda: Festa pirata 

3. Notícies: Desmantellen una plantació de marihuana 

4. Agenda: Cubermut 

5. Agenda: 2a cursa  

6. Notícies: Terreny municipal venut a Les Salines 

7. Si vens de visita: Festa major petita 

8. Si vens de visita: Festa de la Verema 

9. Notícies: Comunicat del govern en relació de les autocaravanes 

10. Si vens de visita: Festa Major 

 

Es percep amb l’anàlisi dels visitants que provenen de les xarxes socials és que la majoria cerquen 

notícies, com demostra que un 55% de les pàgines més visitades entre les 100 primeres ho són. 

Aquestes dades contrasten amb les cerques que realitzen els visitants que naveguen directament 

des de la web (www.cubelles.cat), que consulten:  

1. Ofertes de treball 

2. Agenda 

3. Festes 

 

Si analitzem els accessos que es realitzen mitjançant un enllaç compartit a través de diverses 

fonts (butlletins d’informació, whatsapp, correu-e...), la majoria tenen a veure amb 

esdeveniments que se celebren a la vila, com: 

1. Cubelles medieval (posició núm. 3) 

2. Festa Pirata (4) 

3. Festa Major (5) 

4. Festa de la Verema (6) 

5. Festa Petita (12) 

6. Cubermut (13) 

 

http://www.cubelles.cat/
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Però no són les úniques, perquè entre les 20 primeres trobem: 

1. Ofertes de treball (8) 

2. Plaça d’agent de policia (14) 

3. Poliesportiu municipal (17) 

4. Platja de Les Salines (18) 

5. Farmàcies de guàrdia (19) 

 

2. Ràdio Cubelles 

2.1. Usuaris:  ...................................... 24.816 

2.2. Usuaris nous: ............................... 24.087 

2.3. Número de pàg. Visualitzades: ...... 89.066 

2.4. Pàgines consultades/usuari:  .................. 1,61 

2.5. Mitjana durada connexió: ..................... 01:29 

 

A Ràdio Cubelles el consum de notícies és gairebé exclusiu (93% de les primeres 100 pàgines 

consultades són notícies). La majoria dels accessos es produeixen des de Facebook (89,91%) i 

Twitter (10,01%).  

 

Les 10 notícies més vistes al 2018 són: 

1. Es posen en marxa els radars de tram 

2. Els Mossos investiguen la mort d’un home ferit per arma blanca 

3. Un Policia Local acaba ferit després d’assistir a un accident 

4. Detingut l’autor d’una ganivetada a la pl. de la Font 

5. La Policia local enxampa a una persona que hauria ratllat expressament 8 vehicles 

6. Desmantellada una plantació de marihuana 

7. La pujada de preus de la piscina acaba amb una sanció 

8. El projecte del càmping de luxe queda aturat fins el 2020 

9. Sanció per tenir dos pitbulls en males condicions i sense llicència 

10. La piscina del Poliesportiu enceta la temporada d’estiu 
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Ràdio Cubelles 
PROGRAMACIÓ RÀDIO CUBELLES 2017-2018 

Del 17 de setembre al 23 de desembre de 2018  
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PROGRAMACIÓ RÀDIO CUBELLES 2017-2018 

Del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019  

 
Ràdio Cubelles va oferir del 24 de desembre de 2018 al 6 de gener de 2019 una programació 

especial dedicada al Nadal. Durant aquestes dues setmanes es van oferir diferents programes 

realitzats pel teixit de col·laboradors/es de l'emissora dedicats a aquestes festes. És el cas dels 

programes Clàssics de Diumenge, Món Country, Can Seixanta i Dansa Viva. 

  

Una de les novetats, va ser l'estrena d'un musical presentat pel jove Abdel de l'institut Cubelles 

del projecte “Onada”, que s’ha pogut escoltar cada dia, a les 13h; i en repetició a les 18h. També 
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el programa del jove xilè, dj Bryan Nuñez va dedicar unes sessions musicals especials per 

aquestes dates els caps de setmana, a les 21h. A més, la programació va oferir una selecció 

musical de dues hores dedicada a les nits del 24 de desembre i del 31 de desembre, de les 00 a 

la 2.00h. 

  

Dins els  programes "Cubelles al Nadal", emesos els dies  27 i 28 de desembre; i del 2 al 4 de 

gener, de les 10h a les 12h, es van emetre les tertúlies realitzades amb els participants del 

programa lingüístic Voluntariat per la Llengua. Voluntaris i aprenents van explicar els seus records 

i experiències al voltant del Nadal, Sant Esteve, la nit de cap d'any, i la de Reis. A banda, també 

els dissabtes a les 12h; i els diumenges a les 20h, es van recuperar les tertúlies educatives 

enregistrades per l’alumnat de 5è de les tres escoles de la vila i que va ser dedicades a les festes 

nadalenques. 

  

El programa "Cubelles al Nadal" també va oferir diverses seccions del magazine Cubelles a les 10 

com ara "Estimats Humans", "Salut al Plat", i "Va de llibres", entre d'altres. 

  

Cal destacar que el dia de Nadal, dins del “Cubelles al Nadat” es va oferir l’espectacle Tot un Món 

2. Aquest muntatge multimèdia es va estrenar el 30 de juny davant el Castell i dona a conèixer 

alguns dels personatges més il·lustres o curiosos del municipi, mitjançant un recorregut virtual 

pels carrers del municipi, així com alguns dels nombrosos grafits del segle XVIII que amaga el 

castell. 

  

La graella de Ràdio Cubelles també ha mantingut els espais informatius i butlletins habituals els 

dies 27 i 28 de desembre; i del 2 al 4 de gener. La programació s’ha completat amb una selecció 

musical, amb els millors desitjos del conjunt de col·laboradors/es. 

  

Els continguts de Ràdio Cubelles, com és habitual, s’han pogut seguir a través del 107.5 FM, des 

de l'APP de Ràdio Cubelles, el canal de la TDT o a la carta des del portal web 

(www.radiocubelles.cat). 

 

  

http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda/id1535/espectacle-tot-un-mon.htm
http://www.cubelles.cat/pl255/actualitat/noticies/agenda/id1535/espectacle-tot-un-mon.htm
http://www.radiocubelles.cat/
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RÀDIO CUBELLES 2018-2019 

Del 7 de gener al 23 de Juny de 2019  

 
L’emissora engega una nova programació seguint amb la seva funció pública de donar servei 

i informació a la ciutadania, fomentant i dinamitzant la seva participació. Tenir més 

presència al carrer, seguint el conjunt d’actes que es desenvolupin a la vila, i promoure la 

participació a través de les xarxes socials per enfortir el seu servei públic són algunes de les 

apostes marcades en la programació de  Ràdio Cubelles.  
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Ràdio Cubelles sempre ha tingut com a principal objectiu arribar a tots els àmbits de la 

realitat social i cultural de la població amb la voluntat de servei públic local i de 

proximitat. Els espais informatius representen un pes específic a la programació i la fórmula 

més eficaç de fer arribar a la ciutadania els esdeveniments que es produeixen a la vila. L’esport 

també té una presència destacada a la programació diària amb transmissions esportives  en 

directe al cap de setmana. 

 

L’emissora continua sent una ràdio oberta als col·laboradors i col·laboradores, que tenen un paper 

clau a les ones, sense els quals no seria possible oferir a la graella de programació un ventall 

ampli de programes especialitzats. El caràcter d’emissora pública ha fet que Ràdio Cubelles hagi 

estat i estigui oberta a la col·laboració de tothom qui vulgui participar. En l’actualitat Ràdio 

Cubelles compta amb més d’una quarantena de col·laboradors. 

 

EL TEIXIT DE COL·LABORADORS/ES (UNA SEIXANTENA) 

Cal posar en valor el paper de la ràdio com a eina de socialització i de respecte, i posar èmfasi 

en la importància dels col·laboradors i col·laboradores que fan possible omplir l’emissora de 

continguts de qualitat i de proximitat. Ràdio Cubelles compta actualment amb una seixantena de 

col·laboradors/es, i dona veu al conjunt d’entitats de la vila portant les seves veus a les ones i 

així poder arribar a tota l’activitat social, cultural, política i esportiva de la vila.  

Cubelles a les 10: 

La tertúlia: Núria González, Vanessa Vallejo, Tomás Viña, Jaume Saltó, Cinto Bel (Món 

Country) i Josep Llagostera (Caminant es fa camí) i Ramon Gómez (Caminant es fa camí). 

El Temps: Josep Miró 

Com viure Millor: Teresa Joval      

Va de llibres: Llum Villanueva  

Fauna: Carles Ríos             

Le weekend: Carme Rigol i Joan Francesc Silvente 

Nomes Swing: Txell Marcillas                 

3er Mil·lenni: Aníbal Tello   

De què parlem?: Lydia Riba  

Salut al Plat: Joan Bragulat        

Estimats Humans: Marta Tapiolas i Sergio Garcia        

Gats: Elisabet González i Mònica  Ginés    

Consum: Anna Flores   

Assessoria de Salut Espai Jove: Adriana Brandia 

Alcohòlics anònims: Lluís Méndez 

Al cap i a la fi: Alicia Blanco 

Traient la pols: Núria Jané 

Teràpia Emocional: Laura Coll  

Node Garraf: Fina Fuster i Yolanda Vallés     

Boscos: Oriol Millán  

Ocellets i Ocellots: Eva Escardó  

Policia Local: Daniel Guillem  

Espai Jove: Txell Sastre i Sergio Marquez 

Violeta Ràdio: Pilar Martos, Maria Trives, Monica Muntaner, i Justine Abellán 

A 50 dels 60: Víctor Lluelles 

Can Seixanta: Joan Vidal  

Això és circ: Mònica Fuster 

En sèrie: Celia Gallego 
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Mar de Lletres: Yoli Garcia, Xavier Borrell, i Charo González 

Voluntariat per la Llengua: Queti Vinyals (VXLL) i Ana Bertrán (CPNL) 

Vull ser Jove/Fem País: Marc Linares 

Música Sonora/Fem País: Pau Hugué 

La Plaça: Loren López i Ramon Garcia 

Agitat no Barrejat: Joan Soler i Sra. (2) 

Dansa Viva: Paquita Sol i Josep Aldaz 

Activat: Bryan Nuñez 

Música en Concert: Joan Carles Nuñez  

Laberint Poètic: Abelardo Gil i Teresa Centelles 

Fórmula Abdel/Becari: Abdel del projecte Onada 

 

CONTINGUTS DE LA PROGRAMACIÓ: 

 

PRODUCCIÓ PRÒPIA DELS PROFESSIONALS DE RÀDIO CUBELLES: 

BON DIA CUBELLES: Repàs informatiu de temes locals, comarcals i esportius editats i 

presentats pel Cap d’informatius, Pau Ramon.  

De dilluns a divendres, de les 8:30h a les 10h. La novetat més important en l’inici de la 

programació del 2019 és la creació del programa “Bon dia, Cubelles” que avança l’inici de les 

emissions a dos quarts de nou del matí. Es tracta d’un programa d’informació que substitueix “El 

matí a Ràdio Cubelles” i que inclou totes les notícies d’actualitat. Aquesta aposta es divideix en 

tres franges de mitja hora que recullen les notícies, reportatges i entrevistes elaborades per Ràdio 

Cubelles 

 

CUBELLES A LES 10: Magazine matinal dirigit i presentat per Josep Lluís Villanueva. 

Aquesta temporada, el Cubelles a les 10 (de dilluns a divendres a les 10h) manté majoritàriament 

les seves seccions habituals.  

“La Tertúlia”, espai d’opinió que s’ofereix els dilluns amb la participació de Cinto Bel, Josep 

Llagostera, Ramon Gómez, Jaume Saltó, Vanesa Vallejo, Núria González,  

 

El magazine  manté espais ja consolidats com ara “La tertúlia dels dilluns”; “Com Viure 

Millor”, amb la doctora Teresa Joval; “Fauna” amb Carles Rios de l’entitat Fauna Cubelles; 

“Traient la pols”, un espai de divulgació històrica que va a càrrec de l’arxivera municipal, Núria 

Janer; “Consum” amb l’Anna Flores; “Policia Local” amb Daniel Guillem; o “Ocellets i 

Ocellots” amb Eva Escardó. 

 

Segueixen altres seccions com ara “Els Joves”, l'espai de psicologia amb l’Adriana  Brandia 

(anteriorment amb l’Helena Galè qui va estrenar l’espai); “De què parlem” amb Lidia 

Riba; “Alcohòlics Anònims”, amb Lluis Méndez o l’espai setmanal, “Violeta Ràdio” amb Pilar 

Martos, Maria Trives, Monica Muntané i Justine Abellán (anteriorment en l’inici de l’espai amb 

l’Angie Raspall i la Montse Antó ), en què es parlarà, entre d’altres coses, de les activitats 

programades al Centre d’informació i assessorament per a dones Violeta.  

 

A  banda cal sumar-hi  també els espais estrenats la passada temporada com ara l’agenda “Le 

Weekend” amb Carme Rigol i la col·laboració de Joan Francesc Silvente; “Al cap i a la fi” amb 

l'Alicia Blanco; “Salut al Plat” amb Joan Bragulat; “Teràpia emocional” amb la psicòloga 

Laura Coll; “Estimats Humans”, amb Marta Tapioles i Sergio García; “La Notaria”, amb Tomás 

Viña; “Gats”, amb Elisabeth González i Mònica Ginés; “Node Garraf”, amb Fina Fuster i Yolanda 

Vallés; “Només Swing” amb Txell Marcillas; “Mossos”, amb diferents agents d’aquest cos 

policial. 
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El magazine ha incorporat algunes novetats com ara l’estrena d’una secció “Boscos” sobre 

plantes i vegetació autòctona amb l’Oriol Millán. Recupera un cop al mes la sessió “Va de 

llibres”, amb la Llum Villanueva (anterior Vanessa López). També, té previst introduir 5 espais 

de 25 minuts de durada sobre música d’orgue amb la participació del director d’orquestra Edmon 

Colomer. 

  

Com és habitual el magazine també contindrà entrevistes sobre temes d’actualitat, la major part 

d’àmbit municipal. També ofereix diàriament informació del Temps, l’avanç informatiu a les 11 

del matí, amb Pau Ramon; i informació esportiva els dimarts amb Marc Torres, entre d'altres. 

Emissió: 10.00/17.00/22.00h 

 

NOTA: Hi ha seccions que es volen recuperar però que degut al permís de paternitat de la persona 

que s’encarregava, el Marc Torres s’han deixat de fer de manera temporal: 

 

TERTÚLIES AL CASAL: Parlem de les coses de la vida, d'ara i d'abans. Tertúlies al Casal és un 

programa on es parla de les coses de la vida, d'ara i d'abans. Fent un recorregut pels records 

dels nostres cubellencs, en col·laboració amb l’Espai de la Gent Gran de Cubelles. Aquest espai 

ha comptat també amb la col·laboració de la residència TEMPLIS. 

 

NOTA: Cal assenyalar que en la darrera etapa l’espai rebia el suport de la persona que estava en 

contacte amb la gent gran, la Soledad Fernández, que havent canviat de tasques a l’Ajuntament 

no ha pogut comprometre’s a col·laborar amb la producció del programa per facilitar avis i avies 

participants a les tertúlies.  

 

TOT UN MÓN: Espai diari de connexions en directe a diferents indrets de la vila, la informació 

de primera mà presentat per Marc Torres 

Una de les sortides que se li ha donat a la secció ha estat reformular el seu contingut. Si hi ha 

tema que es pugui emetre en directe es seguirà oferint dins del Cubelles a les 10. En cas 

contrari s’optarà per enregistrar reportatges de tallers i activitats que es realitzin als diferents 

centres educatius.  

 

NOTA: Aquest espai està condicionat a l’activitat que es pugui generar als matins a la vila. Cal 

assenyalar també que la persona que s’encarrega de l’espai té condicionada la seva presència al 

programa, amb les seves tasques com a delegat sindical al comitè d’empresa de l’Ajuntament. 

 

L’INFORMATIU MIGDIA: Repàs informatiu de temes locals, comarcals i esportius editat i 

presentat pel Cap d’informatius, Pau Ramon. 

De dilluns a dissabte, de les 13:30 a les 14:00h. Ràdio Cubelles sempre ha tingut com a principal 

objectiu arribar a tots els àmbits de la realitat social i cultural de la població amb la voluntat de 

servei públic local i de proximitat. Els espais informatius representen un pes específic a la 

programació i la fórmula més eficaç de fer arribar a la ciutadania els esdeveniments que es 

produeixen a la vila. L’esport també té una presència destacada a la programació diària, incloses 

transmissions esportives puntuals destacades en directe el cap de setmana. 

 

JUGUEM NET: Programa esportiu dirigit i presentat per Marc Torres.  

El programa esportiu de referència a la graella de Ràdio Cubelles. Més enllà d'un repàs dels 

resultats i classificacions de les entitats esportives locals, també es recullen les valoracions i 

reaccions dels protagonistes de la jornada (entrenadors, jugadors...). Emissió: dilluns a les 19h 
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PUNT DE VISTA: Programa d'actualitat política dirigit i presentat per Pau Ramon. Tota 

l'actualitat política amb entrevistes, debats i reportatges d'àmbit municipal, comarcal i nacional. 

Dijous a les 19h.  

 

EN SÈRIE: Programa de sèries de TV dirigit i presentat per Marc Torres.  

En Sèrie t'ofereix 50 minuts amb tota la informació de les sèries d'aquí i d'allà, d'ara i de sempre. 

Repartides en tres blocs (sèries nacionals, sèries internacionals en els canals de pagament 

espanyols i sèries internacionals). El programa repassa les sèries nacionals i internacionals; 

recorda també sèries clàssiques i et dóna a conèixer les expressions més utilitzades en el món de 

la televisió. Emissió: Dijous a les 21h. Repetició: Dissabte a les 18h. 

 

FEM PAÍS: Programa educatiu dirigit i presentat per la directora de l’emissora, Àngels Fuster.  

Fa un repàs a l’actualitat educativa de la vila amb entrevistes i reportatges amb els centres 

educatius. Inclou un avanç de "Les tertúlies escolars" amb els de 5è de l'escola Josep Andreu 

Charlie Rivel, Vora del Mar, i Mar i Cel, que s’emeten els dissabtes, a les 12h; i en repetició, els 

diumenges, a les 20h. Hi participen integrants del Voluntariat per la Llengua a  través del Consorci 

per la Normalització Lingüística. Ofereixen espais de tertúlia, i seccions sobre cuines d’arreu i 

entrevistes amb l’experiència d’aprenents i voluntaris del programa lingüístic. Donem a conèixer 

els comerços col·laboradors amb el VXLL. 

 

El programa es completa amb les seccions juvenils: Vull ser Jove, amb Marc Linares; i “Música 

sonora” amb Pau Hugué. A més, l'espai també dóna recursos a les famílies per a l'educació dels 

infants amb seccions com ara “Elna”, sobre educació emocional.  "Música a l'aula" amb cançons 

cantades des de l'àrea de música de les escoles de la vila, des de p3 a 6è. "Conta Contes", lectures 

amb els de 5è. Puntualment fem xerrades amb els Mossos d’Esquadra amb consells se seguretat 

adreçats a infants i joves. Emissió: Divendres a les 19h.  

 

CUBELLES ACTUALITAT: Repàs informatiu de temes locals, comarcals i esportius que s’han 

emès al llarg de la setmana en els diferents espais informatius de l’emissora, amb notícies i 

entrevistes. Els dissabtes i diumenges, de 8:00 a 8:30h 

 

TERTÚLIES EDUCATIVES: Tertúlia amb escolars. Espai de tertúlia amb els escolars de les tres 

escoles del municipi (Josep Andreu Charlie Rivel, Vora del Mar i Mar i Cel). L'alumnat dóna la seva 

visió i punt de vista sobre les notícies plantejades al programa. Dirigit i presentat per Àngels 

Fuster. Dissabte a les 12h i diumenge a les 20:00h.  

 

NOTA: L’escola Charlie Rivel fa l’enregistrament als estudis de la ràdio local.  

El Vora del Mar i el Mar i Cel disposen d’uns estudis propis i la presentadora del programa 

(personal de Ràdio Cubelles) s’hi desplaça per fer els enregistraments.  

El personal de Comunicació va col·laborar en el muntatge dels equips a les dues escoles.  

Cal afegir que el material tècnic que s’utilitza al Mar i Cel està cedit en col·laboració per Ràdio 

Cubelles. 

LA LLISTA NEGRA: Dues hores amb una selecció de música dels estils blues, soul, rythm and 

blues, hip hop, jazz, presentat per Pau Ramon. Emissió dissabtes a les 19h. 

PRODUCCIÓ DE COL·LABORADORS/ES AMB SUPORT DELS PROFESSIONALS DE 

RÀDIO CUBELLES: 

LABERINT POÈTIC Poesia. Laberint Poètic cada setmana repassarà la biografia i obra d'un 

poeta o poetessa clau en aquest apartat de la literatura, força minoritari. Dirigit i presentat per 
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Abelardo Gil Leyva, realitzat per Josep Lluís Villanueva. Els dijous, a les 19:30h (Repetició) i 

diumenge a les 11h (Estrena). 

 

NOMÉS SWING: Presentat per Meritxell Marcillas i Josep Lluís Villanueva, l’espai està adreçat 

als bojos enamorats del swing. L'espai musical et farà recórrer el món apropant-te la passió per 

aquest ball. Emissió: dimarts a les 20:30h. Es tracta d’una secció recuperada del magazine matinal 

Cubelles a les 10. Estrena els divendres a les 11h. 

 

CAMINANT ES FA CAMÍ: Presentat per: Ramon Gómez, Josep Llagostera i editat per Josep 

Lluís Villanueva.  

El programa aconsella rutes per fer caminant o en bicicleta. Informa sobre l’agenda de caminades 

que organitzen les diferents associacions excursionistes del país. De tant en tant el programa 

entrevista a autors de llibres sobre aquesta temàtica. I dóna receptes de cuina, pròpies de les 

rutes que es comenten. Es tracta d’un espai estret del magazine Cubelles a les 10 que es 

converteix en programa amb identitat pròpia. Dimarts a les 21h; i diumenges en repetició a les 

19h.  

 

CAN SEIXANTA: Dirigit i presentat per Joan Vidal i editat per Marc Torres. 

El títol ve donat per l’expressió “semblar can seixanta”, sinònim de desordre i lloc on tothom fa 

el que vol. Aquest cas és un desordre radiofònic en què es barregen temes de cultura, història, 

efemèrides, curiositats, esports, etc., tant de Cubelles com de tot el món. I tot amanit amb música 

de diferents estils i èpoques. Dins el programa hi ha també un espai, Collita del 68. Emissió 

dissabte a les 11h i dimecres a les 19h. 

 

El Can Seixanta és el relleu del programa Collita del 67 emès anteriorment. El Collita del 67 

repassava fets, notícies i cançons de fa 50 anys fent el salt al 1967. Prioritzant Cubelles, però 

també de la resta del món. Es comentaran també temes culturals de Catalunya. El programa es 

complementa amb la música que sonava aquell any. L’emissió serà els dijous, a les 20.30h, i en 

repetició diumenges 11.30h. 

 

NOTA: Aquest  programa requereix de tècnic de so. Inicialment l’espai era de 30 minuts i el tècnic 

de so assignat era  en Josep Lluís Villanueva. Un cop passa a ser de 55 minuts el tècnic és en 

Marc Torres (durant la seva substitució en el temps que ha gaudit del permís de paternitat se 

n’ha encarregat l’Àngels Fuster)  

 

AGITAT NO BARREJAT: Programa setmanal de cinema, dirigit i presentat pel crític Joan Soler 

i realitzat per Josep Lluís Villanueva. Divendres a les 21:00 h. i diumenges a les 13:00 h. 

 

3er MIL.LENNI: Programa setmanal d’una hora, dirigit per Aníbal Tello (divulgador científic) i 

editat per Josep Lluís Villanueva. 

Al llarg d’una hora es parlarà dels dos costats de la ciència, l’oficial i les anomenades ciències 

ocultes o para ciències. Comptarà ocasionalment amb convidats i especialistes sobre els temes 

que es tractin al programa. Es tracta d’un espai estret del magazine Cubelles a les 10 que es 

converteix en programa amb identitat pròpia. L’emissió serà els diumenges, a partir de  les 22h.  

 

*Aquest espai secció convertit en secció agafa el relleu de ENIGMA 03: Reportatges i entrevistes 

sobre misteris, exobiologia, enigmes de la història, parapsicologia, esoterisme i ciències 

d’avantguarda. Presentat per Fran Recio i que s’emetia els dissabtes a les 22h. L’ENIGMA 

comunica a la direcció que no es pot comprometre’s a donar continuïtat al programa que 

enregistrava els divendres al vespre. Té dificultats per gravar el programa dins dels horaris de 
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tarda establerts, de dilluns a divendres de les 17h a les 19:30h. Un cop distribuïdes les gravacions 

de les diferents tardes se li proposa gravar els dimarts a la tarda, el col·laborador comunica que 

estudiarà la proposta, i que no tanca la porta a tornar en el futur a la graella de la programació. 

 

PRODUCCIÓ DE COL·LABORADORS/ES (AUTOEDITATS) 

DANSA VIVA: El programa sardanista pensat per escoltar la música de cobla dirigit i presentat 

per Josep Aldaz i Paquita Sol i editat per Marc Torres. 

Es comenten els temes centrals de la setmana i es fa difusió de l’agenda i l’activitat sardanista. 

Dissabtes i diumenges a les 9h. 

 

CLÀSSICS DE DIUMENGE:  Selecció acurada de música clàssica amb comentaris presentat per 

la Paquita Sol i el Josep Llagostera. Pren el relleu a l’anterior programa de música clàssica 

“ALLEGRO” que presentava Cinto Bel. Emissió: dilluns a les 21h (repetició). Estrena: diumenge a 

les 10h. 

 

A 50 DELS 60: Mostra un viatge a través de la memòria  de la música del record per als nostàlgics 

dels 50 i 60. Els dimarts a les 19h; els dissabtes i diumenges, de les 8:30 a les 9:00h. Emissió 

dimarts a les 19h. 

 

AIXÒ ÉS CIRC: Programa de circ. T'apropa al món del circ d’ara i d'abans. Hi podeu trobar 

diverses seccions relacionades amb el circ, amb Cubelles i el pallasso Josep Andreu Charlie Rivel. 

Conté una agenda àmplia d'activitats i festivals per fer amb família. Presentat i dirigit per Mònica 

Fuster. Dimecres, a les 20.30h. (No es repeteix perquè no sempre és neutre. De vegades 

incorpora agenda o notícies) 

 

MÓN COUNTRY: Música folk americana dirigit i presentat per Cinto Bel.  

Dedicat als que vulgueu passar una bona estona i conèixer estils diferents de música, amb 

comentaris sobre el seu ritme, origen i instruments. Dimecres, a les 21h. Dissabtes, a les 10h. 

 

MAR DE LLETRES: Si vols estar informat de les novetats literàries puja al nostre vaixell sota la 

direcció i presentació de Yoli García i la col·laboració d’en Xavier Borrell. 

A més, et fem les millors propostes teatrals i cinematogràfiques i t’informem dels esdeveniments 

culturals més interessants. Els dijous a les 20:30h. 

 

LA PLAÇA: Programa adreçat als joves de la vila que tracta temes d’actualitat. També conté 

entrevistes a joves i organitzacions juvenils. El programa està presentat pel Loren López i el 

Ramon Garcia, amb la col·laboració de Marc Linares que porta els controls tècnics. El nou 

programa juvenil La Plaça es pot escoltar els divendres, a les 20:30h. 

 

Aquest programa agafa el relleu a “LA MOGUDA DEL GARRAF” que per manca de temps i per 

canvis de domicilis d’alguns dels seus col·laboradors els hi era molt difícil mantenir la seva 

col·laboració. Es tractava d’un programa juvenil. Programa fresc i juvenil dedicat a l'àmbit cultural: 

música, cinema, teatre, narrativa i petites seccions curioses a propòsit de la llengua, la ciència i 

el món que ens envolta. Dirigit especialment als joves amb l'objectiu d'informar dels pròxims 

esdeveniments. Dirigit per Yoli Garcia, amb la col·laboració de Celia Jurado, Imanol Membrilla i 

Xavier Fernàndez. 

La graella també havia comptat amb el programa de joves “QUÈ PENSES”. És un programa 

esbojarrat de joves tafaners que tracta el més destacat de la xarxa: actualitat, curiositat, música 

i notícies absurdes. Editen i presenten: Maria Claver, l'Ana Ballesteros, l'Iván Fernández i la Irene 

Luna. 
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2016: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id22/radio-plens.htm 

 

Tanquen temporada 15 de juny de 2017: https://www.facebook.com/QuePenses/ 

 
 

 

 

MÚSICA EN CONCERT Selecció musical de blues i pop-rock. La selecció musical de blues i pop-

rock internacional dirigit i presentat per Joan Carles Núñez. Els dissabtes a les 22h; i els 

diumenges a les 21h. 

 

PROGRAMES EXTERNS: 

LA MOIXIGANGA: Programa dirigit i presentat per Moisès Bruch, s’emet els dimecres a les 

20:30 per Ràdio Sant Quirze, on trobareu Jocs de falda, contes, tradicions de Catalunya, bon 

humor i podreu escoltar les nostres cançons. 

 

L’HORA D’EN CONTE: Espai on s’expliquen contes dirigits tant al públic adult com als infants. 

A més, també inclou recomanacions de llibres, pàgines web i peces musicals. Programa de La 

Xarxa produït per Ona Bitlles. És un programa setmanal que ofereix dos contes teatralitats per a 

gaudir d'una bona estona de ràdio. El primer és dedicat als més menuts de la casa i un segon 

que té com a destinataris els adults. Tanmateix a L’hora del conte també es recomana un llibre, 

i una plana web. Tot aquest contingut és acompanyat amb bona música del nostre país. L’hora 

del conte és una producció d’Ona Bitlles per a la Xarxa de Comunicació Local, dirigit i presentat 

per Pilar Castro i amb la direcció tècnica de Lluís Miquel Garcia. 

 

MEMORIA DE PEIX. És el relleu al programa MÉS CONTENT QUE UN GÍNJOL. Ja són 7 

temporades; 5 a Canal Blau i (2 més des de Ràdio Cubelles). Actualment s’enregistra a Canal Blau 

i s’emet també en diferents emissores de la Xarxa de Ràdios Locals. 

Memòria de Peix ha iniciat un nou camí radiofònic des del 14 de setembre de 2018, amb un 

programa setmanal de 55 minuts de durada que s’emet tots els dijous de 12h a 13h des de Canal 

Blau FM* amb repetició els dissabtes de 18h a 20h. A Ràdio Cubelles, els diumenges, a les 12h. 

Informació del programa: https://susanapeix.com/memodepeix/ 

 

És un programa dirigit per Susana Peix, bibliotecària especialitzada en literatura infantil i juvenil, 

dedicat a la lij en totes les seves vessants: per una banda autors, il·lustradors, editors, llibreters, 

bibliotecaris… I per l’altra els infants, els mestres, les famílies… I com no els llibres! Àlbums 

il·lustrats, llibres adreçats diferents nivells lectors, contes adaptats a discapacitats diverses… i 

també música, poesia i tot allò que ens fa sentir pessigolles als amants de la literatura infantil i 

juvenil.  

 

http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id22/radio-plens.htm
https://www.facebook.com/QuePenses/
https://susanapeix.com/memodepeix/
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DE MÉS ENLLÀ: Un programa setmanal de dues hores que se centra bàsicament en la multitud 

de gèneres que conformen les anomenades músiques del món i en d’altres sonoritats alternatives, 

com les músiques mestisses, les purament tradicionals, l’etnojazz, el blues o el new age, entre 

moltes altres. A través de les diverses seccions del programa, en una mateixa edició podem viatjar 

des de Granada o Barcelona fins a Mongòlia, passant per l’Argentina, Zanzíbar, Turquía o 

qualsevol altre punt del planeta que us pugui venir al cap. De vegades el viatge és en el temps i 

retrocedim set dècades per escoltar tangos, blues o fanfàrries romaneses. Informació i opinió 

excloent-hi la crítica negativa (per parlar malament, prefereixo no parlar!), agenda 

d’esdeveniments musicals (a una setmana vista), presentació de novetats, entrevistes (en la 

nostra història, pròxima als 10 anys en antena, hi han passat Miguel Poveda, Carlos Núñez, Pio 

Leiva, Amparo Sánchez o Eliseo Parra, per esmentar-ne alguns) i en ocasions sessions musicals 

acústiques en directe des de l’estudi, tot 100% en català (excepte alguna entrevista). Jordi García 

Patón és el director i presentador de Demés Enllà. El programa va començar l’any 2003 a Ràdio 

Cornellà i actualment s’emet també en diferents dies i horaris (el directe el faig els dijous de 21 

a 23 h) a Radio Crónica Folk Musical, Ràdio Pica, Ràdio Vitamènia i RAP107. A Ràdio Cubelles 

s’emet els diumenges a les 16h. 

HOT DANCE 80: Programa de ràdio Música disco dels anys 80's.  Els caps de setmana s'emet 

un programa dirigit i presentat per Josep Maria Jurado Escobar a Ràdio Vic, i és re emet a Ràdio 

Sant Cebrià, Ràdio ARRC, Ràdio Vitamènia i Gas Fm. A Ràdio Cubelles s’emet el Diumenge a les 

18h 

PROGRAMES ESPECIALS EN DIRECTE 

 
 

PLENS MUNICIPALS: La ciutadania pot escoltar els plens en directe, i consultar posteriorment 

les seves gravacions ja que queden penjats de manera permanent en un espai habilitat i publicitat 

al portal web de l’emissora, de manera que es pot escoltar en qualsevol moment. 

-PLENS MUNICIPALS del 18/12/2018 fa un mes 

-PLENS MUNICIPALS del 20/11/2018 fa 2 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 9/10/2018 fa 3 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 18/9/2018 fa 4 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 17/7/2018 fa 6 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 19/6/2018 fa 7 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 15/5/2018 fa 8 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 17/4/2018 fa 9 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 3/4/2018 fa 9 mesos 

-PLENS MUNICIPALS del 20/2/2018 fa un any 

 

2018-2017: http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/plensmunicipals 

2016-2010: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id22/radio-

plens.htm 
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http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/plensmunicipals
http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id22/radio-plens.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id22/radio-plens.htm
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AUDIÈNCIES PÚBLIQUES: 

 

 
 

AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST del 6/3/2018  

AUDIÈNCIA PÚBLICA PRESSUPOST del 14/11/2018  

 

Recupera:http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/audienciapublicadepressupostos2016 

 

javascript:void(0);
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/audienciapublicadepressupostos2016
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/audienciapublicadepressupostos2016


Memòria del Departament de Comunicació | 2018 

28 

 
 

 

 

 

 

 

 

TRANSMISSIONS ESPORTIVES: 

 
TRANSMISSIÓ ESPORTIVA JOVENTUT RIBETANA- CLUB DE FUTBOL CUBELLES 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/transmissioesportivajoventutribetanaclub 

 

 

 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/transmissioesportivajoventutribetanaclub
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2018_05_12_TRANSMISSIÓ ESPORTIVA UE SITGES- CLUB DE FUTBOL CUBELLES 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/transmissioesportivauesitgesclubdefutbol/radiocubelles_podcast_6149 

 
2018_05_27_PLAY OUT 1ER PARTIT CB CUBELLES - NOU BARRIS RECUPERA: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/transmissioesportivaplayoutpermanenciase 

 

 

2017: 2017_11_18_CF CUBELLES - JUVENTUT RIBETANA 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_4180 

 

2016_2014: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id49/retransmissions-esportives.htm 

 

ESPECIALS  

ANIVERSARI RÀDIO CUBELLES (37 anys): 

Ràdio Cubelles ofereix  un programa especial dedicat als seus 37 anys d’història 

Ràdio Cubelles va oferir el 22 de març de 2018un programa especial dedicat als seus 37 anys 

d’història. El programa es va fer en directe des de la terrassa del Primer Cafè, davant de la 

biblioteca, entre les 10 i les 12h. L'espai radiofònic va comptar amb la participació de l'alcaldessa 

de Cubelles, Rosa Fonoll; el regidor de Comunicació, Xavier Baraza; i amb diversos 

col·laboradors/es de l’època: Carme Dastis, Arturo Lorenzo (Largo), Carme Rigol; Maria Jesús 

Hidalgo; i Joan Francesc Silvente (Napo). El cubellenc Pasku Fernàndez va presentar el seu primer 

single “Destino” i va tocar diversos temes musicals del seu repertori en directe al llarg de les dues 

hores de programa. Durant l'especial 37 anys de Ràdio Cubelles, es va mantenir una entrevista 

amb Pasku Fernàndez per repassar la seva trajectòria, i el seu pas per diversos càstings (la Voz 

o ganacontuvoz). Al llarg de l'especial de dues hores també ens va acompanyar via telefònica, el 

periodista Iu Forn, que va ser la persona que va rebre  l’11è Micròfon d’Or de la nostra emissora. 

I es van recuperar alguns dels moments del programa especial dels 30 anys del Juguem Net, 

amb les veus històriques que han presentat aquest programa durant aquests tres decennis: 

Gemma Sànchez, Anna Morcillo, Lolo García i Narcís Pineda. L'històric programa esportiu de Ràdio 

Cubelles premiat amb el III premi Altaveu 2018 de la nostra emissora en el marc dels seus 37 

anys. 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#/programs/transmissioesportivauesitgesclubdefutbol
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/transmissioesportivauesitgesclubdefutbol/radiocubelles_podcast_6149
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/transmissioesportivauesitgesclubdefutbol/radiocubelles_podcast_6149
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/transmissioesportivaplayoutpermanenciase
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/transmissioesportivaplayoutpermanenciase
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_4180
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_4180
http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id49/retransmissions-esportives.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id49/retransmissions-esportives.htm
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Notícia: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id150/radio-cubelles-

oferira-aquest-dijous-un-programa-especial-dedicat-als-seus-37-anys-d-historia.htm 

 

PODCAST: 2018_03_22_ESPECIAL 37 ANIVERSARI RÀDIO CUBELLES 22/03/2018  

RECUPERA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5579 

 

ESPECIAL EL GATO NEGRO 

Especial "El Gato negro" pels 37 anys de Ràdio Cubelles 

Els integrants del Gato Negro van tornar pels 37 anys de Ràdio Cubelles. L'especial retornes va 

poder escoltar el dijous, 22 de març, a partir de les 22h. El programa va estar en antena entre 

1988 i 1996. L'equip es torna a posar 22 anys després davant dels micròfons de Ràdio Cubelles. 

Precisament, la ràdio local commemora els seu aniversari aquest dijous, 22 de març. 

Notícia: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id151/especial-el-gato-

negro-pels-37-anys-de-radio-cubelles.htm 

 

2018_03_28_ESPECIAL EL GATO NEGRO PELS 37 ANYS DE RÀDIO CUBELLES  

RECUPERA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialelgatonegropels37anysderadiocube 

ESPECIAL 30 ANYS JUGUEM NET 

Especial 30 anys del Juguem Net pels 37 anys de Ràdio Cubelles 

Ràdio Cubelles va oferir el dilluns 19 de març, a les 19h un especial dedicat als 30 anys del 

Juguem net. Aquest és un dels programes més antics i que encara avui es pot escoltar. Els 

col·laboradors/es que han dirigit aquest programa esportiu durant aquestes tres dècades es van 

posar davant dels micròfons de l'emissora municipal. El Narcís Pineda, el Lolo Garcia, l'Anna 

Morcillo i la Gemma Sánchez acompanyaran a l'actual director del Programa esportiu Juguem Net, 

Marc Torres, en un programa que  va tenir una durada d'1h:30 minuts. 

http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id150/radio-cubelles-oferira-aquest-dijous-un-programa-especial-dedicat-als-seus-37-anys-d-historia.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id150/radio-cubelles-oferira-aquest-dijous-un-programa-especial-dedicat-als-seus-37-anys-d-historia.htm
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5579
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5579
http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id151/especial-el-gato-negro-pels-37-anys-de-radio-cubelles.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id151/especial-el-gato-negro-pels-37-anys-de-radio-cubelles.htm
javascript:void(0);
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http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especialelgatonegropels37anysderadiocube
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 Podcast: -JUGUEM NET del 19/3/2018  

Recupera: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/juguemnet/radiocubelles_podcast_

5555 

  

javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/juguemnet/radiocubelles_podcast_5555
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ESPECIAL XATONADA POPULAR  

 

Programa especial de la Xatonada Popular. Ràdio Cubelles ha estat diumenge, 25 de febrer a la 

xatonada popular per seguir en directe els concursos de mestres xatonaires i tota la jornada. El 

programa especial va donar cobertura a la Xatonada Popular, que aquest any arriba a la 17a 

edició. L'emissió en directe va començar a les 11h, amb l'inici del Concurs de Mestres Xatonaires. 

Durant el programa també es van fer entrevistes als restauradors locals i als participants de la 

festa. També  va recollir la veu de la gent que participi d'aquesta festa. L'estudi mòbil estarà 

ubicat a la plaça del Centre Social. 

2018_02_25_ESPECIAL EN DIRECTE_XATONADA POPULAR 2018  

RECUPERA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5304 

2017_02_19_PROGRAMA ESPECIAL XATONADA POPULAR 2017 

RECUPERA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_1629 

 

CANTADA DE CARAMELLES I COPLETS 

2018_04_01_CARAMELLES COR L'ESPIGA 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials 

2018_04_01_CARAMELLES ESPIGUETES 2018  

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5704 

2017_04_17_COPLETS DE PASQUA COR L'ESPIGA DE CUBELLES 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_2092 
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ESPECIAL PREMI MICRÒFON D’OR 

 

El pati de ponent del Castell va acollir el divendres, 11 de maig, l’acte de lliurament de l’XI 

Micròfon d’Or i III Altaveu de Ràdio Cubelles, en un acte que es va poder escoltar, a partir de les 

19h, en directe per l'emissora municipal (107.5 FM). Els premis estan lligats al Dia Mundial de la 

Llibertat de Premsa, que es commemora cada 3 de maig. És per això que, per donar obertura a 

l'acte de lliurament d'aquests guardons, el periodista Ramon Besa va oferir una conferència. Un 

cop tancada la conferència de Ramon Besa, es van lliurar els seus guardons, decidits a través de 

la seva comissió deI Micròfon d’Or i I’Altaveu de Ràdio Cubelles. L’11è Micròfon d’Or se l'ha endut 

el reconegut periodista Iu Forn.  I el III premi Altaveu ha estat pel programa esportiu "Juguem 

Net". 

Notícia: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-

radio/id158/radio-cubelles-ha-lliurat-el-microfon-d-or-a-l-iu-forn-i-l-altaveu-a-l-

equip-del-juguem-net.htm 

ESPECIAL XI MICRÒFON D'OR I III ALTAVEU DE RÀDIO CUBELLES del 11/5/2018 

RECUPERA: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/ximicrofondoriiiialtaveuderadiocube

lles/radiocubelles_podcast_6138 

ESPECIAL LLIURAMENT X MICRÒFON D'OR i II ALTAVEU del 5/5/2017 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_2

241 
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ESPECIAL SANT JORDI 23 ABRIL 

 

https://twitter.com/hashtag/setculturalcubelles18?src=hash 

ESPECIAL SANT JORDI del 23/4/2018 

RECUPERA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialsantjordi 

LECTURA ANY FABRA  

 

Dijous 19 d’abril, a les 17.30 h., a la sala d’actes de la Parròquia va tenir lloc la lectura de texts 

d’autors catalans a càrrec d’alumnes de 1r cicle de l’Institut Cubelles, en commemoració de l’Any 

Fabra. Des del GEC Amics del Castell es van sumar a la commemoració del 150è aniversari del 

naixement de Pompeu Fabra amb aquest acte. Alumnes de primer cicle d’ESO de l’Institut 

Cubelles efectuaran lectures triades pel propi Departament de Català del centre: una escena de 

Terra baixa, d’Àngel Guimerà; dues narracions breus de Viatges i flors, de Mercè Rodoreda, i un 

fragment de Feliçment, jo sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany. Hi intervindran Pol Ferreira, 

Aina Frias, Lydia Román, Lucía Sánchez, Marta Santín, Clara Soto i Xènia Xiao, de segon d’ESO, i 

Laia Mateo i Georgina Pavón, de primer d’ESO.  

L’acte va ser gravat per Ràdio Cubelles i posteriorment es va emetre per la nostra emissora 

municipal. 

https://twitter.com/hashtag/setculturalcubelles18?src=hash
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especialsantjordi
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PODCAST: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/entrevistesdactualitat/radiocubelles_podcast_589

8 

NOTÍCIA: http://www.radiocubelles.cat/pl7/noticies/arxiu-noticies/id6641/lectura-

de-textos-d-autors-catalans-a-carrec-d-alumnes-de-1r-cicle-d-eso-de-l-institut-

aquest-dijous.htm 

 

 

CONCURS VÍCTOR ALARI 

 

El 20 d'abril de 2018 la sala sociocultural va acollir la gala d'entrega dels premis del Concurs de 

contes Víctor Alari, que enguany arribava a la 22a edició. 

 

Notícia: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id155/radio-cubelles-ha-

lliurat-els-premis-del-22e-concurs-victor-alari.htm 

Resum gala per canal youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GB8vofbj234 

ESPECIAL GALA 22È CONCURS VÍCTOR ALARI 2018 del 20/4/2018  

RECUPERA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialgala22econcursvictoralari2018/radiocubelles_podc

ast_5901 

 

 

  

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/entrevistesdactualitat/radiocubelles_podcast_5898
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http://www.radiocubelles.cat/pl7/noticies/arxiu-noticies/id6641/lectura-de-textos-d-autors-catalans-a-carrec-d-alumnes-de-1r-cicle-d-eso-de-l-institut-aquest-dijous.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id155/radio-cubelles-ha-lliurat-els-premis-del-22e-concurs-victor-alari.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id155/radio-cubelles-ha-lliurat-els-premis-del-22e-concurs-victor-alari.htm
https://www.youtube.com/watch?v=GB8vofbj234
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DADES DE PARTICIPACIÓ DEL CONCURS VÍCTOR ALARI (2015-2018) 

  2015 2016 2017 2018 

Categoria infantil (3r i 4t) 46 92 149 92 

Categoria infantil (5è i 6è) 158 117 64 82 

Categoria juvenil (12 a 17 anys)   19 16 13 

Categoria narrativa adult 53 28   32 

Premi poesia 28 22 32 28 

Premi especial lletra de cançó 3     5 

Premi especial Dona     5 3 

Premi especial Relat negre 6 5 8 9 

Premi guió radiofònic 4 1 3 3 

 

ALTRES ACTES DE LA SETMANA CULTURAL 

 

2018_04_19_TRILOGÍA POÈTICA (F CALAF)  

2018_04_12_PRES ELS COL·LECCIONISTES (N JANÉ)  
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2018_04_21_PRESENTACIÓ "LA PETITA HISTÒRIA DE CUBELLES" . 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5916 

PREGÓ FESTA MAJOR: 

 

Els jardins de Casa Travé van acollir el 14 d’agost el pregó de Festa Major de Cubelles que va 

emetre en directe l’emissora municipal dins d’un programa especial de dues hores de durada. 

Enguany, la pregonera va ser la Xús Hidalgo, una persona estretament lligada a Cubelles. Ha 

estat mestra durant 40 anys a l’escola Charlie Rivel. El seu discurs recull la seva estima per la 

docència i per un poble que li va canviar la vida. 

PREGÓ FESTA MAJOR 2018 del 14/8/2018  

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/pregofestamajor2018 

 

FESTA DE LA VEREMA 

 

javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5916
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_5916
javascript:void(0);
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Notícia: http://www.cubelles.cat/radio/pl9/noticies/novetats-de-la-

radio/id184/radio-cubelles-ha-estat-any-mes-a-la-festa-de-la-verema.htm 

Ràdio Cubelles ha ofert en directe els moments més rellevants de la Festa de la Verema. S’han 

fet dos programes especials;  El divendres 7 i el dissabte 8 de setembre a partir de les 19h i fins 

a la finalització dels actes de l’escenari. L’especial realitzat durant dos dies ha inclòs la inauguració 

del recinte prevista a les vuit del vespre. El programa també ha connectat amb diferents estands 

que col·laboren amb la festa de la Verema i ha transmès els actes que s’han fet a l’escenari com 

els premis pàmpols, la trepitjada de raïm o l’elecció del pubillatge.   

ESPECIAL FESTA DE LA VEREMA 2018 del 8/9/2018  

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialfestadelaverema2018/radiocubelles_podcast_7685 

 

ESPECIAL FESTA DE LA VEREMA 2018 del 7/9/2018  

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialfestadelaverema2018/radiocubelles_podcast_7675 

 

DIA 25N  

MANIFEST 25 N 

Es cobreix el manifest del 25N. La plaça de la Vila va acollir diumenge el manifest reivindicatiu 

per a aquest del 25 de novembre, Dia Internacional per a l'Eliminació de la Violència cap a les 

Dones, en una jornada de dos dies que enguany ha posat l’accent en visibilitzar la violència en 

els menors. Diumenge hi va haver el manifest commemoratiu, amb concert vermut amb “Las 

señoras que pinchan”; per acabar amb una lectura de tancament. 

PODCAST: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/entrevistesdactualitat/radiocubelles_podcast_870

7 

NOTÍCIA: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/entrevistesdactualitat/radiocubelle

s_podcast_8707 

 

INAUGURACIÓ SAFAREIG-14 OCTUBRE 

Els safareigs municipals es van inaugurar el diumenge, 14 d’octubre. La pluja no va impedir que 

dissabte al migdia els safareigs, situats al carrer del raval obrissin les seves portes i ho fessin amb 

èxit de públic. Més d’un centenar de persones es van congregar a la inauguració dels safareigs 

municipals en una jornada que ha servit com a reconeixement a les dones de Cubelles que van 

fer del seu ús un espai de trobada i socialització. L’acte va començar amb el protocol·lari tall de 

cinta, la descoberta de la placa i els parlaments. 

 

NOTÍCIA:  

http://www.radiocubelles.cat/pl7/noticies/arxiu-noticies/id7088/inaugurats-els-

safaretjos-municipals.htm 

PODCAST: 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8

130 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8

132 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8
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http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8

133 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8

134 

 

SUPORT ALS INSTITUTS 

GRAVACIONS PROGRAMES LES VINYES: 

Des del 2015 l’emissora col·labora anualment donant suport als enregistraments i muntatge tècnic 

dels programes preparats des de l’assignatura del centre: Optativa de mitjans de Comunicació. 

L’alumnat prepara amb el seu professor el guió al centre i després s’enregistra el programa als 

estudis de Ràdio Cubelles. Posteriorment, un cop fet el muntatge final el programa és emès per 

l’emissora dins el programa educatiu Fem País. 

 

 
Des del 2015, l’emissora municipal dóna suport a la gravació de programes de l’institut Les Vinyes. 

Coordina: Àngels Fuster 

Notícia: https://agora.xtec.cat/inslesvinyescubelles/general/lalumnat-de-loptativa-mitjans-de-

comunicacio-de-2n-graben-un-programa-a-radio-cubelles/ 

 

2018_03_07_RADIO LES VINYES (PROGRAMA) 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especialslesvinyes 

2017_03_15_RÀDIO_LES VINYES 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialslesvinyes/radiocubelles_podcast_5678 

 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8133
http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8133
http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8134
http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tallsdeveu/radiocubelles_podcast_8134
https://agora.xtec.cat/inslesvinyescubelles/general/lalumnat-de-loptativa-mitjans-de-comunicacio-de-2n-graben-un-programa-a-radio-cubelles/
https://agora.xtec.cat/inslesvinyescubelles/general/lalumnat-de-loptativa-mitjans-de-comunicacio-de-2n-graben-un-programa-a-radio-cubelles/
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especialslesvinyes
javascript:void(0);
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especialslesvinyes/radiocubelles_podcast_5678
http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/especialslesvinyes/radiocubelles_podcast_5678


Memòria del Departament de Comunicació | 2018 

40 
 

L’institut Les Vinyes va demanar la col·laboració de Ràdio Cubelles per a l’enregistrament i 

muntatge de les falques commemoratives dels actes dels 10 anys. El personal de l’emissora es 

trasllada al centre per fer l’enregistrament i després es fa el muntatge final a l’emissora. Coordina: 

Àngels Fuster 

LES VINYES 10 ANYS: Falca Trobada commemorativa 10 anys Institut Les Vinyes 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especials/radiocubelles_podcast_8219 

 

INSTITUT CUBELLES 

Ràdio Cubelles va apropar el passat 14 de desembre el món del periodisme a l'alumnat de l'Institut 

Cubelles. L'emissora municipal ha participat d'una de les xerrades professionals per donar a 

conèixer quines són les tasques que es realitzen diàriament i quines qualitats, preparació i estudis 

ha de tenir una persona que es vulgui dedicar a la professió. L’institut Cubelles va demanar la 

col·laboració a l’emissora ara fa quatre anys. Hi han participat els periodistes Pau Ramon i Àngels 

Fuster de Ràdio Cubelles. 

Notícia: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-

radio/id210/radio-cubelles-apropa-el-mon-del-periodisme-a-l-alumnat-de-l-

institut.htm 

ESPECIAL MARATÓ TV3 A L’ESCOLA MAR I CEL 

Ràdio Cubelles va oferir dissabte 15 de desembre un programa especial dedicat a la Marató de 

TV3. L'emissora municipal va acostar la jornada solidària organitzada per l'escola Mar i Cel, i que 
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incloïa diferents activitats dirigides a les famílies amb manualitats, jocs i entreteniment. El 

programa, va ser conduït per Àngels Fuster i Lolo Garcia, amb la col·laboració del jove vilanoví 

Pau Hugué. Es va  emetre en directe, de les 11 a les 13h, des dels estudis de ràdio que disposa 

l'escola Mar i Cel. Durant el programa es va entrevistar a l’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll; el 

regidor de Turisme, Comerç i Fires, Raül Mudarra per parlar de la Fira de Nadal. Es va fer una 

taula rodona amb les entitats que organitzaven activitats dedicades a la Marató: Esther Soler 

(Agrupació Balls Populars), Carles Rios (Fauna Cubelles); Marta Boleda (Club Marítim Cubelles). 

També va passar pel programa la directora del Mar i Cel, Noelia Garcia; així com representants 

de l’Ampa del centre.  El regidor de Comunicació, Xavier Baraza també hi va ser present per parlar 

de la programació especial Nadal de Ràdio Cubelles i va avançar alguns dels projectes per al 

2019. Durant tot el programa es va acostar l’ambient de la jornada amb entrevistes a participants 

dels tallers i al públic present en general. 

 

 

Notícia: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id208/radio-cubelles-

oferira-un-programa-especial-dedicat-a-la-marato-de-tv3-des-de-l-escola-mar-i-cel.htm 

ESPECIAL MARATÓ TV3 DES DE L'ESCOLA MAR I CEL del 15/12/2018  

RECUPERA A LA CARTA: http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-

toggle=on#!/programs/especialmaratotv3desdelescolamaricel 
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PROJECTE ONADA. 

Ràdio Cubelles acull a través d’un conveni de col·laboració entre l’institut Cubelles i l’Ajuntament 

un jove, l’Abdel de 16 anys a través del projecte Onada. 

 

Una desena d’estudiants de 3r de la ESO de l’institut Cubelles participaran del projecte Onada, 

un programa educatiu que va néixer amb la voluntat de donar resposta als i les alumnes amb 

escasses expectatives d’èxit en els termes d’acreditar l’ESO. Per resoldre aquestes disfuncions, el 

programa Onada proposa dur a terme un programa educatiu de formació integrada dirigit al 

col·lectiu d’alumnes amb risc de fracàs escolar.  En aquest sentit, a través del programa es 

redefineixen les accions formatives que rebrà l’alumnat que hi prengui part amb l’objectiu que 

estiguin adaptades a les necessitats d’aquest joves.  D'aquesta manera, el jove realitzarà una 

part de la seva jornada escolar a la preparació de matèries acadèmiques a l’institut i l'altra a la 

preparació més pràctica que estarà dirigida a millorar les habilitats socials i d’inserció en contacte 

amb el món del treball. 

 

NOTÍCIA: http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id7067/torna-el-projecte-onada.htm 

 

ALTRES BECARIS: Des de fa anys, l’emissora ha comptat amb diversos becaris que han realitzat 

mitjançant un conveni homologat entre ensenyament i l’Ajuntament les seves practiques.  

 

ASSISTÈNCIA A CURSOS I JORNADES  

36A JORNADES POLÍTIQUES LOCALS DE JOVENTUT, COMUNICACIÓ EFECTIVA AMB 

JOVES. PROPOSTES I ESTRATÈGIES 

 

La Diputació de Barcelona proposa a Ràdio Cubelles participar d’un dels tallers- Joves 

Protagonistes a la ràdio. La directora de Ràdio Cubelles hi pren part com a relatora. La jornada 

va tenir lloc aquest el 17 d'octubre a Sant Quirze del Vallès. El taller consistia en la realització 

d'un programa de ràdio "fora de l'estudi i amb públic" per compartir l'experiència. Un cop realitzat 

el taller, la directora de Ràdio Cubelles també va participar d'una taula rodona per compartir les 

experiències. L’objectiu era explicar com els joves s’apropen a la ràdio del seu poble perquè 

coneguin les possibilitats expressives i creatives d’aquest mitjà. 

Des de Ràdio Cubelles es va donar a conèixer el projecte "Tertúlies Educatives" engegat ara fa 7 

temporades i que es realitza cada curs, amb la participació dels 350 alumnes de 5è de les 3 

escoles de la vila; Josep Andreu Charlie Rivel, Vora del Mar i Mar i Cel. 

Les "Tertúlies Educatives" són un espai de conversa amb l'alumnat a través de notícies d'actualitat 

dels diferents mitjans de comunicació sobre societat, economia, consum, curiositats, oci, festes, 

entre d'altres. Segons la temporalitat de les gravacions també s'introdueixen altres continguts a 

través de valors com ara hàbits saludables, responsabilitat, respecte, generositat, cooperació, 

tolerància, esforç... 

L'objectiu de les "Tertúlies Educatives" a banda de fomentar el debat i la participació del jovent, 

vol estimular els joves participants en l'ús de la comunicació i la reflexió; i els responsabilitza en 

http://www.radiocubelles.cat/pl5/noticies/id7067/torna-el-projecte-onada.htm
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una tasca que va més enllà de l'activitat curricular. Les Tertúlies educatives s'emeten a Ràdio 

Cubelles els dissabtes, a les 12h; i diumenges en repetició, a les 20h. 

 

NOTÍCIA: http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-

radio/id196/radio-cubelles-dona-a-coneixer-les-tertulies-educatives.htm 

També es va assistir a tota la jornada en la qual es van tractar els diferents temes: La comunicació 

per promoure la participació juvenil, Xarxes i joves: on els trobarem?; Comunicació per al canvi i 

la transformació social, entre d’altres. 

 

TALLER PRÀCTIC D’EDICIÓ I REALITZACIÓ DE VÍDEOS AMB POCS RECURSOS DES 

DELS SERVEIS DE JOVENTUT 

Els treballadors Pau Ramon, Lolo Garcia i Àngels Fuster van prendre part d’aquesta acció 

formativa des dels Serveis de Joventut. La formació acompanya als participants en el coneixement 

de les eines necessàries per a l'edició i realització de vídeos senzills i realitzats amb poc recursos. 

Informació sobre el curs: https://www.diba.cat/web/joventut/-/taller-practic-d-edicio-i-

realitzacio-de-videos-amb-pocs-recursos-des-dels-serveis-de-jovent-1 

 

OBJECTIUS: 

 Conèixer diferents eines d'edició de vídeos on-line i gratuïtes. 

 Optimitzar el perfil de Youtube d'un servei per a joves a Instagram. 

 Aprendre com fer vídeos amb els i les joves i a publicar-los en un canal de Youtube. 

CONTINGUT: 

 Els vídeos com eina d'aprenentatge i comunicació entre els i les joves. 

 Eines d'edició d'imatge i vídeo on-line i gratuïtes. 

 Característiques d'un perfil i un canal de serveis adreçats a joves a Youtube. 

 Publicació i seguiment de continguts i usuaris/es. 

 Característiques dels vídeos per a fer-lo atractius als i les joves. 

NOTÍCIES PUBLICADES AL WEB: 

Al web de Ràdio Cubelles consten des del 17 d’agost de 2008 al 15 de gener de 2019, en l’apartat 

de Notícies en portada, 6.936 registres publicats. Des del 30 de desembre de 2017 fins al 15 de 

gener de 2018 en consten 1.000 registres. 

Cal sumar-hi les notícies de l’apartat “novetats de la Ràdio”, 900 notícies des del 20 d’abril de 

2015.  Des del 8 de gener de 2018 a l’11 de gener de 2019 consten 170 registres. Cal assenyalar 

que les notícies esportives (cròniques dels partits i agenda esportiva...) són el format crònica 

radiofònica i només es pengen  les notícies més destacades. Només algunes notícies destacades. 

Si ens basem en el minutat. Un informatiu diari té una durada de 30 minuts. Normalment, cada 

edició té:  

- Sintonia (1m 30s);  

http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id196/radio-cubelles-dona-a-coneixer-les-tertulies-educatives.htm
http://www.radiocubelles.cat/pl9/noticies/novetats-de-la-radio/id196/radio-cubelles-dona-a-coneixer-les-tertulies-educatives.htm
https://www.diba.cat/web/joventut/-/taller-practic-d-edicio-i-realitzacio-de-videos-amb-pocs-recursos-des-dels-serveis-de-jovent-1
https://www.diba.cat/web/joventut/-/taller-practic-d-edicio-i-realitzacio-de-videos-amb-pocs-recursos-des-dels-serveis-de-jovent-1
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- El Temps (1:30s);  

- Dins del Bloc Local  

1. (4 notícies amb talls de veu de 3 minuts= 12 minuts);  

2. Agenda (2 notícies sense tall de veu)= 3 minuts;  

- Repàs notícies destacades premsa xarxa digital (5 minuts); 

- Esports (bloc de 5 minuts). 

Si prenem com a referència que diàriament l’emissora produeix una mitjana de 6 notícies, 

anualment la xifra estaria al voltant de les 2.160 notícies. 

Segons els dies que té l’any: GENER (31 dies),  FEBRER (28 dies), MARÇ (31 dies), ABRIL (30 

dies), MAIG (31 dies), JUNY (30 dies), JULIOL (31dies) AGOST (31 dies),  SET (31 dies), OCT (31 

dies),  NOV (30 dies),  DES (31 dies). 

Tenint en compte que l’emissora ofereix diàriament diferents programes informatius: 

De dilluns a divendres: De les 8:30h a les 10:00h (Bon dia Cubelles) 

De dilluns a divendres a les 11h (Avanç informatiu) en directe dins del Cubelles a les 10, amb 

uns 10 minuts d’informació) 

Dimarts a les 10:30h (Els Esports) , amb uns 15 minuts d’informació esportiva. 

De dilluns a divendres  (butlletins): En la franja de les 12:00 a les 13:30 ofereix tres butlletins 

de 5  minuts; a les 12h,  a les 12:30h; i a les 13:00h. També a la tarda, a les 19h. 

De dilluns a divendres  (Informatiu): A les 13:30h (en directe); a les 20h; i a les 00h. 

Dissabte (Informatiu Dissabte): A les 13:30h 

Dissabte i diumenge (Cubelles Actualitat): A les 8h (1 hora d’informació amb notícies i 

entrevistes) 

L’emissora ofereix de manera setmanal 20 hores d’espais informatius elaborats en format notícies 

radiofòniques. A banda, caldria sumar-hi totes les entrevistes realitzades al llarg de la setmana.  

A LA CARTA/PODCAST: 

En total, la web de Ràdio Cubelles té un total de  8.821 registres des del 14 de setembre de 2006 

fins al 15 de gener de 2019.    

ENTREVISTES: Al 2018, 470 registres des del 9 de gener de 2018 fins al 16 de gener 

de 2019. 

NOTÍCIES: Pel que fa les notícies, des del 7 de març del 2017 fins al 16 de gener hi ha 

penjades 73 notícies. Cal Assenyalar que no s’acostumen a penjar perquè s’opta pel tall 

de veu o l’entrevista sencera. 

TALLS DE VEU:  En total hi ha registrats 8821 talls de veu des del 30 de novembre de 

2018 fins el 16 de gener de 2019. 

INFORMATIU MIGDIA: 622 registrats des de 14 de juliol de 2016. I només de l’any 

2018, fins al 15 de gener hi ha registrats  290 registres. També caldrà sumar-hi els 

informatius de dissabte. 
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PROGRAMACIÓ ESTIU. DEL 15 DE JUNY AL 16 DE SETEMBRE DE 2018 

 

L’emissora municipal Ràdio Cubelles va oferir  la seva programació d'estiu del 25 de juny  fins el 

16 de setembre. El magazín en directe, “Cubelles a les 10” es  va mantenir al mes de juliol a la 

graella introduint continguts d’estiu. També van continuar al juliol els seus espais  i 

col·laboradors/es habituals del programa. El magazín “Cubelles a les 10” de dues hores de durada 
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va oferir diferents espais d’entreteniment, cultura i informació, a través d’entrevistes i seccions 

temàtiques: “Le Weekend”, un espai d’agenda amb oferirà setmanalment durant tot el mes de 

juliol entrevistes dedicades al festival literari Cubelles Noir; “Teen Chef”, amb els participants de 

la secció de cuina del Pack Antiavorriment que organitza l’Espai Jove aquest estiu; “Fauna”, amb 

caminades i natura; “Gats”, amb l’Associació de gats de carrer de Cubelles; “Estimats humans”, 

amb entrevistes a personatges d’aquí i d’allà; “Voluntariat per la Llengua”, amb entrevistes amb  

voluntaris i aprenents del programa lingüístic. A més  d’espais dedicats a la salut amb “Com viure 

millor, “Al cap i a la fi”, Salut al Plat, i “Terapia emocional”;  de servei comara  “Consum” i el 

“Violeta Ràdio”; de conversa  com “De què parlem”; musical com el “Només Swing”, entre d’altres. 

A banda d'això, els dilluns al mes de juliol s’ha mantingut l’espai de tertúlia que posa sobre la 

taula temes d'actualitat. 

Ràdio Cubelles ha mantingut a l’estiu els espais dedicats a la informació local: L’informatiu diari 

a les 13.30 h; a les 20.00 h; i les 00.00h. Així com el Recull informatiu a les 9.00 h. i a les 16.00 

h. I el cap de setmana, a les 8.00h., amb el resum informatiu al Cubelles Actualitat. Des dels 

diferents espais informatius s’han ofert  diàriament connexions amb l'estat de les platges i les 

previsions meteorològiques.   

Un altre dels programes destacats, ha estat el Can Seixanta, un desordre radiofònic en què es 

barregen temes de cultura, història, efemèrides, curiositats, esports, etc., tant de Cubelles com 

de tot el món. I tot amanit amb música de diferents estils i èpoques. La programació s’ha 

completat amb el programa de literatura “Mar de lletres”, que ha estat  dedicat al festival literari 

Cubelles Noir. El "Circ d’estiu", ha fet un repàs dels protagonistes de la VII Mostra de Pallassos 

de Cubelles.  A banda, la programació ha ofert els espais musicals  “Music Revolution”, “Música 

en concert”, “A 50 dels 60”, “Dansa Viva” (sardanes), “Mon Country”, i “Clàssics del diumenge”, 

“Només Swing”, i “La llista negra”. 

Tota la programació ha estat  disponible també al web www.radiocubelles.cat i a l’app mòbil de 

Ràdio Cubelles. 

Durant al mes d’agost el magazine ha ofert espais nous dedicats a la història local a través d’espai 

realitzats pel personal de l’emissora i que forma part de l’arxiu històric. En aquest sentit, es 

disposa d un recull de capítols sobre la Guerra Civil a Cubelles a través del llibre “Un Pas per la 

Guerra”. També  del treball de la Beca d’Investigació Local 2015 de Marta Alari sobre la tèrmica. 

La història del campanar de Cubelles,  els grafits del Castell i els 20 anys de l’Agrupació de Balls 

Populars , entre d’altres seccions destacades de temàtica local. 
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ARXIU HISTÒRIC DE RÀDIO CUBELLES 

TEEN CHEF: Es tracta d'una activitat de cuina que s'ofereix des del Pack Antiavorriment que 

organitza l'Espai Jove de Cubelles. L'emissora municipal Ràdio Cubelles enregistra cada setmana 

aquest espai i l'ofereix en format secció amb el nom de "Teen Chef". Es va iniciar l’estiu del 2017 

i ha seguit l’estiu 2018. 

 http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/teenchef 

090818 TEEN CHEF - ENTREVISTA GRUP 4  

020818 TEEN CHEF - APROFITAMENT  

260718 TEEN CHEF - ENTREVISTA EQUIP COKICOOKS  

190718 TEEN CHEF - ITALIA  

2018_07_12_TEEN CHEF - ENTREVISTA EQUIP COOK FAMILY  

2018_06_27_TEEN CHEF - XINA -  

 

CUINES D’ARREU AMB EL VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 

Voluntaris i aprenents ens expliquen la elaboració de plats procedents del seu origen. 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/esplaisicasals 

14_CUINES D'ARREU (TRUITA D'ESPINACS)  

13_CUINES D'ARREU (ESCAMARLANS AMB CEBA)  

15_CUINES D'ARREU (PALITOS AMB CEBA)  

12_CUINES D'ARREU (FABETES AMB SALSA)  

11_CUINES D'ARREU (BACALLÀ AMB PATATES)  

10_CUINES D'ARREU CUINA VASCA (ALBERTO MIRANDA)  

09_CUINES D'ARREU (CUINA RUSSA-GEORGI-VICENÇ)  

08_CUINES D'ARREU_(ROVELLONS AMB VINAGRE)  

07_CUINES D'ARREU (MOUSSE FRUITA DE LA PASSIÓ MARACUIÀ)  

16_CUINES D'ARREU (ESPAGUETTIS SALSA FORMATGES NOUS) 

06_CUINES D'ARREU (SALMÓ FRESC AMB ANXOVES)  

05_CUINES D'ARREU (SULTANAS DE COCO)  

04_CUINES_D'ARREU_(CREMA CATALANA)  

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/teenchef
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03_CUINES D'ARREU_(BANDEJA PAISA)  

02_CUINES D'ARREU (ROASTBEEF)  

01 CUINES D'ARREU (AREPAS COLOMBIANAS)  

 

VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA 

Aprenents i Voluntaris del programa lingüístic expliquen la seva experiència i els seus orígens i 

tradicions. Es tracta d’un espai que es va iniciar al 2016 i que té continuïtat dins el programa Fem 

País. També es reposa dins la programació d’Estiu. 

2018_07_19_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (Paquita Sol_Conxi Pastor_Femi Serrano)  

2018_07_26_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (Magalí López_Antonia Saumell)  

2018_07_12_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (Pilar Betrian_Rocio Beltran)  

2018_07_05_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (Margarita Ferrera i Vicenç)  

2017_06_23_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (NÚRIA MIRALLES I ROMINA MENDOZ)  

2015_05_02_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA_(DOLORS GINESTA- DIANA CAROLINA)  

2017_05_26_VOLUNTARIAT (MÒNICA URQUIOLA I JOSEP ALDAZ) 

2017_03_03_VOLUNTARIATPER LA LLENGUA (Ester Pérez- Cristina Aguilà)  

2017_01_27_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (PAQUITA SOL I CONXI PASTOR)  

2016_11_11_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (JOSE_JOAN) 

2016_11_11_VOLUNTARIAT PER LA LLENGUA (GEORGI_JOAN PUJOL)  

 

TERTÚLIES DEL VXLL 

Fem tertúlia amb els voluntaris i aprenents del programa lingüístic. La proposta neix amb l’objectiu 

de donar a conèixer les trobades que es fan un cop al mes al Centre Social. El programa forma 

part d’un espai al Fem País que s’ha estrenat a l’octubre de 2018. 

2018_11_23_TERTÚLIA EDUCATIVA VXLL_NADAL  

2018_11_07_TERTÚLIA EDUCATIVA VXLL_NADAL  

2018_10_05_TERTÚLIA VXLL   

 

HISTÒRIA DE LA TÈRMICA 

Espai presentat per Pau Ramon que compta amb la col·laboració de la historiadora Marta Alari. 

La Central Tèrmica del Foix ha marcat la història de la segona meitat del segle XX a Cubelles. El 

seu procés per desmantellar-la ja està en marxa i s'apropa la seva fi. Aprofitem aquest estiu per 

conèixer la història de la Tèrmica amb la historiadora Marta Alari, guanyadora de la Beca 

d'Investigació Local 2015. 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/historiadelatermica 

10_2017_08_30_LA TÈRMICA (REFLEXIONS FINALS) fa un any 

09_2017_08_23_LA TÈRMICA (DESMANTELLAMENT) fa un any 

08_2017_08_16_LA TÈRMICA (S.XXI - CICLE COMBINAT) fa un any 

07_2017_08_09_LA TÈRMICA (ELECCIONS 1983) fa un any 

06_2017_08_02_LA TÈRMICA (1R AJUNTAMENT NOU) fa un any 

05_2017_07_26_LA TÈRMICA (ELECCIONS 1979) fa un any 

04_2017_07_19_LA TÈRMICA (PROTESTES ANTI TÈRMICA) fa un any 

03_2017_07_12_LA TÈRMICA (SEGON EMPLAÇAMENT 76-79) fa 2 anys 
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02_2017_07_05_LA TÈRMICA (SEGON EMPLAÇAMENT 74-76) fa 2 anys 

01_2017_06_28_LA TÈRMICA (ORÍGENS)  

 

20 ANYS AGRUPACIÓ DE BALLS POPULARS CUBELLES 1996-2016 

Repàs per capítols del llibre 20 anys de l’ABP amb els seus autors 

009-10 L'ABPC I CUBELLES RELACIÓ MÉS ENLLÀ.MP3 fa un any 

008- LOCAL fa un any 

007- IMATGE DE L'ABPC fa un any 

06- L'ACOMPANYAMENT fa un any 

5.1 - LES COLLES DE L'AGRUPACIÓ fa un any 

005- LES COLLES DE L'AGRUPACIÓ fa 2 anys 

004 - EL BESTIARI I ELS GEGANTS fa 2 anys 

003- L'ABPC I LA FESTA MAJOR fa 2 anys 

002- GESTACIÓ FUNDACIÓ I PRESENTACIÓ fa 2 anys 

001-ANTECEDENTS fa 2 anys 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/20anysagrupaciodeballspopularscu

belles19 

 

LA GUERRA CIVIL A CUBELLES 

Com va viure Cubelles la guerra del 1936 al 1939? Quins cubellencs hi van participar? A través 

de testimonis locals, aquest espai recupera la memòria dels cubellencs i cubellenques que van 

patir la Guerra Civil. Espai presentat per Pau Ramon que compta amb la col·laboració de Neus 

Capdet Sardà, co-autora del llibre 'Un pas per la Guerra', premi d'investigació local de l'any 2000. 

 

11_2017_09_19_UN PAS PER LA GUERRA (FINAL) fa un any 

10_2017_09_12_UN PAS PER LA GUERRA (POSTGUERRA) fa un any 

09_2017_09_05_UN PAS PER LA GUERRA (CAMPS i EXILI) fa un any 

8_2017_08_29_UN PAS PER LA GUERRA (BATALLA EBRE) fa un any 

7_2017_08_22_UN PAS PER LA GUERRA (FRONT LLEIDA) fa un any 

6_2017_08_08_UN PAS PER LA GUERRA (PAÍS VALENCIÀ) fa un any 

5_2017_08_01_UN PAS PER LA GUERRA (REREGUARDA) fa un any 

4_2017_07_18_UN PAS PER LA GUERRA (FRONT D'ARAGÓ) fa un any 

3_2017_07_11_UN PAS PER LA GUERRA (CRIDA AL FRONT) fa 2 anys 

2_2017_07_04_UN PAS PER LA GUERRA (CUBELLENCS BCN)  

1_2017_06_27_UN PAS PER LA GUERRA (ESCLAT)  

 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/laguerracivilacubelles 

 

EL CÍRCOL CUBELLENC 

Coneix el círcol cubellenc per Joan Vidal a través dels diferents capítol del llibre. 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/elcircolcubellenc 

 

10 CIRCOL CUBELLENC Cor l'Espiga 2 - 1 setembre fa un any 

09 CIRCOL CUBELLENC Cor l'Espiga 1 25 agost fa un any 

08 CIRCOL CUBELLENC Activitats culturals 3 18 ago fa un any 

07 CIRCOL CUBELLENC Activitats culturals 2 11 ago fa un any 

06 CIRCOL CUBELLENC Activitats culturals 1 - 4 ago fa un any 
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05 CIRCOL CUBELLENC Altres aspectes 2 28 juliol fa un any 

04 CIRCOL CUBELLENC Altres aspectes 21 juliol fa un any 

03 CIRCOL CUBELLENC Fundació 2 14 juliol fa un any 

02 CIRCOL CUBELLENC Fundació (7 juliol 17) fa 2 anys 

01 CIRCOL CUBELLENC Descripció (30 juny 17) fa 2 anys 

 

TERTÚLIES AL CASAL 

Espai de tertúlia amb la gent gran de la vila. L’espai està coordinat amb l’espai de la gent gran 

(casal dels avis) 

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/tertuliesalcasal 

19_2017_06_07_TERTÚLIA (SANT JOAN) TEMPLIS fa 2 mesos 

21_2018_07_01_TERTÚLIES AL CASAL TEMPLIS fa 2 mesos 

13_2017_02_17_TERTÚLIA AL CASAL fa 2 anys 

12_2017_02_10_TERTÚLIA AL CASAL fa 2 anys 

11_2017_02_03_TERTÚLIES AL CASAL fa 2 anys 

10_2016_11_18_TERTÚIA AL CASAL fa 2 anys 

09_2016_11_04_TERTÚLIA AL CASAL fa 2 anys 

08_2016_10_28_TERTÚLIA AL CASAL (CASTANYADA) fa 2 anys 

07_2016_10_21_TERTÚLIES AL CASAL fa 2 anys 

06_2016_08_01_TERTÚLIES AL CASAL fa 2 anys 

05_2016_07_25_TERTÚLIES AL CASAL fa 2 anys 

03_2016_07_11_TERTÚLIA AL CASAL fa 3 anys 

04_2016_06_18_TERTÚLIES AL CASAL fa 3 anys 

02_2016_05_27_TERTÚLIES AL CASAL fa 3 anys 

01_2016_05_20_TERTÚLIES_ AL_CASAL fa 3 anys 

 

CASA TRAVÉ 

Coneix Can Travé a través de la seva història. L'espai fa un recorregut pels racons d'aquest 

palauet d'estil neoclàssic que engrandeix el patrimoni cultural i arquitectònic de Cubelles. L'edifici 

s'identifica clarament al carrer de Sant Antoni per la seva façana ocre d'estil neoclàssic. Des de 

l'exterior sedueix, però quan hi entres podem respirar història.  

Descobreix quins relats i aventures amaguen els seus racons a través d’un repàs setmanal per 

capítols l’investigador de l'emblemàtica Casa Travé, Víctor Lora.  El programa presentat per Ivan 

Fernández, fa un recorregut pels diferents racons d’aquest edifici representatiu del casc antic de 

la vila. L'espai "Can Travé" es pot escoltar els divendres, a les 11h dins del programa "D'estiu a 

Ràdio Cubelles".  

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id106/casa-trave.htm 

 

HISTÒRIA DE RÀDIO CUBELLES 

Repàs de la història dels 36 anys de Ràdio Cubelles, a través del llibre dels 25 anys de Ràdio 

Cubelles de Núria Fonoll amb testimonis orals i amb el suport de l’arxiu sonor de l’emissora. 

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id86/la-

historia-de-radio-cubelles.htm 

 

CONEGUEM AL CHARLIE RIVEL 

Amb l'estudiós del món del circ Jordi Jané repassem la vida de Charlie Rivel. 

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id83/coneixem-el-charlie-rivel.htm 
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CONEGUEM A PAULINA ANDREU RIVEL SCHUMANN 

Amb la col·laboració de Jordi Jané, estudiós i crític de circ, fem un repàs a la carrera professional 

i la vida de la filla adoptiva cubellenca, la internacional Paulina. 

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id89/coneguem-paulina-andreu-rivel-schumann.htm 

 

GENT D’AQUÍ.  

Una sèrie de reportatges que dóna a conèixer personalitats de la història cubellenca amb la 

col·laboració de Joan Vidal. 

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id80/gent-

d-aqui.htm 

 

 

LES MASIES DE CUBELLES 

El passat de la pagesia de Cubelles continua viu en moltes de les construccions del municipi, 

algunes de les quals encara funcionen cultivant productes agrològics. Xavier Martínez les ha 

estudiat i en parla en aquesta secció. 

Es pot recuperar a: 

http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id88/les-masies-de-

cubelles.htm 

 

ESPLAIS I CASALS 

A l’estiu el magazine matinal s’inclou seccions amb activitats d’estiu.  

http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/esplaisicasals 

01 COLÒNIES PESSIGOLLES 26 juny 2017  

02 YOLANDA GARCIA_(CASAL_CEFOR) 3 de juliol  

03 ESPLAIS I CASALS (MAR I CEL_AVENTURES DE PERE PA) 10 de juliol  

04 ESPLAIS I CASALS (CAMPUS ESTIU TENNIS) 17 juliol  

05_ESPLAIS I CASALS (FUTBOL SALA) 24 de juliol  

06 ESPLAI I CASALS (CLUB BÀSQUET CUBELLES) 17 juliol  

07 ESPLAIS I CASALS (CEFOR) 7 AGOST 

 

CONSUM DES DE L’OMIC 

Un espai on, des de l’OMIC de l’Ajuntament de Cubelles es vol informar i educar als ciutadans 

sobre els seus drets i deures en matèria de consum. Es donen recomanacions sobre diferents 

temes al voltant del consum responsable (compres, viatges, habitatge, serveis,...). Tractarem 

d’aclarir diferents aspectes com ara la contractació de serveis, la garantia dels productes i tot un 

seguit d’informació general. Esperem que sigui de molta ajuda per resoldre possibles conflictes!.  

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id103/consum-des-de-l-omic.htm 

 

ESPECIAL 120 ANYS CHARLIE RIVEL  

Emissió el dissabte 23 d'abril, de les 10h a les 15h. Ràdio Cubelles ret homenatge al pallasso 

Charlie Rivel la mateixa Diada de Sant Jordi quan es compleix 120 anys del seu naixement 

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id98/especial-120-anys-charlie-rivel.htm 
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ESPECIALS DEDICATS A LA MOSTRA DE PALLASSOS (CIRC D’ESTIU) 

2018-2017. Es pot recuperar a: http://alacarta.radiocubelles.cat/#!/programs/circdestiu 

2016. Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id108/circ-d-estiu-dedicat-a-la-5a-mostra-de-pallassos.htm 

 

CONEIX ALS REGIDORS 

Una secció que entrevista als 17 representants de Cubelles en el ple municipal. 

2015. Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id78/coneix-als-regidors.htm 

LA FORÇA DEL DESTÍ 

Amb motiu de la commemoració dels 200 anys del naixement de Verdi, l’any 2013 el director 

d’orquestra Edmon Colomer va dirigir a Ràdio Cubelles “La força del destí”, una sèrie de 10 

programes de 30 minuts dedicats a la vida i obra del gran compositor italià. Els programes estan 

presentats per ell mateix amb el suport i realització de Josep Lluís Villanueva. 

http://alacarta.radiocubelles.cat/?radio-toggle=on#!/programs/laforcadeldesti 

 

EL CAFÈ DEL MIG 

El programa d'història de Cubelles. Cada setmana es donen a conèixer els capítols més importants 

i els més destacats de la història de la vila. Presentat per Lolo Garcia.  

Es pot recuperar a: 2012-2013. http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-

programes/id8/cafe-mig.htm 

EL MES DEL XATÓ 

Entrevistes als 14 restaurants del Penedès Marítim que participen del Mes del Xató 

2016.  

Es pot recuperar a: http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id95/el-

mes-del-xato.htm 

*AL 2017 aquest espai s’inclou a la secció PENEDÈS MARÍTIM que condueix Marc Torres amb la 

col·laboració del tècnic de desenvolupament local, Marc Balanza. Passen pels estudis en directe 

els restaurants que ho desitgen i tenen disponibilitat. 

PARLEM BÉ EL CATALÀ 

El racó del català, un espai per conèixer i descobrir eines i pàgines web per millorar el nostre 

català, corregir barbarismes i participar en el concurs d'Establiments Col·laboradors de 

Cubelles. Secció dins el programa educatiu "Fem País", que es pot escoltar els divendres, a les 

12:05h. En repetició, els divendres a les 17:00 i a les 00:00h. 

http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id101/parlem-be-el-catala.htm 

ALTRES PROGRAMES ESPECIALS_ARXIU HISTÒRIC:  

http://www.radiocubelles.cat/pl23/a-la-carta/arxiu-de-programes/id23/programes-especials.htm 
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Canal Youtube 
Des de fa mesos, el departament de Comunicació treballa amb la redacció d’un projecte per a la 

convergència de les redaccions dels mitjans de comunicació municipals (actualment Cubelles 

Comunica, Ràdio Cubelles i canal de Youtube). Les línies estratègiques d’aquests projecte 

contemplen la creació d’un nou canal multimèdia adreçat especialment als dispositius mòbils i 

televisions intel·ligents (smart TV). 

 

La concreció d’aquest projecte està estretament lligada a la direcció dels mitjans de comunicació 

municipals, amb un lideratge tècnic i la dotació dels recursos humans i materials suficients com 

per disposar d’una redacció única dels canals audiovisuals (tv, vídeo i ràdio) amb els escrits 

(butlletí), amb una base social a través de les xarxes. Aquesta direcció, d’acord amb el recentment 

aprovat reglament dels mitjans de comunicació municipals, en compliment de la Llei de 

l’Audiovisual, i del reglament del Consell de Comunicació de Cubelles, correspondrà a aquest 

òrgan participatiu determinar-la.  

 

Com a experiència pilot i de formació del personal, des del febrer de 2018 s’ha posat en marxa 

una sèrie d’entrevistes a través del canal de Youtube municipal d’àmbit social, esportiu, educatiu, 

polític, cultural..., dirigits per un membre del departament de Comunicació però amb la implicació 

de tots els professionals dels mitjans de comunicació municipals. 

 

També amb la incorporació d’un sistema de vídeo acta, s’ha aprofitat per emetre en directe els 

plens municipals a través del canal de Youtube de l’Ajuntament des del mes de maig.  

 

A banda d’aquesta experiència pilot, per a la qual s’ha adquirit material semi professional de 

vídeo, des del departament de Comunicació s’han realitzat algunes experiències en la difusió de 

continguts, tant per a mitjans com per a la ciutadania en general, mitjançant vídeo-notes de 

premsa. En total, des del febrer de 2018, s’han realitzat les següents peces: 

 

 

  

23

7

39

Notícies Youtube Plens Youtube Entrevistes Youtube
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Xarxes socials 
L’Ajuntament de Cubelles té una estratègia de xarxes socials amb visió doble: 

- Com un canal de comunicació més 

- Com un canal CRM d’atenció bidireccional. 

 

Aquesta estratègia ja fa anys que es desenvolupa, si bé caldria fer una reflexió de les dades 

obtingudes fins a l’actualitat per redefinir els rols del personal adscrit, els perfils amb els quals 

s’hi està present, el paper dels perfils dels càrrecs electes i la necessitat de la ciutadania, es 

considera que ha estat força satisfactòria. 

 

Com a principi general, les pàgines de facebook de l’Ajuntament de Cubelles es gestionen des de 

perfils corporatius, creats sota la fórmula CM + nom del servei (p.ex. CM Ajuntament, CM Espai 

Jove...). aquesta fórmula es fa per poder tenir una interacció amb la ciutadania a través dels 

grups creats per debatre sobre temes d’interès local. En aquestes converses no se solen emetre 

missatges proactius, sinó que s’intervé quan hi ha una interpel·lació directa o si es considera que 

s’està creant un debat que pot portar a l’alarma social. El que sí es fa diàriament és una escolta 

activa dels diferents grups i en quant s’identifica una incidència es trasllada al departament 

corresponent per al seu coneixement, independentment de si es genera resposta o no. 

 

Aquesta estratègia s’ha vist modificada en els darrers dos anys per la implicació directa en les 

converses socials d’alguns electes municipals, sense que els missatges que es donen es gestionin 

directament des del departament de Comunicació. Aquest fet ha reduït considerablement el 

número de mencions dels perfils corporatius i ha incrementat l’eficiència en la resolució de les 

incidències publicades, per la gestió directa de la mateixa.  

 

De l’anàlisi de les dades del 2018, en termes generals, els comptes corporatius a les xarxes socials 

han crescut un 19,17%, el que representa 6.177 nous seguidors dels continguts municipals, uns 

17 nous seguidors cada dia de l’any. Si bé es començava l’any amb 26.038 seguidors totals, el 

2018 finalitzava sobrepassant folgadament la barrera dels 30.000, registrant 32.215 seguidors. 

En les diverses xarxes socials amb comptes corporatius els resultats son els següents: 

 

 

 
FACEBOOK: +13,32% / 2.513 nous seguidors 

COMPTE % Nº NOUS 

SEGUIDORS 

Ajuntament de 

Cubelles 

+21,77% 596 

Penedès Marítim +16,17% 1.1318 

Ràdio Cubelles +13,35% 206 

Espai Jove +0,68% 18 

Turisme +9,65% 232 

Biblioteca +4,02% 24 

Consum +23,07% 18 

OPIC +20,56% 29 

Centre Violeta 12,18% 72 
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Tret de l’Espai Jove, que presenta unes oscil·lacions molt abruptes del nombre de seguidors que 

caldrà analitzar amb més detall, la relació d’escàs creixement dels comptes Consum, Biblioteca, 

OPIC i Centre Violeta és directament proporcional a la poca activitat d’aquests comptes al llarg 

de l’any.  

 

En aquest sentit, cal tenir en compte que la gestió del compte OPIC enguany s’ha traspassat a 

Comunicació per tal de dinamitzar el projecte de Pressupostos Participatius, de manera que 

l’estacionalitat dels continguts està molt marcada al darrer tram de l’any. 

 

COMPTE PUBLICACIONS  

2018 

NOUS 

SEGUIDORS 

Biblioteca 29 24 

Consum 33 18 

OPIC 47 29 

Centre 

Violeta 

74 72 

 

 

 

 

 

TWITTER: +14,74% / 1.260 nous seguidors 

COMPTE % Nº NOUS 

SEGUIDORS 

Ajuntament de 

Cubelles 

+7,48% 219 

Ràdio Cubelles +7,78% 125 

Violeta +5,55% 6 

Penedès Marítim +11,75% 282 

Consum +23,83% 41 

OPIC +22,34% 42 

Turisme +100% 480 

Espai Jove +9,71% 65 

 

El creixement de Twitter és enganyós degut a que el compte de Turisme ja estava creat però no 

es va comptabilitzar fins a meitat de l’any 2018 quan ja comptava amb 375 seguidors. Així, en 

aquest cas concret el seu creixement real és del 21,87% (105 nous seguidors). 

Com en el cas del Facebook, els creixements més reduïts es deu a una escassa activitat. El compte 

de Consum (OMIC) ha estat sense cap activitat entre els mesos de juny a novembre i el compte 

OPIC entre el gener i l’agost tampoc ha tingut activitat degut al traspàs a Comunicació i 

l’estacionalitat de la campanya de Pressupostos Participatius. 

 

Finalment, el compte del Centre Violeta no ha fet cap publicació durant l’any 2018, pel que ja 

s’ha convertit en un compte zombie, donat d’alta però sense cap tipus d’activitat, pel que el més 

recomanable seria tancar-lo. 
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INSTAGRAM: +49,95% / 2.404 nous seguidors 

COMPTE % Nº NOUS 

SEGUIDORS 

Ajuntament de 

Cubelles 

+34,47% 656 

Ràdio Cubelles +39,33% 153 

Turisme +58,02% 405 

OPIC +19,88% 103 

Espai Jove +100% 389 

Penedès Marítim +76,28% 698 

 

El creixement registrat a Instagram és el més elevat de totes les xarxes socials municipals, el que 

demostra que les decisions preses en la gestió d’aquests comptes han estat encertades. El 

percentatge de l’Espai Jove correspon a que el perfil d’aquest servei a Instagram va donar-se 

d’alta el mes de juny, de manera que tots els seguidors son benefici net. L’augment també respon 

a que és una xarxa molt adreçada al públic jove i que des de Joventut s’està gestionant 

correctament tant en dotació de contingut com adaptació al públic objectiu. De fet, ha estat el 

primer departament que ha posat en marxa en mode experimental un canal de InstagramTV, les 

dades dels qual encara no han pogut ser analitzades amb els/les responsables.  

 

En el cas del compte genèric de l’Ajuntament es va decidir des de Comunicació que l’estratègia 

passaria a ser compartir fotografies d’altres usuaris que usessin l’etiqueta #Cubelles i que hi 

hagués una publicació al dia. Aquesta estratègia ha quedat demostrada com a encertada, doncs 

és a punt de sobrepassar els 2.000 seguidors, sent el compte líder en aquesta xarxa social. A 

més, el fet que les fotografies es comparteixin també de manera automàtica a Facebook genera 

sinèrgies en més d’una xarxa social amb el mateix contingut. 

 

Aquesta estratègia també ha estat adoptada pel compte del Penedès Marítim, fet que l’ha dut a 

registrar el creixement més elevat (+78,28%) i que ja voregi el miler de seguidors. 

 

En el cas de Turisme, el que a partir del juny s’hi posés més dedicació i es generés i compartís 

contingut de manera més regular ha provocat que el creixement de la segona meitat de l’any 

(297 nous seguidors) sigui el triple dels primers sis mesos (104 seguidors). 

 

Durant l’any 2018 s’ha publicat els següents post a FB i entrades a TW: 

 
Comparativa d’entrades a FB i TW 2016-2018 (Font: elaboració pròpia) 
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Valoració 

Departament de Comunicació 

El departament de Comunicació ha complert els seus objectius, si bé cal millorar els canals de 

comunicació interna per tal que la informació flueixi en sentit ascendent i descendent de forma 

més àgil. 

 

La participació del personal de Comunicació en la fase de conceptualització de qualsevol política 

o acció municipal, ajuda molt en la correcta gestió de la comunicació.  

 

Per altra banda, caldria revisar, amb el departament de Recursos Humans, el Pla de Comunicació 

Interna per tal que els públics interns estiguessin integrats en totes les polítiques comunicatives, 

amb la voluntat de millorar la informació i el sentiment de pertinença al projecte comú de 

l’Ajuntament de Cubelles. En aquest procés caldria comptar, a més del personal propi del 

Consistori, els de les empreses de serveis que treballen directament al municipi i que tenen una 

relació directa amb la ciutadania. 

Mitjans de comunicació municipals 

Els mitjans municipals han acomplert també el seu objectiu d’apropar-se a la ciutadania oferint 

una informació veraç, transparent i plural. La seva voluntat de ser present a tots els 

esdeveniments socials, polítics, culturals i esportius de la vila es veu limitat pel nombre d’efectius 

dels que disposen, la qual genera la necessitat de cobrir molts d’aquests actes amb hores 

extraordinàries. 
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Annex: 

Quadre de dades de les xarxes socials: 
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