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Cubelles Comunica,
la informació 2.0
Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar
els codis QR, a través dels quals i mitjançant un
smartphone podreu ampliar la informació que se
us ofereix en el format paper. Entrevistes audiovisuals, catàlegs de fotografies dels actes, bases dels
concursos, webs d’interès,
i d’altres recursos que us
permetran que la informació no es limiti a l’espai de
la revista.
La informació al Cubelles
Comunica és informació 2.0
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Cubelles Comunica és una publicació municipal de

periodicitat bimestral i distribució gratuïta editada per
l’Ajuntament de Cubelles a través de la Regidoria de
Comunicació. La redacció no comparteix, necessàriament, la opinió expressada en els articles signats, d’opinió i col·laboracions.
Coordinació, redacció i fotografia:
Departament de Comunicació i Premsa, Iván Fernández, Iolanda Astor, Montse Torrado, Josep Maria Agustí,
Spot Surf Skate, CV Cubelles i Antoni Pineda.
Dissenyat i maquetat a Cubelles
www.cubelles.cat
Més informació
Ràdio Cubelles (107.5 FM) | www.radiocubelles.cat
L'edició d'aquesta revista va entrar a impremta el 8
d'abril de 2019.
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COMUNICA
El ple de l’Ajuntament tira endavant la
primera ordenança de civisme de Cubelles
Modificat el Pla General per permetre la
construcció de l’edifici de Les Vinyes

L

l ple de l’Ajuntament de Cubelles ha aprovat la primera
ordenança de civisme de la
vila. El text, que ara restarà en període d’al·legacions abans de la
seva aprovació definitiva, regula
els drets i deures de la població,
estableix unes bases mínimes de
convivència i introdueix un règim
sancionador que actuarà en casos
d’incompliment. Segons que recull
explícitament el document, l’ordenança pivotarà sobre quatre grans
eixos: la reducció de l’abandonament de mobles i andròmines a la
via pública, l’increment de la recollida dels excrements d’animals de
companyia, la disminució de l’abocament de restes de poda a la via
pública i l’augment de la separació
selectiva de residus urbans, entre
d’altres. El regidor de Medi ambient
i salut, Josep Maria Hugué, va vsubratllar que el percentatge de persones amb una actitud reprovable era
molt minso, malgrat que amb una
petjada destacada. Des de l’oposició, la portaveu de Cubellencs-FIC,
Anna Martínez, va criticar l’ambigüitat i les llacunes que, al seu entendre, presenta el text mentre que el
regidor de Cubelles Sí Es Pot, Albert
Tribó, es va felicitar per l’aposta per
la mediació gratuïta, alhora que va
qüestionar l’estat de les voreres i la
part relativa al tractament dels gats
a la via pública atès que aquests
animals tenen criteri propi “i no són
controlables”. El responsable de
Medi ambient i salut, Josep Maria
Hugué, va replicar defensant la feina
dels tècnics municipals encarregats
de la seva elaboració i recordant
que ara s’obriria un període d’al·
legacions per introduir propostes i
millores. El punt es va aprovar amb
el vot a favor dels grups del govern,
PP, Guanyem, Cubellencs-FIC i la
regidora Silvia Romero, i l’abstenció
de Cubelles Sí Es Pot.

La sessió plenària corresponent
al mes de març també va aprovar la modificació del Pla General
d’Ordenació Urbanística Municipal
(PGOUM) que ha de permetre la
futura construcció a la zona del cementiri de l’edifici de l’institut Les
Vinyes. El punt va entrar a l’ordre del
dia per via d’urgència després que
s’haguessin rebut tots els informes

alguns informes detectaven “mancances, malgrat ser favorables”. El
punt va tirar endavant amb el vot a
favor dels grups del govern, PP, Guanyem, Cubellencs-FIC i la regidora
Silvia Romero, i l’abstenció de Cubelles Sí Es Pot.
El ple de l’Ajuntament de Cubelles
també va aprovar per unanimitat el
Protocol i Pla d'actuació davant les

Els grups municipals també van aprovar el pla contra les agressions sexistes.

corresponents als diferents organismes implicats en la seva tramitació
administrativa. El regidor d’Urbanisme, José Manuel Ardila, va justificar
la inclusió del tema a última hora
atès que no s’havia obtingut tota la
documentació fins a hores abans i
va ressaltar que els tècnics havien
treballat sense ingerències polítiques.
Segons la modificació aprovada,
els terrenys on s’edificarà l’institut
permetrà, paral·lelament, la construcció màxima de 99 habitatges
(un 20% de protecció oficial i un 10%
de preu concertat) amb un sostre
d’edificació de 9.879 m2. Des de
l’oposició es va lamentar la falta
d’informació rebuda durant el procés mentre que el portaveu de Guanyem, Daniel Pérez, va remarcar que

agressions sexistes en espais d'oci
del municipi, que pretén treballar
en la conscienciació de la població
envers la prevenció i la resposta enfront la violència masclista a més
d’esdevenir una eina per combatre
les agressions sexistes als espais
d’oci i generar zones de llibertat,
també en els itineraris d’anada i tornada als domicilis.
Finalment, la sessió ordinària del
mes de març va aprovar la designació de Ramon Gómez com a jutge
de pau suplent, una moció on es
demana el rescat dels peatges de
la C32 i l’equiparació de Cubelles
a la zona ferroviària de la resta del
Garraf i es va donar compte de la
renúncia formal del regidor del PSC,
Xavier Grau, que serà substituït per
Renata Bedós.

3

L'ENTREVISTA:

CARLA
VALL
Pensàvem que les noves generacions ja no serien
igual de masclistes que abans; però el masclisme
muta, pren noves formes, té nous mitjans i, de
vegades, és molt més subtil que temps enrere

P

arla clar i directe. I amb coneixement de causa. Al llarg
de la seva trajectòria, l'advocada vilanovina, Carla Vall, s'ha
destacat per la seva tasca feminista
i en contra de tota violència envers
les dones i el col·lectiu LGTIBQ+,
tant des del punt de vista professional com social. Tot aquest bagatge, juntament amb un extens treball
de camp, li ha permès liderar la redacció del Pla i Protocol d'actuació
davant les agressions sexistes en
espais d'oci de Cubelles, centrat,
sobretot, en festes populars com
el Cerkabirra, el carnaval i la Festa
Major, malgrat que sense perdre de
vista cap altre indret públic.
A aquestes alçades de la pel·lícula,
per què és necessari un protocol
d'actuació com el que s'ha aprovat
recentment?
Doncs perquè és una pel·lícula que
no s'acaba, tot just ens trobem al
seu inici. Ara som a l'anomenada
quarta onada del feminisme, que
s'imbrica amb d'altres lluites i fa
visible totes aquestes opressions i
agressions que es donen a la quotidianitat. Abans fixàvem una imatge
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molt estereotipada de les violències, de matinada, amb molt d'alcohol pel mig, drogues i desconeguts,
i ara veiem que no és ben bé així.
Són molt més properes, amb menys
violència física però més psicològica... Podem dir que ara s'ha trencat aquest pacte de silenci amb els
agressors i que ja no és un estigma
ser víctima, ara ja podem dir que
som supervivents. I per això és molt
útil elaborar protocols com aquests
perquè permet que tota la ciutadania pugui acompanyar les persones
que denuncien.
Com s’ha elaborat aquest document?
Doncs, de la manera més participativa possible. D'una banda, hem fet
enquestes per obtenir dades quantitatives, ja que és molt complicat
conèixer-les atès que moltes no es
denuncien. De fet, es calcula que hi
ha una xifra oculta del delicte d'un
80%. I, de l'altra, hem fet entrevistes
on hem detectat algunes coses que
fallaven i, a més, hem desenvolupat
una marxa exploratòria per analitzar què és el que succeeix durant
el recorregut, on hem detectat que

existeixen carrers neutres però, en
canvi, també n'hi ha que, llegits en
clau de gènere, poden fer por o ajudar que es cometin aquestes agressions.
Quines dades específiques d’especial rellevància heu detectat a Cubelles?
Ens ha cridat molt l'atenció que Cubelles es troba una mica per sobre
de la mitjana catalana quant a índex
de violència sexual i, sobretot, que
són fets que no es denuncien. Per
tant, s'ha de complementar entre
municipis tot aquest servei de denúncia i atenció que es troba fragmentat al llarg de tota la comarca.
Per una banda, els jutjats i Mossos
són a Vilanova però, en canvi, l'hospital comarcal es troba a Sant Pere
de Ribes. Gaudim d'un molt bon
servei de SIAD (Servei d'Informació
i Atenció a la Dona), amb treballadores molt compromeses, i cal dotar-lo
de més recursos perquè hi hagi una
acollida que ajudi a la reparació.
I com és que costa encara tant de
denunciar?
Hi ha molts casos en què no s'ha

produït un abús amb penetració i
a la societat encara li costa d'identificar-lo com a delicte. I tinguem
també en compte el que suposa denunciar en municipis petits. Per això
incidim en aquest treball comunitari
perquè quan la societat rep un missatge així el que ha de fer és acompanyar la víctima.
El pas que es dóna quan es passa
de la consideració abstracta al fet
concret.
Exacte, és la base que hem de canviar. D'entrada, tothom està d'acord
en rebutjar la violència sexista però
quan ens toca de prop, aleshores és
quan comencen a operar tots els
mites i estereotips: les denúncies
falses, el caràcter de la noia, que el
noi és encantador, que és impossible que hagi passat així, per què no
t'has defensat... Ens costa molt escoltar de veritat sense emetre judicis, que és el que vol la víctima.
Les festes populars de Cubelles
són espais especialment sensibles
per a les agressions sexistes?
De fet, tots els espais ho són. Sovint es pensa que, com que hi pot
haver consum de drogues i alcohol,
els agressors perden els seus inhibidors i actuen. Però no té per què
ser així. La festa en si pot ser un espai molt segur, ja que les dones se
senten més protegides envoltades
de gent. La part més problemàtica
és la tornada cap a casa per zones fosques i poc transitades. Les
agressions, a més, solen produir-se
en espais tancats, a l'habitatge de la
víctima o de l'agressor. El risc no és
la festa en si, sinó tot el que passa
després.
Quines mesures concretes es proposen al pla?
Es divideixen en quatre fases que
van de la prevenció a la sensibilització social, l'abordatge de les violències i la reparació. A més, demanem
que ja en l'inici es faci un plantejament de la festa el més democràtic
i igualitari possible. No té sentit, per
exemple, que fem campanyes de
prevenció contra les violències i que
després portem cantants que facin lletres masclistes o denigrants.

També s'han fet propostes de transport i il·luminació, entre més.

culina on es pot veure la dona com
un objecte de consum de la festa.

També s'inclou el moviment
LGTBIQ+, oi?
Sí, és clar. Arran de les entrevistes
hem detectat una mancança molt
important a l'hora de visibilitzar
aquesta lluita. De fet, donava la
sensació que a Cubelles no existeix
aquest col·lectiu.

Hi ha més conscienciació entre les
generacions més joves sobre les
agressions sexistes i homòfobes?
Amb aquest tema, sovint ens fem
una trampa tots plegats pensant
que els joves són més masclistes, i
no és veritat, en tot cas ho són igual
que abans. Pensàvem que ara ja no

L'advocada vilanovina s'ha destacat de fa temps pel seu activisme social.

Es parla de set grans objectius. Són
factibles d'implementar?
Per això els incloem. Fonamentalment, volem generar espais de llibertat en aquests contexts d'oci,
que són tan importants per als joves. I fer que totes les persones que
hi intervenen ajudin a prevenir i identificar aquestes actituds i treballin
de manera coordinada amb la resta
de serveis. Tots els participants han
d'incloure aquesta mirada ja que, si
no, acaben sent esdeveniments impulsats des d'una òptica molt mas-

ho serien però no ha estat així perquè el masclisme muta, pren noves
formes, té nous mitjans, noves tecnologies... I, de vegades, és molt
més subtil que temps enrere, quan
les dones no sortien de casa o eren
classificades d'estretes o putes.
Ara, els mandats de gènere han canviat. Segurament es cometen els
mateixos delictes que abans, però
es denuncia més. Bravo per la societat. A més, ara hi ha situacions que
són inacceptables per a les noves
generacions.
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COMUNICA
Els mitjans municipals faran una cobertura de la
campanya a les eleccions municipals del 26M
El dia de les eleccions, Ràdio Cubelles emetrà un especial

L

a propera campanya electoral
per a les eleccions municipals
del 26 de maig, es podrà
seguir, com és habitual, en els mitjans
locals. A la tradicional cobertura info
rmativa de Ràdio Cubelles, enguany
se sumarà una edició especial
del butlletí Cubelles Comunica i
l’emissió de les entrevistes a les
candidates i candidats a través del
canal de Youtube de l’emissora
municipal.
A manca de conèixer el número
de candidatures que hi concorreran,
des del 9 al 24 de maig, es farà
una entrevista a les persones que
encapçalin cadascuna de les llistes
electorals. Aquesta es podrà seguir
en directe per Ràdio Cubelles
de dilluns a divendres (13h.) i, si
tècnicament és possible, també pel
canal de l’emissora a Youtube. si
no és possible, es podran gaudir en
diferit.
Així mateix, una edició especial
d'aquesta
publicació,
Cubelles
Comunica, aproparà la informació
sobre les candidatures i les seves
principals propostes per al mandat
2019-2023 per la gestió municipal a
la ciutadania de Cubelles.

dimecres 22 de maig, a les 18h.
L'espai es podrà seguir en directe
per Ràdio Cubelles des de la Sala
Sòciocultural, on també hi podrà
assistir públic.
Tot i que encara s'està tancant
el format que tindrà aquest debat,
el Consell municipal de Comunicació, òrgan responsable de ratificar
la proposta dels professionals
dels mitjans de comunicació, ha
proposat que integri a totes les
forces polítiques que concorrin a les
eleccions.
La jornada electoral del 26M tindrà
un seguiment especial a Ràdio
Cubelles, www.radiocubelles.cat i
les xarxes socials. A partir de les

12h. i fins a disposar de la dada de
participació de les 14h., la primera
oficial, el personal professionals i
el grup de col·laboradors i col·laboradores de l'emissora faran una
primera aproximació a la jornada
electoral amb connexions a tots els
col·legis electorals del municipi.
A més, es farà un seguiment
especial a la votació de les persones
invidents, que per primera vegada
el municipi de Cubelles garantirà el
seu exercici de forma secreta per
primera vegada a l'Estat espanyol.
Imatge del debat electoral de Ràdio
Cubelles per a les eleccions municipals de maig de 2015

Debat electoral
Pel que fa al tradicional debat
electoral, la data escollida és el

Ràdio Cubelles repassa els 40 anys d'eleccions
municipals democràtiques en un especial

R

àdio Cubelles treballa en
la realització del programa
"Història de les eleccions
municipals contemporànies de
Cubelles (1970-2019)". Un programa
que es començarà a emetre després
de Sant Jordi, cada dia a les 9.30h. i
a les 16.30h., fins el 9 de maig.
El programa, dividit en 12 capítols,
arrenca abordant el període de
canvis a l'ajuntament entre el 1970
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i el 1975. El segon capítol inclourà
els fets més rellevants de l'ambient
preelectoral de 1975 fins al 1979.
A partir del tercer, els capítols
coincidiran amb les eleccions
municipals i els blocs de quatre anys
de les legislatures (1979-1983-19871991-1995-1999-2003-2007-20112015).
La intenció de l'emissora és
reposar el programa a l'estiu i afegir-

hi un capítol final amb un resum de
les eleccions d'aquest 2019.
En l'elaboració del programa
s'estan fent entrevistes a diversos
protagonistes sobretot de les
èpoques
inicials
com
Joan
Fernàndez, Josep Castellví, Lluís
Pineda o Joan Vidal, entre d'altres.
També es farà servir l'arxiu de Ràdio
Cubelles per tal de cobrir els capítols
dels últims anys.

COMUNICA
Cubelles serà el primer municipi de l’Estat en
garantir el vot secret a les persones invidents

C

ubelles es convertirà en el
primer municipi de Catalunya i l’Estat en garantir el vot
secret i accessible en unes eleccions locals a les persones cegues o
amb deficiència visual severa. Així
ho ha decidit per unanimitat el ple de
l’Ajuntament mitjançant l’aprovació
d’una moció que tenia el suport, a
més, de l’Associació de Minusvàlids
de Cubelles (AMICU) i l’Associació
Catalana per a la Integració del Cec
(ACIC). Segons l’acord, el consistori
s’encarregarà de confegir un kit específic similar al que ja s’utilitza a la
resta de comicis però que no està
habilitat per a les municipals, que
serà distribuït entre totes aquelles
persones invidents que s’adhereixin
a la iniciativa.
Els interessats tenen temps per
sol·licitar-lo entre el 2 d’abril i el 9 de
maig i, a continuació, s’encarregaran els kits amb forma de maletins
que incorporaran les paperetes del
partits, cadascuna dins d’un sobre
escrit en Braille, i un sobre normal
buit on els votants introduiran la
papereta escollida, de manera que
sigui impossible saber quina ha
estat la seleccionada. El dia de les
eleccions, un cop s’identifiquin, un
voluntari d’AMICU o de l’Ajuntament
li proporcionarà el maletí perquè
procedeixi a la tria del vot ja sigui a
casa seva i tornant amb la butlleta
escollida o bé dins d’un espai privat
habilitat al mateix col·legi electoral.
Des de l’ACIC s’ha qualificat l’acord

d’”històric i emocionant” atès que
suposa fer una passa endavant i no
es limita a instar al govern estatal a
regular un sistema de votació que ja

la lluita del seu col·lectiu des de fa
més d’una dècada i, sobretot, destacar el valor de la decisió presa. “No
és una declaració política adreçada

José Ángel Carrey és el president de l'ACIC, entitat que lluita pels drets dels cecs.

està establert a la resta de comicis
però que a les eleccions locals obliga a les persones cegues a dependre d’un acompanyant de confiança
perquè triï la papereta. El seu president, José Ángel Carrey, va intervenir al ple del març per rememorar

a altres institucions, és posar en
marxa un procés per crear per primera vegada en la història de la democràcia espanyola un mecanisme
que garanteixi el secret de vot amb
plena normalitat, com a ciutadans
lliures que som”, va dir Carrey.

Un kit d'origen suec
El kit que es fa servir a la resta de comicis electorals -europeus, corts generals i Parlament-, i que en aquestes eleccions municipals també s'utilitzarà
a Cubelles, té un origen suec. El país escandinau es va significar en la lluita
per l'accessibilitat de les persones invidents a l'hora d'exercir el seu dret a
vot secret. A l'Estat, després de nombroses reclamacions per part de col·
lectius que batallen per la plena normalitat de les persones cegues, es va
aprovar el 2007 un Reial Decret que regulava el procediment de vot accessible, però deixant al marge les eleccions municipals. El principal argument
esgrimit passava per la suposada dificultat d'aglutinar en un únic text tot
aquest mecanisme, tenint en compte la gran quantitat de formacions municipalistes que es presenten a uns comicis locals.
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COMUNICA

LABDOO,
L'ONG DE
LES TIC
U

n jove vilafranquí, estudiant
de telecomunicacions a Los
Angeles (EUA), Jordi Ros, va
impulsar l'any 2004 un projecte de
recuperació d'ordinadors entre els
seus companys de carrera. La seva
voluntat era aprofitar l'obsolescència tecnològica perquè els infants
de països subdesenvolupats tinguessin accés a equipament informàtic. És l'embrió del naixement de
Labdoo, una ONG que fa uns mesos
ha aterrat a la nostra comarca per
portar portàtils, e-books i tauletes a
les escoles de països desafavorits.
L'entitat va creuar l'Atlàntic i va
arribar a Europa, per Alemanya, Suïssa, l'Estat espanyol i, ara, a Catalunya (2014). I a la comarca del Garraf
la seva cara visible és la cubellenca
Dúnia Duran. Ella és la impulsora, a
Cubelles, de la campanya de recollida de portàtils en desús a la Deixalleria, la Biblioteca i al Centre Social
Joan Roig i Piera. Els equips han de
funcionar i tenir un mínim de 756Mb
de RAM per poder ser aptes per la
campanya.
Després un equip d'informàtics
voluntaris els posen a punt, s'instal·
la el sistema operatiu de codi lliure
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Linux i un software educacional. De
fet, aquesta tasca es fa en alguns
instituts sanejadors, on es fan càrrec, dins les aules, de sanejar els
equips. Al Garraf, a l'IMET de Vilanova, es porta a terme aquest sanejament.
La voluntat de Labdoo és trencar
amb una dinàmica perversa que impedeix als països més desafavorits,
desenvolupar-se. Les TIC (tecnologies de la informació i la comunicació) són bàsiques en aquest procés
de creixement de la població de països on les fonts d'educació gratuïta
no estan a l'abast de tothom.
Traçabilitat del projecte
Per garantir la confiança en el projecte, els més de 17.000 dispositius
que Labdoo té distribuïts en unes
1.400 escoles de tot el món es poden localitzar a través de la seva
web. Fins a la data, s'han beneficiat
463.000 estudiants de 128 països,
gràcies als 263 hubs (punts de recollida) que existeixen. A banda del
benefici social i educatiu, cal destacar el mediambiental, que l'ONG
xifra en gairebé 260.000kg de CO2
estalviats a l'atmosfera amb el pro-

Les fonts
d'educació
gratuïtes no
estan a l'abast
de tothom i
això provoca
una desigualtat
i que el talent
potencial dels
joves de tot el
món, i els seus
beneficis, es
perdin
grama de reciclatge d'equipaments
en desús.
La majoria del material va a l'Àfrica, l'Amèrica del Sud i el sud d'Àsia,
aprofitant viatges que fan persones
voluntàries o ONG's a països destinataris. Aquest aspecte permet que
el projecte segueixi mantenint-se
sense recórrer a les donacions econòmiques i, alhora, evita més despeses mediambientals.
Però segueix havent un dèficit entre les aportacions que es fan i les
necessitats que hi ha actualment en
tot el món de material TIC. De fet,
segons les dades de Labdoo, hi ha
una demanda de 7.000 dispositius
per part de les Edoovillages (escoles receptores) i gairebé 2.000 en
trànsit cap a alguna d'aquestes més
de 1.400 escoles i centres educatius que en demanden.
A Cubelles, fins a la data, s'han
recollit dos equips que hagin pogut
entrar en el projecte. Per això, la Dúnia Duran, professora de la Universitat de Barcelona, anima a tota la
ciutadania a fer més donacions i,
d'aquesta manera, ajudar als estudiants dels països subdesenvolupats
a trencar amb la fractura digital.

COMUNICA
En record de Josep Agustí, assassinat pel nazisme
Cubelles col·locarà una llamborda

Stolpersteine d'homenatge als deportats

L'

escultor alemany, Gunter
Demnig, serà l’encarregat
d’instal·lar
personalment
la llamborda Stolpersteine en homenatge al cubellenc assassinat al
camp d’extermini nazi
de Mauthausen, Josep
Agustí Bombui, de cal
Tit. L’acte d’homenatge
tindrà lloc el 20 d’abril a
les 11.00 h. al carrer de
Sant Antoni 31, just al
davant del domicili familiar d’en Josep Agustí, on encara hi viuen
alguns dels seus descendents.
D’aquesta
manera,
Cubelles esdevé el primer municipi del Garraf
i un dels pioners de Catalunya en adherir-se al
projecte Stolpersteine,
una iniciativa impulsada
per Gunter Demnig ara
fa 27 anys i que treballa
per conservar la memòria de totes les persones
deportades als camps
de concentració i d’extermini nazis.
La proposta consisteix en la
instal·lació d’unes llambordes quadrades de 10 x 10 cm. fetes de formigó i cobertes d’una fulla de llautó
"on es graven les dades de persones
empresonades i deportades. Es col·
loquen al paviment de davant dels
edificis o llocs on les víctimes van
viure o treballar en llibertat abans
de l’empresonament o la deportació. Cada llamborda és única i precisament es realitza de manera especial a mà, com a gest de respecte
i humanitat que vol contrastar amb
l’exterminació industrialitzada dels
nazis”, tal com recull a la seva pla-

na web el Memorial Democràtic, la
institució pública que té per missió
la recuperació, la commemoració i
el foment de la memòria democràtica arreu del país i que coordina la

després d’estar amagat a diversos
indrets de Cubelles i la comarca i,
posteriorment, es refugiés a Barcelona. A la fi de la contesa bèl·lica,
va emprendre el camí de l’exili cap

Josep Agustí, a baix al centre, en una imatge inèdita de començaments dels anys 30.

col·locació de les llambordes a Catalunya.
Actualment, ja existeixen més de
70.000 Stolpersteine a més de 21
països a tot Europa.
Integrant del 'Comboi dels 927'
Josep Agustí va néixer a Almassora (Plana Alta) el 28 de desembre de
1896, tot i que de ben jove va arrelar
a Cubelles, arribant a integrar el Comitè de Defensa que es constituí a
la vila un cop va esclatar la guerra
del 1936. Segons les investigacions
de l’historiador Antoni Pineda, la
seva tasca fou determinant perquè
mossèn Jaume Rosell salvés la vida

Membre del Comitè de Defensa local, després de la guerra
es va exiliat a França, on fou detingut i enviat al camp de
Mauthausen, morint el 24 de gener de 1941, amb 44 anys

a França, on fou internat al camp de
refugiats d’Angulema i, el 20 d’agost
de 1940, enviat al camp de concentració de Mauthausen.
D’aquesta manera, va formar part
del tristament conegut Comboi del
927, integrat per famílies senceres
de republicans catalans i espanyols
i que esdevingué el primer enviament massiu de deportats civils a
un camp nazi registrat durant la II
Guerra Mundial, abans que jueus, gitanos i russos. Les deplorables condicions en què malvivien a Mauthausen acabà amb la seva vida al camp
satèl·lit de Gusen, el 24 de gener de
1941, a l’edat de 44 anys.
Amb la col·locació de la llamborda el 20 d’abril a mans de mateix
Gunter Demnig, l’Ajuntament de Cubelles confia en què la memòria de
Josep Agustí Bombui perduri, així,
per sempre més.
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COMUNICA
La 45a Setmana Cultural arrenca amb novetats
Als actes tradicionals habituals, enguany s’hi suma una trobada
de capgrossos i gegants infantils el dia 27 d'abril
La setmana entrant tindrà lloc la jornada de Sant Jordi, amb les parades de roses i llibres durant tot el dia
de la plaça de la Font a la plaça de Santa Maria i l’endemà, 24 d’abril, es projectarà l’estrena del documental de
Charlie Rivel i la seva relació amb Cubelles, produït per
l’Ajuntament de Cubelles (més informació a la pàgina 15
d'aquesta edició del Cubelles Comunica). L’acte serà al
Centre Social Joan Roig i Piera a les 19.00 hores i clourà amb una taula rodona en col·laboració amb el GEC
Amics del Castell.
La 23a edició del concurs de contes i narració breu
Víctor Alari que organitza Ràdio Cubelles farà la gala
d’entrega de premis la tarda del divendres 26 d’abril a
la sala sociocultural. Enguany, a més, es presentarà el
llibre del 6é recull de contes i narracions guanyadores
entre els anys 2015-2108.

Cartell oficial de la Setmana Cultural 2019.

L

1a Trobada de capgrossos i gegants infantils
El darrer cap de setmana del programa d’actes s’encetarà al migdia del 27 d’abril amb la projecció del reportatge sobre el pubillatge a càrrec de la Societat l’Aliança i
l’Associació de Joves de Cubelles, al Centre Social Joan
Roig i Piera. Serà a la tarda, a partir de les 17.30 hores,
quan s’iniciarà una de les grans novetats de l’edició
d’enguany: la 1a trobada de gegants i capgrossos infantils que també comptarà amb una cercavila pels carrers
del nucli antic i ballada final a la plaça del Centre Social
Joan Roig i Piera.
Una de les novetats editorials d’autors locals es presentarà a les 19.00 hores al Centre Social Joan Roig i
Piera. Serà el llibre del fill predilecte i cronista gràfic de
la vila, Antoni Pineda, Històries i Records. El Ferrocarril
a Cubelles (vegi's la pàgina 16 de la revista). El dia fina-

a cultura s’apodera dels carrers, places i espais
públics de Cubelles per 45a vegada. Amb la jornada de Sant Jordi de rerefons, se succeiran els
actes tradicionals com la trobada de puntaires, la cercavila de balls blancs, les cantades de caramelles i molts
d’altres.
Algunes de les activitats ja porten duent-se a terme
des del passat 12 d’abril, però serà a partir del proper
dissabte 20 d’abril quan el programa oficial agafarà embranzida.
Una novetat de l’edició 2019 serà
el mateix dia 20 d’abril a les 11 h.
quan es retrà homenatge al cubellenc Josep Agustí Bombuí, assassinat el 29 de novembre del 1941 al
camp d’extermini de Mauthausen.
L’acte comptarà amb la col·locació
de la llamborda Stolpersteine dins
del projecte de reconeixement a
les víctimes del nazisme. Tot seguit, el Centre Social acollirà les
presentacions dels llibres El abrazo
del monstruo de Félix J. Palma i de
Més que ràbia d' Emili Bayo. L’endemà, 21 d’abril, la plaça de la Vila
serà l’epicentre de la cantada de caLes puntaires i el 'patchwork' tornaran a omplir el carrer
ramelles a càrrec del Cor l’Espiga.
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COMUNICA
litzarà amb el sopar a la fresca que organitza l’entitat el
Cubell i el concert a la plaça del centre social dels Muy

infantils dedicats al pallasso cubellenc a la vegada que
a partir de les 11.00 hores s’oferirà un itinerari didàctic
amb visita pública del castell de
Cubelles i des de les 11.30 hores,
també a la plaça del Castell, es faran tallers en anglès a càrrec de
Kids&Us Cubelles.
A les 12.00 hores, davant de l’església, es donarà inici de la cercavila de balls blancs de l’Agrupació
de Balls Populars que després de
recórrer els principals carrers del
nucli antic farà la ballada final a la
plaça de la Vila.

Festival de Cant Coral
El darrer acte programat tindrà
lloc el dimecres 1 de maig a l’església de Santa Maria. Serà el
15è Festival de Cant Coral Vila
La ballada final de la cercavila de balls blancs és un gran reclam per a grans i petits.
de Cubelles que comptarà amb la
participació de 3 corals convidades i les corals Cor L'Espiga i Cor
Espig@ XXI del Cor l'Espiga de Cubelles amb la particiStone, Rumbalmins i Señoras que pinchan.
La 12 edició del concurs de pintura ràpida prendrà pació de Cubelles Happy Day grup de gospel a partir de
els carrers de la vila el matí del 28 d’abril, i conviurà les 18.00 hores.
amb la 21a Trobada de Puntaires i de Patchwork que
s’instal·larà al llarg del carrer Major. També s’hi podran
trobar estands de productes artesans, llibres i trobada
Consulta el programa d'actes complet
de col·leccionistes de plaques de cava. Fins a les 14.00
al web municipal www.cubelles.cat
hores l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel
farà jornada de portes obertes amb activitats i tallers

Passejant pels carrers de la vila és fàcil trobar artistes participants en el concurs de pintura ràpida.
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CONEIX

CUBELLES TORNA
A L'ÈPOCA MEDIEVAL

A

banderats, templers, artesans, músics, soldats...
i molts altres inundaran els carrers del nucli antic de Cubelles, retornant-la per un cap de setmana a l'edat Mitja. La fira Cubelles Medieval arriba a
la vuitena edició plenament consolidada en el calendari festiu de la vila sent el principal pol d'atracció de
visitants durant el període festiu de la Setmana Santa.
Enguany transcorrerà del 19 al 21 d'abril principalment
als carrers del centre del municipi, que s'amplia amb el
carrer Jacint Verdaguer respecte edicions anteriors.
La Fira Cubelles Medieval estarà amenitzada pel grup
Grup d'Abanderats ASTA Gruppo Sbandieratori del Palio
di Asti, un espectacle intenerant amb músics del Piamont (Itàlia). També hi haurà un campament de templers
amb exposició d'armes i que realitzaran recreacions de
vida a l’època, desfilades de soldats, lluites i combats
etc. L'Arc Vall Llobera instal·larà el seu campament de
tir amb arc i es reeditaran les cercaviles, espectacles de
circ i foc, les actuacions de música medieval i animacions itinerants pels carrers per on discorrerà la fira.
En l'edició d'enguany repetirà l'activitat 'Soc àrab' a la
plaça de la Vila i s'instal·laran jocs gegants per delit dels
més petits a més de la ja clàssica zona de restauració a
la plaça del Centre Social.
A la VIII Cubelles Medieval els visitants hi trobaran
més parades, més espectacles i més activitats per la
canalla, a banda d'activitats complementàries com les
conferències i actes que permeten no perdre l’arrelament amb la història. En aquest sentit, podran descobrir
els orígens de la nostra Vila, especialment el seu passat
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jueu. Cubelles té el privilegi de ser el municipi de Catalunya amb la constatació documental més antiga del país
acreditatiu de l’existència d’una comunitat jueva. Concretament es tracta d’un document de l'any 973, on Iudà
Vives, jueu de Cubelles, ven una vinya a un cristià, Onofred, i els testimonis de la venda són també jueus: Isaac,
Simha i Barukh. Document redactat en llatí i hebreu.
Seguint amb el contingut històric de la fira, enguany,
la regidoria de Turisme, comerç i fires ha encarregat un
estudi al doctor en història, Roger Benito i Julià, amb
la voluntat de recuperar el passat històric de la vila. Un
treball inèdit sobre com era Cubelles al segle XIV a través de les visites pastorals que serà publicat per part
del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell. Les
visites pastorals eren inspeccions periòdiques que feien els bisbes i el seu seguici a les parròquies de les
respectives diòcesis. Les visites pastorals són una font

La plaça del Centre Social en l'edició de l'any passat.

importantíssima per a l’estudi de l’Edat Mitjana ja que
ens permet veure com s’aplicava aquesta llei espiritual.
La moral eclesiàstica era clara però gràcies a les visites pastorals sabem que els feligresos no eren models
de conducta. Gràcies a les visites pastorals tenim informació molt diversa sobre Cubelles. Hi havia moliners
que pastaven i coïen el pa al forn de l’església de Santa
Maria, existia un cementiri on hi anaven els jugadors de
daus del poble, se celebraven matrimonis clandestins i
hi havia una prostituta i un alcavot que exercien al terme.
Espectacle 'Sons del castell'
Abans de la inauguració oficial de la fira tindran lloc diverses activitats, com l'espectacle Sons del castell, un
espectacle que pretén atansar la història dels castells
de Catalunya a través de la música, la poesia i les imatges. Es tracta de bastir les condicions necessàries per
aconseguir que el públic s’immergeixi en els mil anys de
vida que sumen bona part d'ells.
L’objectiu és deixar-se portar en aquest viatge pel
temps on no cal conèixer la seva història sinó sentir de
ben a prop la manera de ser, de pensar, d’estimar de tots
els temps. Si més no, la vocació és ressaltar el passat,
el dels nostres avantpassats, però, també, el futur, el
de la nostra identitat. I, en certa manera, és també un
viatge per la història de les nostres músiques: des de
les cançons medievals (àrabs i dels trobadors) fins a les
orquestrines del s. XX.
Tot plegat, prenent com a fil conductor el Castell de

Penyafort (Santa Margarida i els Monjos), lloc de naixement de Sant Raimon de Penyafort, però afegint-hi la
volgudapresència del Castell de Cubelles
Jornades gastronòmiques
També per quart any consecutiu es reediten les jornades gastronòmiques medievals. De l'1 al 21 d'abril es
podran degustar menús d'inspiració medieval als següents restaurants:
LA SALSETA. Carrer Major, 8
EL GOURMET DE LA LEÑA. Carrer Victor Balaguer, 16
EL PEIXET. Passeig Marítim, 18
LA LLAR D'EN KATXI. Passeig de la Marina, 27
CAL TALA. Passeig de la Marina, 31-32
EL RACÓ D’EN PINILLA. Carrer de la Creu, 4

Les actuacions al carrer son un pol d'atracció de públic.
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COMUNICA
El periodista Llorenç Avinyó i la doctora Teresa
Joval, Micròfon d'or i Altaveu de Ràdio Cubelles

E

l periodista i escriptor Llorenç
Avinyó, i la doctora Teresa Joval, són els guanyadors del
12è Micròfon d'or i 4t Altaveu de Ràdio Cubelles 2019.
Llorenç Avinyó (Cubelles, 1965) va
ser director de l'emissora municipal
des del 1987 fins al 1990 i, després
uns mesos l'any 1991. Durant la seva
etapa es va consolidar la programació diària, es va traslladar el centre
emissor a Mas Trader i va consolidar el programa de col·laboradors
de la ràdio, tal i com recorda Núria
Fonoll en el llibre Ràdio Cubelles. 25
anys de l'emissora municipal degana del Garraf.
Per la seva banda, la doctora cubellenca Maria Teresa Joval (Cubelles, 1957) reb el premi com a una
de les col·laboradores més consolidades de l'emissora. Durant anys
ha protagonitzat diversos espais,
la majoria d'ells recentment relacionats amb el magazine 'Cubelles a
les 10', relacionats amb la salut.
Els premiats van ser donats a conèixer el passat 22 de maç, en el
decurs de la celebració del 38è aniversari de Ràdio Cubelles. Al matí va
tenir lloc un programa especial a la

Els premis es lliuren el 3 de maig amb
una conferència d'Antoni Bassas
plaça del Mercat i, a la nit, un sopar
de col·laboradors.

dels també periodistes Albert Sáez
(2017) i Ramon Besa (2018), que van
oferir conferències en motiu del dia
de la llibertat de premsa.

Conferència d'Antoni Bassas
Els premis es lliuraran el 3 de maig, a
les 19.00 h., al Patí
de Ponent, coincidint
amb el Dia mundial de la llibertat de
premsa. En el decurs
de l'acte, que s'organitza en col·laboració
amb el GEC Amics del
Castell, tindrà lloc la
conferència del periodista Antoni Bassas,
actualment membre
de l'equip directiu del
diari Ara.
Bassas, que durant
anys va presentar El
Matí de Catalunya
Ràdio i va ser corresponsal de TV3 als
EUA, agafa el relleu Avinyó, a la festa del cinquè aniversari de la ràdio.

Rècord de participació al concurs Víctor Alari

E

l 27 d'abril tindrà lloc, a la sala
Sòciocultural (19h.), el lliurament dels premis de la 23a
edició del concurs literari Víctor Alari. Enguany el certamen, que recorda al primer director de l'emissora,
ha trencat rècords de participació
en les categories infantil en què les
escoles del municipi participen de
forma molt activa.
El concurs està plenament consolidat i repartirà més de 2.000€ en les
seves modalitats de narrativa infantil, juvenil i adult; poesia, guió radiofònic, o millor lletra de cançó i els
premis especials de relat negre i el
dedicat a la dona.
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Enguany, a més, es presentarà
una nova edició del recull de les 66
obres guanyadores dels premis literaris. L'edició d'enguany, que agrupa els anys 2015-2018, ha comptat
amb la col·laboració a la portada de
Manolo Millán, i a les il·lustracions
de Marc Amodeo (2015), Raquel
Mayorga (2016), Txell Marcillas,
(2017) i Oriol Millán (2018).
La gala comptarà amb la cantant
cubellenca Lydia Ruiz, flamant participant de la darrera edició del programa 'La Voz', de Cuatro, L'artista i
ex col·laboradora de l'emissora Ràdio Cubelles interpretarà diversos
temes del seu repertori.

Portada del recull.

COMUNICA
Charlie Rivel i Cubelles, units en un documental

I

si pogués triar, tornaria a néixer
a Cubelles". Amb aquest epitafi,
el fill predilecte de la vila, Charlie Rivel, plasmava la seva estima
pel poble on va arribar al món i per
tota la seva gent, que amb tanta admiració el va rebre un cop el pallasso universal redescobria les seves
arrels en aquella emblemàtica visita
de 1956.
Sovint s'ha parlat del seu naixement accidental a Cubelles per mirar de restar-li transcendència i valor al seu vincle amb la vila. Però el
cert és que en Charlie Rivel se'n va
enamorar des del primer moment
en què tornar a posar els peus al
municipi, fins al punt que acabaria
abandonant la seva mansió a París
per instal·lar-se al barri marítim del
poble i acabar arrelant com un veí
més de la vila.
Són moltes les persones de Cubelles que encara el recorden i s'hi
van relacionar, motiu pel qual des de

la regidoria de
Comunicació
s'ha produït
un documental que recull
el vincle de
l ' ino b lidab le
artista amb el
poble i la seva
gent.
Durant
el
darrer any, el
personal del
depar tament
i els profes- El testimoni de Paulina Schumann ha estat del tot fonamental.
sionals de la
productora
llasso i la vila que el va veure néixer.
SabemCom, responsable de docu- Al llarg des darrers mesos han esmentals de recerca històrica com tat entrevistats la seva filla Paulina
els dedicats a Eugeni Xammar, Pru- Schumann, el seu fillastre Carles
denci Bertrana i Francesc Maspons, Jardí, Joan Freixas, Maria Neus Capentre més, han recollit el testimoni det i Joan Imbernon, entre molts ald'amics, coneguts i familiars de tres. L'estrena del documental serà
Charlie Rivel per tal de recuperar el dimarts 24 d'abril al Centre Social
l'estreta i intensa relació entre el pa- Joan Roig i Piera, a les 19.00 h.

Torna la novel·la negra per Setmana Santa

E

ls amants del gènere negre
i de la literatura en general
tenen una cita ineludible al
Centre Social Joan Roig i Piera el
proper dissabte 20 d'abril. Els responsables del festival Cubelles Noir
han programat dues presentacions
de llibres en el decurs d'una nova
edició de la Pasqua negra, unes trobades literàries que, juntament amb
el Nadal negre, donen continuïtat
al certamen principal que cada any
s'organitza pels volts de la setmana
posterior a la Festa Major.
La primera de les novel·les de què
podrà gaudir el públic assistent serà
Més que ràbia, de l'escriptor lleidatà,
Emili Bayo. El llibre, que va sortir a
la llum el setembre de l'any passat,
narra la investigació de l'assassinat
del germà d'una diputada del Parlament i líder del moviment independentista a càrrec d'un Mosso d'Esquadra que s'enfrontarà amb la cara
més fosca de la política i tot allò que

l'envolta. La presentació serà a les
12.00 h. i anirà a càrrec del comissari del festival, Xavier Borrell.
Només una hora després serà el
torn de El abrazo del monstruo, del
gadità instal·lat a Barcelona, Félix J.

Palma. El llibre narra el segrest de la
filla d'un conegut escriptor seguint
el mateix modus operandi macabre
traçat en una de les seves pròpies
novel·les i la recerca desesperada
de família i policies.

El festival de novel·la negra ha aplegat escriptors del gènere de primer nivell.

15

COMUNICA
Antoni Pineda, Manolo Millán i Susana Peix
presenten nous llibres per la Diada de Sant Jordi

E

ls llibres i les roses surten al
carrer un any més per celebrar Sant Jordi. I emmig dels
boscos de tot tipus de literatura de
les parades que s'instal·len a la plaça de la Font enguany també s'hi
trobaran novetats d'autors i autores
de Cubelles. Enguany destaquen les
noves obres del fill predilecte de la
vila, Antonio Pineda i els autors locals Susana Peix i Manolo Millán.
El cronista gràfic de Cubelles Antoni Pineda presenta el seu darrer
treball: Històries i records, el ferrocarril a Cubelles, un repàs fidel al
passat del ferrocarril a la vila i les
famílies de cubellencs amb les que,
d'una manera o altra, hi van tenir
vuinculació, incloent el propi autor.
Editat per l'Ajuntament dins del
conveni pel qual ha cedit milers de
fotografies i negatius del seu arxiu
personal, es tracta d'un llibre en format gran en el que destaquen les
fotografies de locomotores i trens.
Els contes de la Susana Peix
La cubellenca Susana Peix presenta set llibres de contes. A En tinc 3
de 5, de l'editorial Tramuntana i amb
les il·lustracions de Roger Zanni, la
Susana Peix reflexiona en format
conte sobre la separació i, amb humor, parla de les famílies enllaçades
en les que cadascun dels membres
aporten els seus propis fills i les relacions que sorgeixen entre aquests.
Amb l'Ana Gómez, i dins de la col·
lecció Arri tatanet!, de l'editorial Ca-

vall, publica Qui té la cua cargolada.
En aquest cas es tracta d'acompanyar als infants d'entre 3 i 6 anys, en
els inicis de la lectura, descobrint a
poc a poc els seus mecanismes en
format d'endevinalla.
Dins la col·lecció de Salvatella!,
Escola de lletres, publica tres nous
títols: A d'artista, Una excusió de por
(u) i La x de les matemàtiques. Finalment, amb el Cep i la nansa, treu
Cercavila!, dins de la temàtica de
la festa major i els balls populars; i
Porta't bé, en què posa contra el mirall el diferent significat que aquesta frase que els adults propinen als
infants, és percebuda per ambdós
col·lectius.
La poesia d'en Manolo Millán
L'ex professor de secundària Manolo Millán presenta el seu llibre de
poesia Ciudad entre la bruma impertinente, que conté poesia visual, cal·
ligrames, pictocal·ligrames i picto-

Portada del llibre d'A. Pineda.

grames cal·ligramàtics. Centrat en
un habitant urbà integrat en la metròpoli, el personatge es converteix
en una adròmina.

Portada dels dos llibres que presenta l'escriptora infantil i juvenil, Susana Peix.

Ràdio Cubelles surt al carrer per Sant Jordi
Una bona oportunitat per poder conéixer de prop les novetats editorials
del Sant Jordi d'enguany escrites per autors locals, o amb vinculació
directa amb Cubelles, serà el programa especial que com és habitual fa
sortir Ràdio Cubelles dels seus estudis i instal·lar-se a la plaça de la Font
envoltats de parades de roses i llibres. En el marc d'aquest programa especial dedicat a la jornada de Sant Jordi, s'organitza una taula rodona on
es conviden diversos autors que presenten llibre i que tenen una estreta
relació amb la vila de Cubelles. Un dels més exitosos de l'edició de l'any
passat va ser la Petita història de Cubelles, obra dels cubellencs Joan Vidal i Lolo Garcia, membres dels Amics del Castell, que explica la història
i les característiques de la vila de Cubelles il·lustrada per la carismàtica
Pilarín Bayés.
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ESPORTS
El CF Cubelles i el CB Cubelles segueixen
somiant amb uns ascensos històrics
El Vòlei i el Patí encaren el tram final de la
competició a l'alça i sense patiments

E

l Club Futbol Cubelles segueix
liderant el grup 12 de la segona catalana amb sis punts de
diferència, a falta de sis jornades
pel final, sobre els segons classificat. Els de Xavi Vilagut han estat capaços de superar amb nota la part
més complicada del calendari, dos
enfrontaments directes amb Òdena (1-1) i Olivella (0-0) resolts amb
empat, i victòries en els derbis amb
Penya Jove (0-3) i Ribes (2-1).
Tot i l'avantatge a la classificació
els blaus segueixen pensant partit
a partit, amb una jornada marcada
especialment. El partit a Moja a tres
jornades per al final serà decisiu per
les aspiracions de l'entitat d'assolir
la primera posició i l'ascens de
categoria.
Bàsquet
Per la seva banda el femení del Club
Bàsquet Cubelles ja té assegurada
la permanència, l'objectiu primari
de la temporada. Les cubellenques
ara lluiten per poder jugar la fase
d'ascens a 1a Catalana, un fet
que seria històric per a l'entitat. En
aquesta lluita, però, les de Vicky
Marcos s'han vist superades per un
C.B. Prat que va guanyar a Cubelles.

El CV Cubelles no llença encara la tovallola.

Tot i la derrota, però, les locals van
mantenir el bàsquet average. Les
blaves depenen d'elles mateixes per
finalitzar en segona posició. En les
últimes jornades hauran d'intentar

les primeres posicions durant la
primera volta, un seguit de derrotes
en enfrontaments directes ha deixat
a les cubellenques sense gaires
opcions en les últimes jornades.

Tot i caure amb el Prat, el sènior femení està completant una gran temporada.

mantenir la segona posició abans
de l'últim artit, on s'enfrontaran a les
primeres classificades que ja són
equip de primera.
El masculí del C.B. Cubelles ha
millorat les seves prestacions
sumant victòries de prestigi com
l'aconseguida davant del C.B.
Roquetes, un
dels líders de la
classificació.
A falta de tres
jornades, els
blaus
estan
en
setena
posició.
Volei
El Club Voleibol
Cubelles, amb
el seu equip
femení
ha
estat lluitant
per
l'ascens
de categoria.
Tot i estar en

L'equip masculí en la segona fase
de la temporada està immers en la
lluita per les primeres posicions tot i
que aquestes no tenen la possibilitat
d'ascens.
Patí
L'equip femení del Club Patí Cubelles
ha assolit bons resultats en aquesta
segona part de la temporada, sumant
quatre
victòries
consecutives,
una de copa (eliminant un equip
de categoria superior) i tres de
lliga, situant-se a mitja taula de la
classificació.
El masculí també ha anat amb una
progressió de menys a més amb
victòries de qualitat en aquest terç
final de la competició.
Totes les competicions han
entrat en les fases decisives, en
les setmanes vinents es decidiran
els diferents campionats. En una
temporada on es podrien assolir
uns resultats històrics per a l'esport
cubellenc.

17

ESPORTS
Es posa en marxa una escola de surf a La Mota

L

a platja de La Mota disposa
des de començaments de
mes d'una nova escola de
surf. Es tracta d'Spot Surf Skate, una
companyia que ofereix tot un ventall
d'activitats pensades per promoure
aquest esport entre els amants del
mar i la població en general.
Una de les primeres accions que
es duran a terme és un curset intensiu de Setmana Santa entre el 15 i
el 19 d’abril per a menors d’edat,
on hi poden prendre part infants i
joves d’entre 7 i 18 anys. Al llarg de
la resta de l'any, a més, també s'ofereixen cursos d'iniciació per aprendre correctament les nocions més
bàsiques, tècniques adequades de
progrés i coneixements de seguretat. De fet, tots els cursos inclouen
assegurança d'accidents.
Els responsables d'Spot Surf
Skate tenen clar que les platges de
Cubelles són idònies per practicar

el surf, sobretot per als més
petits i els que
s'inicien, donat
que el Mediterrani no és un
mar tan agitat
com el Cantàbric o d'altres
de l'estil.
Surf i skate
A banda del surf
clàssic,
també es promou
la pràctica de
l’skate, atès que
permet exerci- Cada cop més dones practiquen aquesta disciplina esportiva.
tar moviments
que després ses'han decidit a fer el pas a la platja
ran molt similars als que es duran a de la Mota de Sant Pere, just a l’alçaterme a l’aigua amb la planxa. L'es- da de la plaça de Pere IV, una zona
cola ja suma cinc anys d'experiència que ja coneixien atès que hi anaven
a Calafell i ara els seus impulsors a entrenar sovint.

Martí Zapater, convocat amb la selecció estatal

E

l porter cubellenc del CE
Noia, Martí Zapater, ha estat
convocat amb la selecció
absoluta estatal per disputar la 68a
Copa de les Nacions, que tindrà lloc
entre el 17 i el 21 d'abril a la localitat
suïssa de Montreux. La tria per part
del seleccionador, Álex Domínguez,
esdevé un reconeixement per a la
gran temporada que està completant el cubellenc amb el Noia, equip
amb el que, progressivament, s'ha
estat guanyant la confiança del seu
entrenador, Pere Varias.
Just aquests dies, entre el 14 i
el 16 d'abril, els seleccionats es
troben concentrats al CAR de Sant
Cugat on, tot seguit, es desplaçaran fins a Suïssa per debutar el dia
17 a les 19.00 h. enfront d'Angola.
Posteriorment, l'endemà dijous a
les 17.00 h., es veuran les cares amb
l'equip amfitrió i, finalment, tancaran
la fase de grups el divendres 19, a
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passés ronda, la gran final el diumenge a les 21.30 h. Juntament
amb Zapater, l'exjugador del CP
Vilanova, Álex Domínguez, ha
convocat tres jugadors més del
Noia; tres del Reus, inclòs el porter Càndid Ballart; dos del Forte
dei Marmi italià, i un del Caldes.
Carrera fulgurant
Martí Zapater va començar la
seva carrera esportiva a l'equip
de l'escola Samà amb només
tres anys per, en fer els sis, incorporar-se al CP Vilanova, club del
que era un assidu seguidor ja de
ben petit. Seguidament, va passar la major part de la seva fase
Foto oficial de Martí Zapater amb el CE Noia.
formativa amb el CE Vendrell,
on debutaria a l'OK Lliga i per on
les 21.00 h., contra Portugal. En cas
també
va passar el seu actual entrede superar aquest primer tram de
nador.
Des de fa dues temporades
competició, la selecció estatal disdefensa
la samarreta del Noia.
putaria dissabte les semifinals i, si

Grups municipals

Un pas endavant per la natura!!

Fem memòria?

Compromesos amb Cubelles

L’espai natural del riu Foix de Cubelles és
una zona humida que ocupa una superfície
d´aproximadament 11 hectàrees. El juny del
2006 l’Ajuntament de Cubelles va aprovar
la incorporació dins la Xarxa Natura 2000.
Aquell mateix any la Generalitat el va incloure a la Zona d’Especial Protecció de les Aus
(ZEPA), com a Lloc d’Importància Comunitària (LIC) i a l’ Inventari de Zones Humides
de Catalunya. Aquestes classificacions van
implicar la inclusió de l’espai del Foix en el
Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN).
Són proteccions d’un espai amb una forta
pressió humana, ja que es troba enmig de
la trama urbana. També sabem que fa uns
25 anys en aquella zona hi havia hagut un
càmping i fins fa un parell d’anys una zona
d’esbarjo. Per tant és un espai de gran valor
ecològic tant a nivell de fauna i flora però
també una zona molt vulnerable.
Al mateix temps però no cal oblidar una de
les problemàtiques més importants que té,
com és l’abocament incontrolat d’aigües residuals quan hi ha episodis de pluja moderats a forts, per la impossibilitat de donar un
tractament adequat a l’excés d’aigua abans
de sobreeixir al riu. Aquest no es pas un problema nou. Fa més de 15 anys que existeix i
no s’hi ha posat solució.
Aquesta legislatura, el govern liderat per
Unitat Cubellenca 11, des de el primer dia
vàrem agafar el compromís i la prioritat de
buscar solucions. Després de llargues i intenses negociacions amb l´ACA i Medi Natural de la idoneïtat de la solució tècnica i
mediambientals presentades, es va arribar
a l´acord del co-finançament conjuntament
amb ACA i Diputació de Barcelona. A hores
d´ara el projecte executiu està pendent de
l´aprovació definitiva en breu, passar a la
fase de licitació de l´obra per executar-la a
principis de setembre.
Paral·lelament, a la zona natural s´han portat accions en la línia de renaturalització, de
vigilància i de desenvolupament d’un model
ecoturístic: trasllat zona de pícnic, ampliació
de la zona de cordatge fins a zona marítima,
pla de visites guiades…, entre d’altres. Però
totes aquestes accions i les futures calia
que estiguessin recollides i estudiades en un
document marc que les empari sota criteris
tècnics i científics, així juntament amb la UB,
Consorci dels Colls i Miralpeix, i amb l´aval
d’entitats mediambientalistes s´ha redactat
el Pla de Gestió de l’Espai Natural del Foix
que marca unes prioritats en les accions
que s´hauran de fer en el present i en el futur
amb el màxim rigor tècnic.
Des d’Unitat Cubellenca 11 apostem per
l´espai del Foix com a zona de màxima protecció i valors mediambientals però també
com un espai d´identitat i de simbiosi amb
la natura. Cal que seguim vetllant per aquest
espai únic. “Pensem globalment actuem localment”.

Els socialistes de Cubelles, son els que ja
des de l´any 1999 han estat presents a la
política cubellenca, al govern o l’oposició i,
sempre, sota les mateixes sigles.

La ciutadania ens va donar el compromís
de formar part del govern en aquests quatre
anys. Una legislatura en la que hem aconseguit moltes fites, tot això format per la
vocació de govern donant, des d’Esquerra
l’estabilitat per arribar a tots els objectius
proposats.

Els Regidors socialistes han iniciat i consolidat projectes importants com el pont del
Foix, avui eix vertebrador del nostre municipi i a pesar del fort debat en contra que es
va generar. Son aquells que van aprovar el
planejament per la promoció d´habitatges
de lloguer assequible per la gent jove a Cubelles, projecte que ningú volia i ara tothom
defensa després de la seva oposició frontal
i, perquè no... després de mentir a la ciutadania.
Son els que els que van iniciar les obres per
evitar inundacions al sector marítim, obra
que no s’ha continuat des del 2011. Durant
els seus mandats es va construir el nou CAP,
l’edifici de la policia local, l’institut Cubelles,
la segona i la tercera escola, la llar d’infants
(tancada en aquesta legislatura), la legalització i els estudis de Ràdio Cubelles, la sala
polivalent al costat de l’escola Charlie Rivel,
l’OPIC o la recaptació per part de Diputació
de Barcelona.
També son els que, sent la segona força més
votada, van decidir NO entrar al govern. Els
que malgrat no governar, hem treballat des
del ple, l’Agrupació, des del carrer doncs,
som i estem per Cubelles. Se’ns ha intentat
culpar de tot aquests últims quatre anys.
Però no per molt repetir-ho serà veritat, perquè no és veritat. La capacitat de gestió dels
regidores socialistes ha permès a Cubelles
tenir un pavelló, una oficina de turisme a la
platja accessibles i, gràcies a la pressió sobre ADIF, es van millorar l’accessibilitat de
l’estació.
Els regidors socialistes son aquells que han
fet passos ferms per a aconseguir els únics
projectes que actualment te Cubelles: la biblioteca o la reforma del Passeig Marítim i
del passeig Vilanova. I es per això que queda
clar que sense els socialistes...Cubelles no
fa cap pas endavant.
Els regidors socialistes volem canviar la situació actual a Cubelles, volem uns carrers per
on poder passejar sense ensopegar, volem
que els nostres conciutadans tinguin feina,
doncs som un dels municipis de la comarca
amb la taxa d’atur més alta, per sobre de la
mitja de la comarca i de Catalunya.

Hem aconseguit engegar projectes tan importants pel municipi com el projecte de la
construcció del nou edifici de l’Institut Les
Vinyes, el camí fins ara recorregut no ha estat fàcil però ara sembla és més a prop de
realitzar-se. Amb els pressupostos participatius hem aconseguit que la població pugui
decidir i destinar on va una petita part del
pressupost municipal.
Tanmateix amb la participació d’Esquerra
Republicana el govern s’han estabilitzat les
finances del municipi tot i la davallada dels
ingressos soferts pel tancament de la central tèrmica, mantenint-se el nivell de despesa per habitant amb atenció especial en
totes aquelles partides de contingut social.
En un futur no gaire llunyà podrem tenir la tan
desitjada biblioteca, la reforma del castell i
seguir amb la rehabilitació de Can Travé. És
el nostre patrimoni com a poble que hem de
conservar, cuidar i gaudir, tot això amb l’ajut
de la Diputació.
Ens queden projectes per continuar com la
desembocadura del riu Foix, amb especial
atenció a la conservació del medi natural,
fent un entorn més sostenible.
En aquesta legislatura hem donat suport en
totes aquelles propostes, mocions que tenen com a objectiu la defensa dels drets i de
la llibertat d’expressió de tots els ciutadans.
La primavera ha arribat i amb ella la setmana
santa, fira medieval i una setmana cultural
que tot i el rerefons polític, hem de gaudir. La
cultura és la base de l’enteniment, sense ella
la civilització moriria.
Finalment, desitjar a tots els cubellencs i cubellenques, els que hi viuen tot l’any com els
que estiuegen o venen de cap de setmana
que passin unes bones festes de setmana
santa, que gaudim tots plegats d’una fira
medieval del tot consolidada que s’ha fet
més gran any rere any. Agraïts d’haver format part d’aquest govern i amb la vista amb
el futur per continuar fent de la nostra vila el
lloc on tots ens sentim identificats.

Després d’aquests últims 4 anys podem continuar aturats o fer un pas endavant. Diuen
que el futur pertany a qui creu en la bellesa
dels seus somnis, i el nostre somni es que
Cubelles faci un pas endavant.
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El vici de l'ambicio del poder

Las personas lo primero

Satisfets de la feina feta

Les 2 darreres mocions que han presentat
els 2 regidors del Grup Polític Municipal
(GPM) “Sí Es Pot” , Sarah Di Stefano i Albert
Tribó, als 2 darrers plens municipals (Moció
per la GRATUÏTAT DELS PEATGES de la C-32
al tram Sitges-El Vendrell i per l’equiparació
de Cubelles amb la zona ferroviària de la
resta del Garraf + Moció per la PUBLICACIÓ
DELS JUSTIFICANTS ACREDITATIUS DEL
DESTÍ DONAT PELS GPM A LES DOTACIONS
ECONÒMIQUES REBUDES, han estat aprovades per unanimitat.

El 26 de mayo los ciudadanos de Cubelles
estamos llamados nuevamente a las urnas,
como todos sabéis me presento como candidata a la Alcaldía.

Com molts sabeu, la nostra formació no es
tornarà a presentar a cap comicis electorals.
La federació de Convergència i Unió va dissoldre’s fa gairebé 4 anys i això fa que les
sigles hagin mantingut els grups municipals
que ara desapareixeran.

D’altra banda, la confluència d'ICV i “Podem
Cubelles” (anomenada “Cubelles en Comú
Podem”) té com a cap de llista a NARCÍS PINEDA i OLIVA, regidor d'ICV des de fa + de
12 ANYS i qui juntament, amb el seu cosí, el
regidor, JOSEP MARIA HUGUÉ i OLIVA, VAN
GOVERNAR AMB EL PP la darrera legislatura.
El seu pare i tiet respectivament, LLUÍS PINEDA, va presentar denúncia pel tancament
de la “Protectora d’Animals i Plantes del
Garraf”, amb + de 60 gats i gossos, fundada
fa 31 ANYS, i que volen tancar, ara que acaben de requalificar, com a sòl edificable, els
terrenys per la construcció de l’Institut “Les
Vinyes”.
Tots 3 consten a una recent denuncia de la
“Protectora d’Animals i Plantes del Garraf” a
la Fiscalia, per presumptes delictes de corrupció urbanística i/o prevaricació.
Tanmateix, els 2 regidors repeteixen candidatura a les eleccions vinents, tot i tenir importants interessos urbanístics familiars a la
vora de l’Institut, que els inhabiliten per votar
l’aprovació del nou Pla General d’Ordenació
Urbanística Municipal (PGOU) donat que el
vigent PGOU data del 1993 i es desfasat.
La número 2 de “Cubelles en Comú Podem”
VERÒNICA MASDEU, exigia als mitjans de
comunicació que el número 1 fos una dona
però, incomprensiblement, accepta un
home, NARCÍS PINEDA, com a número 1, tot
i aquests antecedents (utilització del feminisme?).
Fa unes setmanes va ser escollida candidata
de “Podem Cubelles” a una assemblea formada per només 6 PERSONES (INCLOSOS
ELS 3 CANDIDATS I SENSE ELECCIONS PRIMÀRIES) segons consta a la web de “Podemos”: (https://bit.ly/2I1bFw9).
“La ambición de poder es una mala hierba
que sólo crece en el solar abandonado de
una mente vacía”.- Ayn Rand.
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Desde el primer momento mi idea de un
buen Ayuntamiento es aquel que está orientado a mejorar la vida de las personas. Así
pues proponemos a vuestra consideración
algunas de nuestras propuestas electorales.
Eliminaremos todas las barreras arquitectónicas para facilitar los accesos. Crearemos la Concejalía de la familia, donde
directamente sin intermediarios poder pedir
ayudas sociales. Insistiremos en que el IES
Las Vinyes se ubique en el pueblo. Para nuestros mayores crearemos un centro de día.
Elaboraremos un Plan integral de mejora de
las aceras y calles peatonales. Rebajaremos
los impuestos a nuestros comerciantes.
Rebajaremos el IBI y desarrollaremos un
protocolo de ayuda contra la ocupación de
viviendas.
Sobre actualidad local queremos aclarar
que el Partido Popular de Cubelles está de
acuerdo en el cierre de la gossera, llega tarde, invitamos a la gente que se informe bien
de la situación de esta gossera, ya que hace
mucho que debería estar cerrada por la dejadez del equipo de Gobierno.
Finalmente vemos con preocupación cómo
el equipo de Gobierno llena Cubelles de
carteles de propaganda de obras que quiere hacer. En Mas Trader la oposición aún
no sabemos en qué consistirá el proyecto y
en Passeig Marítim ha aparecido otro cartel
con las obras que se quiere hacer y que no
se pueden ejecutar todavía, mucha prisa le
entra al Gobierno cuando hay elecciones.
El 26 de mayo esto debe cambiar, una mejor gestión, más transparente y dirigida al
bienestar de los ciudadanos es nuestra prioridad.
Que tengáis buena semana santa todos!

El nostre grup municipal ha estat present a
l’Ajuntament de Cubelles durant molts anys,
tant a govern com a la oposició i diferents
caps de llista i regidors han treballat pel municipi des de la formació. Volem agrair a tots
ells la feina feta i tot el que s’ha aconseguit,
hem estat presents en la construcció de la
llar d’infants la Draga, en la construcció del
CSIDE, la construcció de l’escola Mari Cel i
Vora del Mar, del nou Institut, i la lluita per
la construcció del segon que encara no tenim, la construcció de la biblioteca, el pont
de connexió de la Mota amb el municipi, la
casa Violeta....
Hem treballat de valent per la millora del municipi i la qualitat de vida dels seus habitants,
per aconseguir “la Cubelles que volem” últim
eslògan de la nostra formació.
Volem agrair a tots els nostres votants al
llarg de tants anys la seva confiança en nosaltres per tirar endavant el municipi, volem
demanar disculpes si alguna vegada no hem
fet pro bé les coses o algú s’ha sentit malament amb les nostres actuacions. El nostre
objectiu sempre ha estat aconseguir el millor pel municipi, i això no sempre contenta
a tothom.
I més personalment, com a portaveu del
grup, i després d’haver format part de la
formació i del consistori durant 16 anys vull
acomiadar-me donant les gràcies a la formació de Convergència i Unió per haver-me donat la possibilitat de treballar pel municipi, al
Joan Albet que en el seu dia va creure en mi,
i va ensenyar-me a treballar bé, i que l’amistat està per damunt d’altres coses, i al Xavier
Baraza l’últim company amb qui he pogut
compartir grup municipal, govern i amistat.
A les noves formacions els desitjo sort i
molts encerts alhora de pactar, ja que el treball en equip no és sempre fàcil i que treballin amb l’objectiu de millorar el municipi, un
municipi que s’ho mereix i en el qual els que
hem escollit per viure hi estem molt a gust.

Cubelles, un bé comú que podem millorar
El passat mes de març els inscrits a Catalunya en Comú a Cubelles, vàrem decidir
per unanimitat dels assistents formar els
Comuns a Cubelles i presentar-nos a les properes eleccions municipals. Vàrem crear un
grup motor i celebrar unes primàries en les
quals va ser escollit per unanimitat Narcís
Pineda com a cap de llista.
Amb l’objectiu d’unir les esquerres progressistes, feministes i ecologistes per fer
més força de cara a aturar la dreta es crea
la confluència que agrupa les formacions
de Catalunya en Comú Cubelles i Podem
Cubelles, sota el nom de Cubelles en ComúPodem essent els seus caps de llista Narcís
Pineda i Verónica Masdeu els números ú i
dos de la candidatura..
Sabem que són temps polítics complicats i
sabem també que la societat està dividida
en opinions contràries i a favor de l’autodeterminació de Catalunya, és per això que
pensem que Cubelles en Comú Podem, a
banda de ser un partit municipalista, també
pot encabir les diverses opcions polítiques
donat que les nostres nacionals lluiten perquè Catalunya tingui un referèndum legal on
tothom democràticament pugui defensar la
seva opinió.
Pel que fa el nostre poble, Cubelles en Comú
Podem ha començat a treballar en un programa marc, on s’hi puguin veure reflectits
els ciutadans i ciutadanes de Cubelles en el
seu dia a dia. Els nostres eixos de treball es
centraran principalment en:
Una gestió dels recursos municipals basada
en els principis del bé comú de l'eficàcia, eficiència i responsabilitat, optimitzant els recursos humans, econòmics i materials.
Dur a terme unes polítiques econòmiques i
socials dirigides a lluitar contra les desigualtats i l'exclusió social.
Defensa de la universalitat dels serveis públics i serveis socials amb la màxima d'igualtat d'oportunitats al municipi.
Promoció d'unes polítiques urbanístiques
transparents amb l'objectiu que la ciutadania de Cubelles exerceixi els seus drets a la
ciutat com són l'accés a un habitatge, a l'oci,
a l'activitat econòmica, al transport, a les zones verdes, i al descans.
Defensa de la democràcia participativa i dels
drets socials, cívics, econòmics i civils de totes veïnes i veïns de la ciutat.
D’igual manera pensem que la participació
ciutadana ha de ser un instrument REAL posat a disposició de la ciutadania i volem fervos partícips del nostre programa a través
de les moltes opcions que us farem arribar
tant de manera digital com de manera física
(anunciarem lloc i data en xarxes). Igualment
estem a la vostra disposició cada divendres
de 19 a 21 hores al nostre local situat al carrer Joan Pere Roig nº23. El nostre correu de
contacte es cubellesencomupodem@gmail.
com.

El govern de Cubelles se'ns pixa a sobre i i
diu que plou
El Govern de Cubelles per enèsima vegada
ens han intentat prendre el pèl. Des de principi
de legislatura Guanyem Cubelles avalat per
més de 2mil signatures va reclamar que el
bus urbà augmentés les freqüències i tornés
a circular els caps de setmana i festius.
Vam presentar una moció al ple municipal
per intentar recuperar aquest servei, ens la
van intentar boicotejar, amb molt d´esforç
vam aconseguir presentar-la, però no va
prosperar ja que el Govern va votar en
contra. No em defallit en aquest tema i ho
hem continuat reclamant. Per fi semblava
veure la llum, al 2018 hi havia una partida
pressupostaria per ampliar aquest servei i
un compromís públic de l´alcaldessa...però
a dia d´avui continuem sense bus urbà els
caps de setmana.
Fa un parell d´anys, vam denunciar que hi
hauria una pujada encoberta de l´IBI, el
govern ho va negar una i un altre vegada, van
dir públicament que mentíem...Però l´IBI al
final si va pujar i ho vam notar els cubellencs
i cubellenques a nostres butxaques.
Vam
denunciar
conjuntament
amb
companys i companyes de l´oposició que
el Govern de Cubelles havia donat de forma
irregular permís per instal·lar un pàrquing
d´autocaravanes en uns terrenys destinats
a habitatge social. Van tornar a dir que
mentíem...La Generalitat es va pronunciar, i
ens va donar la raó, en aquells terrenys no es
pot fer aquesta activitat.
En els darrers dies hem fet públic que la
gestió del servei municipal d´aigües que
fa Sorea (grup Agbar), ho gestiona amb un
contracte vençut des de 2012, i que el Govern
de Cubelles format per Unitat Cubellenca,
ERC, CiU i ICV havia acordat donar l´ordre
perquè es redactin els plecs pels quals es
regiria el contracte de la nova concessió;
amb una particularitat, i es que aquest nou
contracte contemplaria una pujada del rebut
de l´aigua mitjançant un nou cànon.
¿Quina és la finalitat d´aquest nou cànon?
Per què no s´ha informat a la ciutadania?
Tot i que tenim documentació signada pel
propi govern municipal que acredita l´acord
per continuar amb una gestió privada i una
pujada del rebut, ells i elles ho neguen. O
pitjor encara, ho confirmen a la ràdio i ho
desmenteixen en un comunicat a la pàgina
web de l´ajuntament, tot molt rocambolesc
i de govern bananer. La veritat és que els hi
em agafat amb les calces baixades, mentint
un altre cop a la ciutadania.
Portem quatre anys de fum, murals i
mentides; dintre de pocs mesos la ciutadania
dirà la seva, esperem que ho faci amb seny
i sentit comú.

L'efecte "placebo"…
Està 100% demostrat, el malalt pren una pastilla i es nota millora encara que no hi hagi cap
medicament a dins. És el que porta fent el
Govern d'Unitat Cubellenca11Reagrupament
– ICV – ERC i CiU, al llarg d'aquests 4 anys
amb els veïns i veïnes, "placebo al 100%, però
de fets, cap ni un". Diuen que prenen nota dels
suggeriments, queixes, necessitats, etc. però
el nivell d'acompliment, sols cal mirar a dreta
i esquerra, davant i darrere, a dalt i a baix, per
veure que a l’hora de la veritat res de res..! Sobta que hi hagi tant de temps disponible, per a
organitzar "posades en escena" per fer-se
fotografies, però que no s’hagi trobat temps
per rendir comptes de l'acció de Govern en
tots aquests 4 anys, o fins i tot per explicar el
grau assolit d'inversions que van prometre, als
seus pressupostos. En aquest mandat, no hi
ha hagut audiències públiques, més enllà de
la sessió obligada, de pressupostos. No recordem cap procés participatiu sobre cap tema
d'inversió. Especialment preocupant i significatiu, és que els plens de l'Ajuntament estiguin
pràcticament buits de públic, i sovint de contingut. Any rere any i des del 2016, seguim reclamant fer efectiva la moció aprovada que va
fer CUBELLENCS perquè els veïns poguessin
preguntar al polític al final de cada Ple, seguim
sense poder donar-los veu! Déu ser que tenen
por a sentir-se qüestionats, perquè no tenen
respostes per a tanta inoperància. Fins i tot
vam veure perplexes, com a la moció per adherir-nos com Ajuntament al pacte per la mobilitat del Penedès Marítim, aquests mateixos
partits del Govern, se sumaven a les indicacions d'altres pobles que no pateixen el greuge
del doble peatge com nosaltres, i no van voler
votar a favor de l'esmena que CUBELLENCS
va portar, per demanar la gratuïtat d'aquest
peatge de Cubelles, i van votar NO. Arribats en
aquest punt, tenim clar que aquests partits, no
han treballat al servei del nostre poble. Amb
superàvit per manca d’inversió, CUBELLENCS
seguim denunciant la pujada d'impostos que
no ha revertit en res als veïns, ans el contrari.
Govern ens ha apujat impostos i en compensació a aquest esforç: Han tancat una llar d'infants, seguim sense transport els cap de setmanes (incloses les urbanitzacions, duplicant
als veïns la dificultat a poder desplaçar-se)
continuem en carrers a fosques, malmesos i
sense accessibilitat, i amb un servei de brossa que compta amb contenidors més propis
de país tercermundista que no pas d'un poble
costaner d'un hipotètic "primer mon", Continuaríem amb un llarg etc. de mancances, que
amb 400 paraules d'espai que tenim els grups
polítics, ens en falta per enumerar-les totes…
CUBELLENCS, farem possible una nova gestió participativa i transparent, creiem urgent
compensar les mancances de les urbanitzacions també, i alliberar recursos en favor de les
persones. Estimar i cuidar del nostre poble,
sense perdre ja més temps, a partir del 26 de
maig… #FemhoBeFemhoJunts !
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TELÈFONS D'INTERÈS
L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00
A partir d’aquí una operadora virtual ofereix l’opció de
marcar l’extensió de la regidoria corresponent, que poden consultar a continuació. Si es desconeix l’extensió
aquesta trucada es deriva a una operadora telefònica
de l’OPIC.
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521

EXTENSIONS DE GRUP

Secretaria General
Factures
Intervenció
Tresoreria i Gestió tributària
Contractació
Urbanisme
Medi Ambient i Activitats
Via Pública
Arxiu
Joventut
Cultura
Centre Social Joan Roig i Piera
Serveis Socials i Casal d’Avis
Atenció Ciutadana (OPIC)
Servei d’ocupació
Consum
Turisme i Museu Charlie Rivel
Comerç, Fires i transport
Biblioteca
Comunicació i Protocol
Radio Cubelles
Esports

Hi ha alguns serveis municipals que mantenen les seves
línies de telèfon tradicionals, com els següents:
Ràdio Cubelles
Turisme
Espai Jove
Biblioteca
Centre Violeta
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93 895 03 26
93 895 25 00
93 895 03 61
93 895 23 87
93 895 14 06

CENTRES EDUCATIUS
93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 895 18 55
93 895 21 61

INS Cubelles
INS Les Vinyes
Escola Charlie Rivel
Escola Vora del Mar
Escola Mar i Cel
Llar d’Infants La Draga

URGÈNCIES

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

SERVEIS

Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
Rodalies
Taxi Cubelles
Farmàcia Muntaner
Farmàcia López
Farmàcia Rodríguez
Correus
Parròquia Santa Maria
Org. Gestió Tributària
SIAD Garraf
Incidències Enllumenat

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

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
900 41 00 41
93 514 12 48
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
93 895 76 84
93 810 04 10
900 13 13 26

El racó d'en Pineda

La xemeneia de la Tèrmica està a punt de desaparèixer de
l'skyline de Cubelles. Després de mesos d'intensa feina, els
seus imponents 170 metres d'alçada ja són gairebé història
i, aviat, només en restarà el record. Superant tota mena de
polèmiques, la construcció de la xemeneia va iniciar-se ara
fa uns 42 anys. Curiosament, quatre dècades més tard, les
feines de desmatellament han provocat que actualment
presenti un aspecte força similar al d'aleshores.
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