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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
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COMUNICA
UC11 lidera un Govern amb ERC i CeCP-EG
mantenint els projectes del darrer mandat
La via pública, la construcció de la biblioteca i
l'estació de bombament, grans apostes

Ester Soler (ERC), Rosa Fonoll (UC11) i Narcís Pineda (CeCP-EG).

R

osa Fonoll, d'UC11, tornarà a
ser l'alcaldessa de Cubelles
amb el suport d'ERC i CeCPEG. Així ho van anunciar el passat 21
de juny, després que els republicans
i els comuns li donessin suport a la
investidura de la candidata d'UC11
en el ple de constitució del mandat
2019-2013 del 15 de juny.
L'alcaldessa va destacar que "després d'un mandat marcat per l'estabilitat, tant política com social, hem
volgut repetir experiència". Tot i això,
va mantenir la "porta oberta a la resta de grups" per ampliar l'executiu.
Pel que fa als projectes, Fonoll va
destacar que la prioritat seguirà sent
"els serveis a la via pública: voreres
i asfaltat, sempre tenint en compte
l'accessibilitat de les persones". Així
mateix, continuar amb la millora de
l'enllumenat públic, en el qual va reconéixer deficiències, i el contracte
de l'aigua que porta molts anys caducat, i agilitzar els tràmits dels serveis socials i, si cal, augmentar-ne la
dotació econòmica, són altres dels
primers temes que vol abordar el
Govern.
Quant a la construcció de noves
infraestructures, Fonoll va enumerar

postos, cosa que serà cap a finals
del mandat de no ser que rebem suport econòmic supramunicipal".
Per la seva banda, Ester Soler
(ERC) també va fer referència a "l'estabilitat pel municipi" que representa aquest pacte de Govern. També
va voler destacar l'aposta per donar
un impuls als projectes que s'han
quedat al calaix el passat mandat,
posant com a exemple "el procés
participatiu del passeig Vilanova,
que tots tenim clar que s'ha d'executar".
Finalment, Narcís Pineda (CeCPEG) va descatar que el nou Govern
està format per tres forces "amb
valentia i experiència". Pineda va
recordar que "tenim moltes inversions previstes per a enguany, la qual
cosa ens obligarà a fer un pressupost més ajustat per al 2020". En
aquest sentit, el regidor de CeCP-EG
destaca que en aquest proper exercici econòmic "haurem d'apostar
per temes socials adreçat a millorar
la vida de les persones".

quins projectes posarà als primers
fulls del calendari del nou Govern
municipal en un Pla de Mandat
2019-2023. Entre aquests hi ha la
finalització de les obres de la biblioteca, que van arrencar el passat 3
de juliol (veure informació, pàgina
9); l'execució de les obres de l'estació de bombament, al setembre; o la
rehabilitació i manteniment
continu L'EQUIP DE GOVERN 2019-2023
que s'ha programat UC11						
a Can Travé, per re- Rosa Fonoll i Ventura. Alcaldessa. Urbanisme, Seguretat Ciucuperar aquest es- tadana i Programes d'integració europea.
pai i destinar-los als Josep Maria Hugué i Oliva. 1r tinent d'Alcaldia. Medi ambient
usos que es determi- i Espai Públic
nin en el pla d'usos Raül Mudarra i Carmona. 2n Tinent d'Alcaldia. Hisenda, Conque està redactant tractació i Comunicació.
la Diputació de Bar- Trinitat Vicente i Bernal. 5a tinent d'Alcaldia. Turisme, Comerç, Fires, Empresa i emprenedoria.
celona. Pel que fa
referència a la reha- Pilar Juste Sanz. Sanitat i Polítiques d'Igualtat.
bilitació del passeig Alexandra Corvillo Carmona. Serveis socials i Patrimoni.
Marítim, l'alcaldessa
ERC						
va explicar que "es- Ester Soler i Teruel. 3a Tinent d'Alcaldia. Ensenyament i Cultem pendent d'un tura.
informe important Jacob Capardón i Lizana. Recursos Humans i Participació Ciudel departament de tadana.
Costes de l'Estat" i
CeCP-EG					
va reconéixer que Narcís Píneda i Oliva. 4t. Tinent d'Alcaldia. Esports, Joventut
"caldrà encabir la i Ocupació.
despesa als pressu-
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COMUNICA

El nou Consistori per al 2019-2

E

l nou consistori de l'Ajuntament de Cubelles es va
constituir el passat 15 de juny, en una sessió celebrada a la sala d'exposicions del Centre Social i
emesa en directe a través del canal Youtube municipal.
La sessió va servir perquè els electes escollits en les
passades eleccions municipals del 26 de maig prenessin posessió de la seva acta i escollir a l'Alcaldia per al
mandat 2019-2023.
Dels comicis electorals va sorgir una composició consistorial formada per sis grups municipals: Unitat Cubellenca 11 (6), Partit dels Socialistes de Catalunya (3),
Esquerra Republicana de Catalunya (2), Ciutadans (2),
Junts per Cubelles (2), Cubelles en Comú Podem (1) i la
CUP Cubelles (1). Això representa una reducció de dos
grups municipals, respecte al mandat 2015-2019, amb
l'entrada per primer cop de Ciutadans, Cubelles en Comú
Rosa Fonoll i Ventura | uc11
Alcaldessa.
Urbanisme, Seguretat Ciutadana
i Programes d'integració europea.

El nou consistori per al 2019-2023, a la plaça del Castell.
Josep Ma. Hugué i Oliva | UC11

Raül Mudarra i Carmona| UC11

1r Tinent d'Alcaldia.
Medi Ambient i Espai Públic.

2n Tinent d'Alcaldia d'Hisenda,
Contractació i Comunicació.

Trini Vicente i Bernal| UC11

Pilar Juste Sanz | UC11

5a Tinent d'Alcaldia

Regidora de Salut i Polítiques
d'Igualtat.

Turisme, Comerç, Fires
i Empresa i emprenedoria.

Alexandra Corvillo Carmona | UC11

Ester Soler i Teruel | ERC

Regidora de Benestar Social
i Patrimoni local.

3a Tinent d'Alcaldia de Cultura
i Ensenyament.

Jacob Capardón Lizana | ERC

Narcís Pineda i Oliva| CeCP-EG

Regidor de Recursos Humans

4t Tinent d'Alcaldia d'Esports,
Joventut i Ocupació.

i Participació Ciutadana.

4

2023 presenta 11 cares noves
Podem, Junts per Cubelles (que ocupen l'espai de l'extinta CiU) i la CUP, que substitueixen els espais deixats
per ICV, CiU i Cubelles Sí es Pot (que no es presentaven)
i Partit Popular, Guanyem Cubelles i Cubellencs-FIC que
no han obtingut la representació mínima. Precisament,
el fet que aquestes tres formacions no hagin obtingut
representació, junt amb la desaparició d'altres i la retirada de la política local d'històrics com Xavier Grau (ICV,
Icb i PSC), José Manuel Ardila (EC i UC11) i Noemí Cuadra (CiU) fa que dels disset electes, onze s'estrenen al
Consistori. Aquest també és un fet bastant poc habitual
que suposa la renovació de gairebé el 65% dels escons
del ple municipal. Ara, el regidor més veterà de l'Ajuntament de Cubelles és en Narcís Pineda, que és regidor
des de l'any 2007. La següent amb més experiència al
Consistori és l'Alcaldessa, Rosa Fonoll, qui el desembre
de 2009 va entrar al grup municipal de CiU substituïnt a
Joan Besós.
Fregant la paritat
Dels disset electes, que conformen el Consistori, nou
són homes i vuit dones. Això fa que el ple sigui un dels
més partitaris de la història democràtica del nostre municipi.
Renata Bedós Stout | PSC-CP

Núria Planas Martínez | PSC-CP

Portaveu del grup municipal del PSC-CP

Regidora.

Jaume García Bosch | PSC-CP

Manuel Martínez Mellado | C's

Regidor.

Portaveu del grup municipal de C's.

Ana Torralbo Pineda | C's

Robert Monzonis i Gomez | JuntsxCub

Regidora.

Portaveu del grup municipal de JuntsxCub.

Edmon Colomer Soler | JuntsxCub

Daniel Pérez i Vilajosana | CUP Cubelles

Regidor.

Portaveu grup municipal CUP Cubelles.
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L'ENTREVISTA:

ROSA
FONOLL
En aquest mandat hem de posar
les bases de la piscina coberta

L'

abraçada amb en Txema
Ardila va ser sentida i emocionant. Eren les onze de la
nit del 26 de maig i tot just s'acabava d'anunciar que Unitat Cubellenca
guanyava les eleccions amb vora de
mil sis-cents vots i sis regidors, un
resultat electoral que no es vivia a
Cubelles des dels anys 80 i 90 i que
retrotreia a les majories abassegadores de l'Entesa. Dos mesos després, i amb el pacte amb ERC i CECP
signat i en ple funcionament, l'alcaldessa Rosa Fonoll confia que aquest
sigui el mandat dels grans projectes.
Amb 1.587 vots ha esdevingut l’alcaldessa més votada de la història
del municipi. Confiàveu en obtenir
aquests resultats?
Sincerament, no. Tinc una porra que
encara guardo al meu calaix on ens
atorgava tres regidors. És totalment
inèdit que un partit que ve del no-res
sigui la força més votada de la història de Cubelles. La nit electoral no
n'era conscient de la magnitud, te
n'adones amb els dies. És molt fort.
A què atribueix aquest suport electoral?
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A la feina constant, diària, i a l'atenció personalitzada. Hem atès tothom els 365 dies de l'any sacrificant
temps propi i de la família. La construcció de la rotonda de la rambla
Pau Casals, per exemple, ens la va
demanar un veí, i li vam fer cas perquè tenia raó. I ara ja es comencen
a veure també grans obres, amb la
biblioteca en marxa i l'asfaltatge de
carrers, per exemple. I també cal valorar que ha estat el primer govern
en vint anys que no només no s'ha
trencat sinó que ha anat afegint
grups i regidors. Hem aportat pau
política i la gent ho ha valorat perquè està cansada de crispació.
El mandat passat van començar en
minoria (set regidors) i van acabar
amb 10+1. Actualment sumen nou,
un per sobre de la majoria absoluta.
Veu factible poder incorporar nous
membres a l’equip de govern?
Sí, i tant. Cal tenir en compte que
han entrat alguns grups nous i els
partits, com aquell que diu, encara
s'estan situant i rebent directrius de
les seves direccions comarcals i nacionals, de manera que hi ha converses que encara estan obertes.

Quins seran els eixos principals del
nou govern?
Sobretot, continuar aquesta línia
d'atenció personalitzada que tant
ha valorat la població. I posar fil a
l'agulla als grans projectes com la
reforma del passeig Marítim, que
ara resta pendent només d'un paper
del departament de Costes de l'Estat; l'estació de bombament ja està
en licitació; han començat les obres
de la biblioteca; l'institut, que és ara
mateix la gran prioritat... I qüestions
com la plaça del Castell i arreglar els
parcs. Endegar tot allò que no vam
poder impulsar el mandat passat
per haver estat dos anys en minoria
i pressupostos prorrogats.
Es parla de la biblioteca, l’institut,
l’estació de bombament, el passeig
Marítim... S’impulsaran, però, projectes de nova concepció?
Sí, ho intentarem. De fet, m'agradaria que aquest fos el mandat on es
posessin les bases de la piscina coberta, que tant reclama la gent.
Per què els darrers governs acaben
sovint l’exercici amb superàvits, en
ocasions, de més d’un, dos i, fins i

tot, tres milions d’euros? El romanent actual dipositat als bancs supera els 10 milions d’euros...
Bé, hi ha una reserva de cinc milions per al deute i els altres cinc ja
estan compromesos per a inversions i actuacions. La llei ens permet
trencar cada dos anys l'estabilitat
pressupostària i en aquest exercici
utilitzarem tots aquests diners per a
millores al poble.

Compte enrere per a la construcció del nou càmping Vilanova Park
"Amb el càmping ens ha tocat la loteria". Així d'expressiva i contundent es
manifesta l'alcaldessa, Rosa Fonoll, quan li pregunten per la capacitat real que
té un ajuntament com Cubelles a l'hora de generar ocupació. Parla, sobretot,
d'incentius fiscals i de la redacció d'un nou Pla General d'Ordenació Urbanística
(POUM) que reculli zones industrial i comercials amb prou atractiu com per
captar noves empreses que donin feina a la gent del poble i aconseguir que d'altres que ja existeixen i volen créixer, no es vegin obligades a marxar per manca
d'espai. Sobre el càmping que vol construir el Grup Vilanova Park, Rosa Fonoll
assegura que la moratòria que va imposar la Generalitat s'exhaureix al setembre i que, d'immediat, començaran les obres prioritzant el personal de la vila.

Hem començat la temporada d’estiu lamentat (7 de juliol) la mort d’un
banyista a la Mota de Sant Pere.
Què ha passat enguany amb el servei de socorrisme? N’hi havia el dia
del tràgic succés?
Sí, clar que n'hi havia, s'havia posat
en marxa un servei de socorrisme
provisional just el dia abans. Enguany, amb l'enduriment de requisits per poder exercir de socorrista,
tot el litoral està tenint problemes
per trobar professionals i posar en
marxa el servei. El nostre concurs,
tot i anar millorant les condicions,
va quedar desert en dues ocasions i
per això no es desplegava totalment
fins al 15 de juliol. Justament perquè
crèiem que no podíem estar sense
socorrisme fins aleshores, vam contractar un servei paral·lel que va entrar en vigor el dissabte dia 6.
Hi haurà nou Pla General aquest
mandat? Difícilment es pot dibuixar
la Cubelles del futur si no s’adapta
la seva planificació urbanística a la
realitat del segle XXI, no?
Esperem que sí, sobretot perquè
sóc la regidora d'Urbanisme (riu). El
primer que vaig fer va ser demanar
a la secretària de la Corporació que
incoés l'expedient corresponent.
Vostè seria partidària de fixar un
sostre de creixement?
Potser sí, tot i que no et diria cap xifra. Cubelles no ha de deixar de ser
un poble amb bons serveis. Ara fa
temps, però, que estem estancats
en els 15.000 habitants. Hem de
preveure que no hi hagi un boom immobiliari com va passar a la Mota.
Tot just comencem mandat però, es
veu optant una cop més a l’alcaldia?
Saps que sí? Mira que havia dit que

Com l'antic rellotge del campanar, Fonoll aposta per un mandat precís i ben greixat.

no, però amb aquests resultats veus
que la gent ens vol i no podem marxar, estic molt agraïda.
I hi ha relleu a Unitat Cubellenca?
O ha acabat personalitzant-se en
excés?
No, ni de bon tros, hi ha bons regidors al darrere. Des que vam començar el 2010, no ens ha marxat
ningú. Si fóssim un grup d'obediència nacional, ara estaríem barallats
i trinxats per tot arreu. Però al ser
municipalistes, ningú no té cap am-

bició més enllà de Cubelles. La gent
que aguanta el projecte són les persones que han estat sempre amb
nosaltres i els veïns, és clar.
Mostra de pallassos, Festa Major
petita, Festa Major gran... A Cubelles es viu la festa?
I tant! I cada vegada més. I jo la primera, que ja fa vint anys que estic
amb les gitanes i ara fa temps que
estem assajant. I la gent que ve a
viure també s'involucra de seguida.
Igual que els estiuejants.
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COMUNICA
La regidoria de Turisme i Comerç i l'Associació
d'Hostaleria i Comerç regalen visites al Castell

L

a regidoria de Turisme i Comerç i l’Associació d’Hostaleria i Comerç de Cubelles
(AHCC), han encetat una campanya
conjunta per promocionar les visites al Castell de Cubelles. Segons
l’acord, els clients dels comerços
associats podran reservar una visita
guiada només presentant un tiquet
de compra.
Trini Vicente, regidora de Turisme
i Comerç, va explicar que es tracta
“d’una prova que volem fer aquest
estiu per veure quina acceptació té
entre la ciutadania, tota vegada que
hem constatat que moltes persones
no han visitat mai el Castell”. Tot i
aquesta temporalitat, Carles Fuster,
president de l'AHCC, va mostrar-se
obert a “mantenir la campanya sense data de finalització, si veiem que
és beneficiós per a totes les parts”.
Així mateix, el president dels comerciants va animar als seus socis a
“incloure aquesta informació en els
seus tiquets de compra” així com a
informar a la clientela de la campanya encetada.
La planta noble del Castell es pot
visitar els caps de setmana de juliol
i agost, reservant plaça prèviament

Al juliol i l'agost hi haurà visites
guiades tots els caps de setmana
a l'empresa que fa les visites. Fora
de la temporada estival, les visites
al Castell són cada primer dissabte
i diumenge de mes.
La campanya entre Comerç i

AHCC s’emmarca en d’altres que
la regidoria ha impulsat a nivell de
consum perquè els clients dels comerços locals demanin el tiquet de
compra.

La campanya es va presentar al mateix Castell de Cubelles.

L'empresa que gestiona el trenet
cancela el servei per amenaces

L

'empresa Medirflash, que gestionava el trenet, va informar a
l'Ajuntament el passat 5 de juliol la seva decisió de deixar d'oferir
el servei per les amenaces i coaccions patides pel seu personal.
En aquest sentit, l'Ajuntament va
emetre un comunicat en què manifestava "el seu profund malestar
i indignació pel tracte que una part
dels usuaris –d’altra banda, gens representatius del conjunt de la població- han adreçat als responsables
d’aquesta activitat no obligatòria i
que respon exclusivament a un interès lúdic i turístic".
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El servei de trenet turístic s'oferia en condicions d'horaris, preus i
prestacions molt similars, quan no
idèntiques, a d'altres municipis de
la zona, sense que s'hagin registrat
cap problema de civisme. Es dona
el cas que la mateixa empresa ofereix el servei a localitats properes
en idèntiques condicions i el servei
és molt ben rebut per aquesta ciutadania.
De cara a properes temporades, la
regidoria de Turisme estudiarà alternatives per recuperar una atracció
molt esperada per la majoria de vilatans.

El trenet de Cubelles.

COMUNICA
En marxa el compte enrere per la nova biblioteca
A finals d’any ja s’haurà executat el 40%
d’unes obres que acabaran la tardor del 2020

J

a han començat les obres de
construcció de la nova biblioteca municipal de Cubelles. El
nou equipament municipal, després
d’anys d’espera, comença a ser una
realitat i s’inicia el compte enrere
que portarà a la seva obertura de
portes previsiblement a finals de
l’any vinent. Actualment s’estan fent
les tasques de replanteig, la inspecció del terreny i les prospeccions
prèvies a l’inici de construcció dels
fonaments.
El següent pas serà la instal·lació
de l’estructura metàl·lica de l’edifici,
un element que s’està construint en
una nau i que posteriorment es traslladarà a la parcel·la on s’encabirà
el nou equipament cultural i social,
ubicat just darrere de la comissaria
de la Policia Local, entre els carrers
Ciutat de Barcelona i Verge de Montserrat. Es preveu que als voltants de
l’època de Nadal d’enguany ja s’hagi
executat el 40% de l’obra, que s’allargarà fins la tardor del 2020 segons
la planificació del projecte, que contempla 14 mesos de treballs. Tenint
en compte les ordenances municipals i les excepcions previstes però,
durant el mes d’agost s’aturaran
les obres durant una setmana encara per determinar. Un cop hagi

La maquinària treballa en la fonamentació de l'edifici que acollirà la nova biblioteca.

finalitzat la construcció de l’edifici
seguiran els treballs però ja no seran visibles a peu de carrer, doncs
serà l’hora de les feines a l’interior
de cadascuna de les sales i, posteriorment, equipar la biblioteca amb el
mobiliari i tots els elements necessaris per donar el servei públic de
qualitat que pretén satisfer les expectatives creades al municipi. Les
obres de construcció de la nova bi-

blioteca les executa l’empresa Artifex Infraestructures SL, que ha estat
l’escollida entre les sis que concorrien al concurs públic de licitació.El
pressupost total és de 2.051.221 euros més IVA, el que representa una
rebaixa respecte al preu de sortida
de gairebé un 15%. A més, en l’equipament han ofert millores per valor
d’11.900 euros i 31.718,34 euros en
millores de l’entorn.

Simulació virtual del nou equipament municipal.

9

COMUNICA
Cia. Katapulta, les netes d'en Charlie Rivel
La companyia de circ presenta el nou espectacle 'Onírica'

Q

ui pensi que es pot desafiar el propi cos mitjançant
contorsions
impossibles,
tocar el violí a dalt d'un trapezi cap
per avall o fer embogir el públic amb
malabars inacabables sense una règia disciplina és que -encara- no coneix la Cia. Katapulta. Aquesta jove
companyia de circ, integrada per
Jara Robles, Júlia Florenciano i les
cubellenques Judith Pérez i Alessia
Virgilio, s'està consolidant com una
de les sorpreses de la temporada
circense i, en només vuit mesos de
vida, ja ha bastit dos espectacles
que les està fent rodar per tot el país
i, fins i tot, tancar diverses representacions a Itàlia.
Tant Kaput com Onírica, oberts i
en constant evolució, recullen l'essència del seu art i la força amb què
han endegat aquesta aventura professional. Corda, música, acrobàcies, contorsions, equilibris i manipulació d'objectes, tot ben sacsejat
amb bones dosis d'humor, conformen la base d'uns espectacles d'on
emanen, a més, un insubornable
missatge feminista i de respecte
mediambiental.
Origen compartit
La companyia va néixer arran de la
convocatòria d'un festival per a la
qual les quatre artistes, que s'havien conegut a l'escola de circ Saltimbanqui de Vilanova, van decidir
presentar-s'hi plegades i elaborar
conjuntament el seu primer treball.
La bona connexió i complicitat existent entre les quatre va fer que, de
seguida, decidissin donar continuïtat al projecte i posar en marxa una
aventura que les obliga a un treball
diari de vuit hores d'exercici i pràctica però que, a hores d'ara, sembla
que ja dona els seus fruits.
Des de finals de l'any passat i el
que duem de 2019, ja han actuat al
Fes+Chapeau de Sant Pere de Ribes, a La Candela de Santa Susanna, al Cerkabirra, al Somiabarrets
de la Vall de Querol i residències de
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A dalt, Jara Robles; al mig, Alessio Virgilio (esquerra) i Judith Pérez, i Júlia Florenciano.

gent gran, com a projecte social, i
tenen tancat per a aquest estiu el
Tingladu de Vilanova, un cabaret a
El Vendrell, la fira del circ de la Bisbal de l'Empordà, les Festes Majors
de Cubelles, la Geltrú i Vilafranca del

Penedès, el GiraCirc de Collsuspina
i Itàlia, entre d'altres. Quilòmetres i
més quilòmetres amb l'únic objectiu
de gaudir d'una passió compartida i
seguir superant reptes i les pròpies
limitacions del cos i la ment.

COMUNICA
Els Castellers del Foix de Cubelles s'estrenen
amb l'objectiu de consolidar-se com a colla

I

ara ve el millor, on es nota
l'assaig/ on la colla es fa gran/
això es replega enmig de suor/
"castell descarregat!". Així resa la
cançó dels Strombers, autèntic himne casteller, i així es va sentir per
primer cop en la història a la plaça
de la Vila durant la passada revetlla de Sant Joan. Després de diversos intents infructuosos, i només
un precedent el Sant Jordi de 1995,
Cubelles finalment gaudia d'una colla castellera pròpia. L'actuació va
ser reeixida i, malgrat sumar només
tres mesos d'assaigs, es va poder
completar el programa previst amb
l'entrada a plaça dels pilars caminant, la construcció de tres pilars
simultanis de tres i un pilar de quatre. Una diada modesta per a una
colla consolidada però immensa per
a una de neòfita i on la majoria dels
membres no s'havia enfaixat mai.
La idea d'aixecar un pilar coincidint
amb l'arribada de la flama del Canigó
va sorgir de la mà de l'Àngel Moreno,
molt vinculat als Castellers de
Vilafranca. El projecte va agafar força
fins a convertir-se en una realitat que
aplega veïns d'orígens diversos com
la Xina, Portugal, Holanda, Canadà i
el Senegal. L'objectiu ara és créixer
amb construccions de cinc de cara
a la mostra de pallassos i la Verema.
Calen mans i, així, es convida a
tothom a participar dels assaigs de
la colla, cada divendres a les 21.00
h. a la plaça de la Vila.

Coronació del pilar de quatre. A baix, imatge de grup i dos dels integrants de la colla.
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CONEIX

A L'ESTIU, LA FESTA
SURT AL CARRER
L

a Festa Major petita en honor als sants patrons
Sant Abdó i Sant Senén enceta el calendari festiu
oficial de Cubelles. Malgrat que els actes principals tenen lloc entre el 27 i el 30 de juliol, dies abans ja
podrà gaudir-se d’exposicions i visites guiades en diversos espais del municipi. És el cas de les visites guiades
tant al Castell de Cubelles com a la desembocadura del
riu Foix i a la recerca de l’abellerol. Totes tres activitats
requereixen inscripció prèvia. D'altra banda, el Centre
Social Joan Roig i Piera acull durant tot el mes de juliol
l’exposició fotogràfica dels vint anys del Grup de teatre
del casal de Cultura. Els horaris, inscripcions i informació complementària d’aquestes activitats poden consultar-se mitjançant el web municipal de l'Ajuntament
www.cubelles.cat.
Els principals actes però, tindran lloc a partir del 27 de
juliol, com el tradicional correfoc pels carrers del cen-

El Correfoc, un dels plats principals de la Festa Major petita.
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tre de la vila que es durà a terme després del sopar de
germanor i que comptarà amb la participació de les colles de foc de l’Agrupació de Balls Populars de Cubelles
(ABPC) i dues colles convidades. El correfoc serà l'estrena de les noves vestimentes dels Diables de Cubelles
que ha realitzat l'artista Cesca Calaf (més informació a
l'entrevista del canal municipal de YouTube). Finalment,
el grup Band-Idos amenitzarà la nit i matinada amb un
concert per cloure els actes del dia.
L’endemà, 28 de juliol, tindrà lloc la 35a trobada de
gegants que discorreran en cercavila pels carrers del
municipi des de la plaça dels pobles d'Espanya fins la
plaça de la Vila on es farà la ballada conjunta de totes
les figures participants arribades de tot Catalunya. La
jornada de diumenge es completarà amb un nou sopar
de germanor a la plaça del Centre Social i la tradicional
cantada d’havaneres que anirà a càrrec del grup Son de

La Musclada popular aplega centenars de persones.

l’Havana també a la plaça del Centre Social. Els tiquets
per participar en el sopar de germanor poden adquirir-se
directament al Centre Social Joan Roig i Piera i durant la
cantada hi haurà servei de bar.
Mostra de pallassos
Dilluns 29 es realitzarà una nova edició de la musclada
popular que organitza l’Associació d’Hostaleria i Comerç de Cubelles (AHCC), un acte que compta amb gran
participació de públic, i l'endemà, dimarts 30 de juliol
serà el torn de la missa tradicional concelebrada en honor als sants patrons a l'església de Santa Maria a partir
de les 11.00 hores. Un cop acabada, agafarà el relleu de
la celebració més festiva la Mostra de pallassos, que arriba a la vuitena edició, i que omplirà els carrers i places
de la vila de nombrosos números de pallassos i circ.
A l'inici de la mostra, dues companyies faran actuaci-

Pep Callau, mestre de cerimònies de la Mostra de pallassos.

ons itinerants per la façana marítima de la vila (passeig
Marítim i passeig de la Mar Mediterrània) als que se sumaran vuit companyies més que actuaran en escenaris
ubicats en diversos espais com la plaça del Mercat, la
plaça de Santa Maria, la plaça de la Vila, el carrer Major,
la plaça del Castell i la plaça Jaume Marsé.
Si bé els espectacles itinerants pels passejos marítims es faran entre les 11.00 i les 13.00 hores, el gruix
de la resta d’actuacions tindran lloc durant la tarda i fins
ben entrada la nit. Donaran inici a les 17.30 hores i la
mostra clourà a les 23.30 hores a la plaça del Mercat, on
s'hauran traslladat les actuacions des de les 20.55 hores. Els horaris i la resta d’informació ampliada de tots
els actes de l programa de Festa Major petita i la Mostra
de pallassos poden consultar-se al web municipal
www.cubelles.cat o a través dels perfils municipals a
les xarxes socials (Twitter i Facebook).

Centenars d'infants tornaran a omplir carrers i places.
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COMUNICA
Foc, música, cercaviles i desenes d'activitats més
ompliran els carrers de Cubelles per Festa Major

E

xposicions, motocrós, cercaviles, partits de futbol, castell
de focs, un certàmen literari,
regates, concerts, tallers infantils,
sardanes, cinema a la fresca... i així
fins a més d'una trentena d'actes i
activitats que, en conjunt, conformen la Festa Major de Cubelles.
Enguany el programa oficial comença l'1 d'agost amb la inauguració de l'exposició de pintures que
durant tot el mes s'exhibirà al Centre Social Joan Roig i Piera i finalitza
el 25 d'agost amb l'acte de clausura
del IV Festival de Novel·la Negra Cubelles Noir.
Entre aquestes dates l'agenda local estarà farcida de propostes per
a tots els públics que tindran el seu
epicentre els dies 14 i 15 d'agost, vigília i diada de Santa Maria, patrona
de la vila.
Els tradicionals dotze morterets
donaran inici a la part més protocol·
lària de la festa i, acte seguit, el pregoner d'enguany llegirà s'adreçarà a
la població des dels jardins de Can
Travé. Per aquesta distinció s'ha
escollit la figura de Francesc Capdet i Granell molt vinculat al teixit
associatiu i cultural cubellenc com

El pregoner d'enguany serà l'activista
cultural, Francesc Capdet i Granell
a membre fundador del Grup d'Estudis Cubellencs Amics del Castell,
figura clau en la recuperació del Cor
l'Espiga, del que en va ser president,

i històricament vinculat a la festa
dels Tres Tombs. El programa complet pot consultar-se al web municipal www.cubelles.cat.

El castell de focs la nit del 14 d'agost serà novament un dels principals reclams.

La Festa de la Verema manté l'aposta musical

E

l final de l'estiu queda marcat
al calendari local de manera
oficiosa per la Festa de la Verema. L'acte, que enguany arriba a la
32a edició, manté l'aposta engegada els darrers anys per les actuacions musicals en directe com a complement a la part més tradicional de
la festa com són l'entrega dels pàmpols a persones vinculades amb el
món del camp i la vinya, de la pròpia
Verema o la renovació del pubillatge
local.
Aquest programa de concerts és
ampli i s'adreça a tot tipus de públic,
començant pels més menuts amb
l'actuació del Pot petit. El públic ado-
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lescent i jove gaudirà amb les actuacions de Pau Alabajos, Muy Stone
i la sessió de Señoras que pinchan,
entre d'altres. Com a cap de cartell,
la Festa de la Verema portarà a Cubelles la mítica banda val·lisoletana
de rock, Celtas Cortos que passarà
revista als seus grans èxits.
La XXXII Festa de la Verema es
durà a terme els dies 6, 7 i 8 de setembre a la plaça del Mercat on s'hi
ubicaran els diversos estands de
cellers, vinoteques i restauradors
locals, a més de l'escenari on tindran lloc tots els concerts. Tota la
informació es pot consultar al web
municipal.

Cartell de la Festa de la Verema 2019.

COMUNICA
Cubelles ja gaudeix del seu primer puzle infantil,
amb dibuixos de la il·lustradora Pilarín Bayés

E

n Jeremies, en Hamalahà i
en Pelut ja gaudeixen del seu
puzle particular. Mercès a la
iniciativa de l'Ajuntament de Cubelles, els tres fantasmes que des de
fa mil anys habiten el castell de la
vila podran deixar la seva llar habitual i passar a formar part de les
prestatgeries i tauletes de totes les
cases del municipi.
Coincidint amb la Festa Major
petita, i si no hi ha cap imprevist
d'última hora, ja s'haurà presentat
El petit puzle de Cubelles, un trencaclosques pensat per als més joves i que consistirà en vint-i-quatre
peces que, un cop completades, reprodueixen un dels dibuixos més celebrats de la Petita història de Cubelles, de la reconeguda il·lustradora
Pilarín Bayés.
Concretament, es tracta d'una de
les imatges de la part dedicada al
cartell dels marquesos d'Alfarràs,
més específicament, allà on els autors dels textos, en Joan Vidal i en
Lolo Garcia dels Amics del Castell,
parlen dels fantasmes que, segons
la llegenda, habiten a la fortificació.
El puzle, de 21x30 centímetres, anirà guardat en una capsa tretze cen-

El trencaclosques recupera una imatge
dels tres fantasmes del castell de la vila

Il·lustració apareguda originalment a la 'Petita història'.

tímetres d'ample, onze centímetres
de llarg i sis centímetres de profunditat, i durà un suport on, si es prefereix, es podran anar muntant les
peces. El paquet sencer es podrà
adquirir a l'Oficina de Turisme de la
vila, ubicada, justament, al castell
de Cubelles, al preu de 10 euros. A

més, es preveu que el puzle també
s'utilitzi com a objecte propi del protocol municipal, com les figures del
Charlie Rivel i la porta del castell, entre d'altres. Inicialment, es farà una
primera edició de 500 unitats que,
en funció de la resposta, podrà ser
ampliada.

Petros Márkaris i Marc Pastor, al IV Cubelles Noir

E

l IV Cubelles Noir ja escalfa
motors. A un mes per a la
seva celebració, del 22 al 25
d'agost, ja es coneixen els noms
i les temàtiques protagonistes
d’enguany. Com a caps de cartell,
destaquen l’escriptor grec, Petros
Márkaris, i el cubellenc Marc Pastor, autor de novel·les d’èxit com La
mala dona, L’any de la plaga i Els àngels em miren, entre més.
D’entre la resta de participants
també cal ressenyar noms com Jesús Cañadas, Isabel del Río, Daniel
Fopiani, Roger Rubio, Paul Pen, Maria Rosa Nogué, Antonia Huertas i
Cristina Manresa. Temàticament,

el protagonisme es repartirà entre
el desembarcament de Normandia,
en el seu 75è aniversari, de la mà de
Pere Cardona, i l’auge de l’extrema
dreta. A més, el festival també tractarà la relació entre el gènere negre
i els personatges LGTBI, el cantó
més fosc de l’actualitat televisiva i
les empresàries del crim. Així mateix, també hi haurà espai per a les
temàtiques locals com la història de
l’Aliança i els safareigs. També, un
any més, es podrà gaudir d’una nova
gimcana detectivesca per esbrinar
el culpable d’un robatori de la mà
del Grup de Teatre Casal de Cultura.
Info: www.cubellesnoir.com.

Cartell d'enguany, de Jou Monsó.
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ESPORTS
El CF Cubelles trasllada a la Copa Catalunya
el seu espectacular moment de forma
Després d'ascendir a 2a Catalana, els blaus es
planten ara a les semifinals de la competició

E

l El Club Futbol Cubelles finalment han assolit el campionat
de lliga del grup 12 de la tercera catalana i l'ascens de categoria.
Amb un empat al municipal d'Aiguadolç davant del Sitges, els blaus es
van coronar com a millor equip de
l'any tot just una jornada abans del
final de la competició. Els cubellencs, que van dominar la lliga amb
mà de ferro, no es van deixar punts
en una recta final de rècord, sumant
21 jornades sense perdre i tan sols
tres empats. Tot i aquests números,
els de Xavier Vilagut, però, van suar
per mantenir la primera posició per
assolir l'ascens directe.
Copa Catalunya
Un cop finalitzada la competició de
lliga, el Cubelles entrava en la disputa de la Copa Catalunya Amateur,
una competició en format d'eliminatòria a partit únic que disputen tots
els campions dels grups de quarta a
segona catalana.
Els blaus, en la primera ronda que
van disputar, van viatjar fins a Roda
de Barà per enfrontar-se a l'Atlètic Roda de Barà, equip campió del
grup 3r de la tercera catalana amb

uns números molt semblants als cubellencs. Els del Garraf van superar
l'equip local per 1 a 2. Tot i començar perdent, l'equip va protagonitzar
una gran reacció a la segona part,

Onze titular que es va imposar al camp del Roda de Barà remuntant un gol en contra.

que els va permetre completar una
meritòria remuntada.
En la següent ronda van quedar
emparellats
amb el Cultural Bonavista
de Tarragona,
campió
en
aquest cas del
grup 2 també
de la tercera
catalana. En
aquest cas el
partit es va
disputar
al
Josep Pons i
Ventura.
Els
cubellencs van
resoldre en els
últims minuts
un partit molt
Els cubellencs confien en repetir els èxits del darrer any.
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igualat. Els locals es van avançar en
els primers minuts i els tarragonins
van empatar a l'inici de la segona
part. Quan faltaven deu minuts per
al final, Adrià Robert va resoldre el

matx des del punt de penal.
En la següent ronda, el C.F. Cubelles va quedar exempt per sorteig.
Després dels quarts de final, la federació va organitzar una ronda de
compensació on entraven al sorteig
tots els equips que havien quedat
exempts. En aquest sorteig es trobava el Cubelles que, una vegada
més, va tornar a sortir ben parat i
va esquivar aquesta ronda, classificant-se directament per a les semifinals, que es disputaran el pròxim
18 d'agost a les 20.00 h. a Gavà, davant de l'Sporting Gavà 2013.
Tot i que la plantilla no està tancada, la idea dels tècnics és mantenir
el bloc actual i fer poques incorporacions. La nova temporada arrencarà
el 8 d'agost amb els entrenaments
de pretemporada.

ESPORTS
Núria Rodríguez porta el ritme del Zumba a
les platges de Cubelles
La jove cubellenca és una de les millors
instructores del món d'aquesta disciplina

A

quest estiu les platges de Cubelles tornaran a moure's seguint les indicacions d'una de
les millors instructores de Zumba
del món, la cubellenca Núria Rodríguez, que recomana aquesta activitat física "per tothom que vulgui ser
feliç i evadir-se per una estona del
dia a dia amb molt bon rotllo".
Les coreografies creades per la
jove instructora van acompanyades
dels èxits més recents dels ritmes
llatins del moment com són la salsa, el merengue, el reggaeton, la
cúmbia i la bachata. Cançons reconeixibles en qualsevol pista de ball
que fan les delícies dels nombrosos
participants a les seves exhibicions.

Premiada a la 2a Nit de l'Esport.

Una de les car a c te r í s t i q u e s
més
destacables d'aquesta
disciplina
és
el fet que els
instructors
no
donen cap indicació de veu, el
seguiment de la
sessió es fa mitjançant signes i
moviments, que
afavoreixen
la
concentració
amb el ritme i la
melodia associaLes seves exhibicions són tot un èxit de públic. (Facebook)
da a l'exercici.
La Núria Rodríguez, tot i al seva joventut, està els assistents de la convenció anual
considerada com una de les mi- de Zumba.
Paral·lelament, la Núria Rodríguez
llors instructores del moment, tal
i com acredita la participació en segueix estudiant i preparant-se
el concurs realitzat l'estiu passat pel futur, sempre relacionat amb el
a Orlando, en la concentració més món del Zumba, atès que els seus
important relacionada amb l'univers projectes passen per dominar totes
Zumba. Allà va participar en la final les disciplines. Aquest estiu fins
del concurs per designar el millor al 29 d'agost cada dia, de dilluns a
instructor del planeta, i tot i no asso- divendres de 19.30 h. a 20.30 h. es
lir la primera posició, la seva partici- pot gaudir en diferents indrets de la
pació li va servir per tornar aquesta platja cubellenca les coreografies
temporada ja com a convidada. L'es- més actuals i espectaculars de la
portista cubellenca compartirà una mà d'aquesta jove i exitosa instrucde les seves sessions davant de tots tora cubellenca.

Protagonista de l'entrevista audiovisual
Setmanalment el canal municipal de YouTube (youtube.com/
ajcubelles) publica una entrevista amb protagonistes del
municipi o que tinguin una vinculació directa amb Cubelles.
Núria Rodríguez n'és la protagonista de l'edició del passat
25 de juny. En aquesta conversa amb el periodista de Ràdio
Cubelles Marc Torres repassa la seva trajectòria i on es pot
assistir a les seves classes de Zumba.

El CV Cubelles no llença encara la tovallola.

Recupera l'entrevista accedint al
canal municipal de YouTube o a
través del següent codi QR.
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ESPORTS
Borja Ferrer anuncia la seva retirada de l'hoquei

A

mb un nou èxit esportiu.
Assolint l'ascens de categoria a l'OK Lliga defensant
la samarreta del Patí Hoquei Club
Sant Cugat. Ambiciós de mena, en
Borja Ferrer ha decidit penjar els
patins a dalt de tot. L'emblemàtic
jugador cubellenc ha anunciat la
seva retirada després d'una llarga
trajectòria que l'ha dut a jugar en alguns dels millors equips dels país,
destacant les seves dues etapes al
Noia, i a convertir-se en tot un ídol
i referent de la primera divisió d'Itàlia. En el seu currículum destaquen,
sobretot, la Copa Intercontinental
del 2014 aconseguida davant del
Barça i on, a més, la seva actuació
va ser del tot determinant en anotar
l'empat a tres, que duria la final a
la tanda de penals i permetent així
que els del país del cava sumessis
un nou títol internacional.
Fregant els 37 anys, en Borja Ferrer va dir adéu fa tot just un mes i mig

formatiu Josep Maria Granell, el
CP Cubelles va voler retre el seu
particular homenatge a qui, possiblement, hagi estat un dels millors jugadors dels quaranta anys
d'història del club. Primer, es va
disputar un partit entre veterans
i excompanys d'en Borja contra
el segona catalana cubellenc. A
la fi, se li va fer un passadís i els
responsables de l'entitat li van regalar una placa commemorativa
i se li va retirar simbòlicament la
seva samarreta amb el número 7.
Després de l'aparició de la seva
parella i filla, es va projectar un
vídeo amb imatges de la seva
trajectòria i missatges d'amics,
familiars i antics companys.
Foto oficial amb la samarreta del Sant Cugat.
En Borja Ferrer es va formar al
Cubelles per passar després pel
(el 15 de juny) al pavelló Poliespor- Noia (en dues etapes), el Valdagno,
tiu de Cubelles, envoltat de la seva el Novara, l’Alcobendas, el Castigliofamília, amics i antics companys. ne, el Vendrell, el Monjos, el Calafell
Aprofitant la celebració del torneig i, finalment, el PHC Sant Cugat.

Neix l'Hoquei Club Veterans de Cubelles

A

mb l'objectiu de guanyar en
autonomia i permetre una
gestió més àgil i pragmàtica,
els veterans del CP Cubelles han decidir emancipar-se i fundar una nova
entitat, l'Hoquei Club Veterans de
Cubelles. Les gestions s'han formalitzat durant les darreres setmanes
i s'han culminat després d'una darrera i distesa trobada formal entre
els membres de l'equip i els rectors
del club quadribarrat. La nova entitat aixoplugarà únicament el veterà
masculí i estarà presidida pel també
jugador, Gil Juncosa. L'equip seguirà jugant a la lliga B de veterans i
mantindrà l'horari dels partits com a
local, divendres a les 22.30 h.
La temporada enguany dels veterans ha estat marcada per les lesions, uns entrebancs que han impedit complir amb les expectatives
generades a començaments d'any,
quan l'equip aspirava a esdevenir
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Alineació dels veterans, encara formant part del CP Cubelles.

un dels grans de la competició. Malgrat tenir una plantilla de gairebé
una quinzena d'efectius, els problemes físics i la poca disponibilitat de
bona part de la plantilla per motius
familiars i professionals ha provocat que s'hagi disputat una bona
pila de partits curts d'efectius. Amb

tot, el bon ambient i la companyonia
no han decaigut en cap moment i el
gruix de l'equip ha decidit fer aquest
nou pas i que, juntament amb la
incorporació de nous jugadors, el
club naixent pugui millorar les seves
prestacions i convertir-se en un dels
grans de la competició.

Grups municipals

Confiança i responsabilitat

Més de mil gràcies!!

Tot està per fer i tot és possible

El passat 26 de maig, Unitat Cubellenca-11
tornava a guanyar les eleccions municipals
a Cubelles. 1.587 vots, 6 regidors/es, a més
de 500 paperetes de la segona força política. I tot després d’una campanya electoral
molt intensa, la irrupció de noves propostes
polítiques i el possible desgast de 4 anys
govern. Mai haguéssim arribat a pensar
l’enorme confiança que els cubellencs i les
cubellenques ens han seguit donant. Sense
el suport de tots i totes, dels càrrecs electes,
de les persones que han conformat la llista,
d'aquells i aquelles que ens han ajudat a l'hora de conformar el programa, preparar actes,
penjar cartells…, el projecte d'Unitat Cubellenca no seria el que és. Volem donar les
gràcies a tothom que ha cregut en nosaltres,
així com als nostres companys de govern durant la darrera legislatura. I, com no, a aquelles persones que han triat altres opcions ja
que entre tots farem un poble molt millor per
a tothom. Ens hi deixarem la pell!
Hem cregut convenient donar continuïtat
al sòlid Pacte de Govern amb ERC i Cubelles en Comú Podem que fins ara ens han
ajudat amb la governabilitat i l’estabilitat
política, indispensable per poder tirar endavant aquest projecte polític compartit.
Aquest acord, però, no tanca pas la porta a
comptar amb d’altres partits per forjar amplis consensos en temes estratègics que cal
abordar com el Pla d’usos Can Travé, POUM,
Institut, Peatges, Terrenys antiga tèrmica…
Hem de teixir sinèrgies amb qui vulgui treballar amb nosaltres i pel municipi. Tenim
per endavant 4 anys molt importants. A curt
i mig termini s’aniran executant tres obres
imprescindibles: Biblioteca, Passeig Marítim
i Projecte de reducció de sobreeiximents a
la llera del Foix; sempre sense oblidar que
hem de donar compliment a la llei de Regla
de la despesa i de l’Estabilitat pressupostària que ens imposa el govern de l’Estat.
Independentment d´aquestes actuacions ja
planificades, aquest govern liderat per Unitat
Cubellenca amb l’Alcaldessa Rosa Fonoll al
capdavant, donarà màxima prioritat també a
les inversions de tot allò relacionat amb la
via pública: asfaltat, accessibilitat, enllumenat, millora dels serveis de neteja de carrers,
recollida d’escombraries, parcs i jardins,
polítiques de sostenibilitat…, però mai descuidarem a aquells que més ho necessiten,
seguirem apostant per la política d´atenció a
les persones sense cap mena de dubte.
Volem retornar-vos la confiança rebuda amb
fets, i per això tenim la capacitat, el lideratge,
la il·lusió i la voluntat de treball encara més
reforçades per tirar endavant aquest gran
repte que ens ha encomanat la ciutadania,
que és el de treballar per tots i cada un dels
Cubellencs i Cubellenques. Estem segurs
que no us defraudarem!
Aprofitem aquestes ratlles per desitjar-vos
un bon estiu i bona Festa Major i Petita.

1037 gràcies. Aquest és el primer article del
Cubelles Comunica després de les eleccions
municipals 2019, i no podem deixar de tornar
a agrair als 1037 persones que van decidir
votar la nostra candidatura. 1037 persones
que van pensar que una alcaldia i un govern
socialista a Cubelles seria el que faria el pas
endavant que reclamàvem des del nostre eslògan de campanya. Agrair des d’aquí a tots
aquells, especialment els nostres militants
i simpatitzants que van treballar de valent
durant la campanya. Aquells que sempre hi
son. Els que recolzen el projecte socialista
des del cor i amb tota la fidelitat. Tot i pujar
en nombre de vots, sumar un regidor al nostre grup municipal, i ser la segona força més
votada, Unitat Cubellenca amb Rosa Fonoll
al capdavant va revalidar l’Alcaldia.

Arribada una nova legislatura i amb el compromís que tot està per fer i tot és possible,
des d'Esquerra volem agrair als 790 votants
que han confiat amb nosaltres i evidentment,
per tota la població, però sobretot per ells
posarem tot el que estigui al nostre abast
per ajudar a governar aquest consistori amb
el màxim de coherència política possible.

Ens estimem Cubelles i ens vam presentar a
les eleccions municipals per a que el nostre
poble fes el pas endavant que reclamàvem.
Per aquest motiu, continuem treballant per
aconseguir el millor per a Cubelles. Però sabem perquè així ho hem comprovat, que governar no només són desitjos sinó fets. I que
no n’hi ha prou amb estimar Cubelles, cal
treballar i de valent per a que el nostre poble
sigui un projecte amb futur per a nosaltres
mateixos i per als nostres fills.
Perquè volem la biblioteca i el passeig marítim però també volem una Cubelles on viure,
treballar, gaudir i avançar. Volem tenir uns
carrers per on poder passejar sense ensopegar. Perquè volem que els nostres conciutadans tinguin feina, perquè en aquests
moments 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.
Perquè volem que els nostres joves estudiïn
a Cubelles o on vulguin. Però qui ha de tirar
endavant el futur de Cubelles, perquè així
ho han decidit els ciutadans, és el govern i
l’Alcaldessa. I és a ells qui correspon tirar
endavant el gran projecte que és Cubelles,
i que realment, es faci el pas endavant que
reclamem els ciutadans.
El PSC, com no pot ser d’una altra manera,
es posa a disposició del poble, del govern i
de l’Alcaldia de Cubelles. Perquè continuem
treballar per a que Cubelles sigui el lloc que
somiem. Diuen que el futur pertany a qui
creu en la bellesa dels seus somnis. I nosaltres creiem en el futur de Cubelles.

Al nostre abast tenim les regidores de recursos humans, participació ciutadana, cultura i Ensenyament. Som on érem fa quatre
anys, com a partit, però amb persones diferents que pretenem seguir una línia de continuïtat alhora que aportant noves idees .
Embastant aquest nou consistori, hem estat
molt ben acollits no només per la resta del
govern sinó, per les treballadores i treballadors sense els quals no podríem engegar
cap iniciativa.
Aquest Ajuntament ha tingut un començament convuls, des d'Esquerra Republicana
de Cubelles lamentem la pèrdua del veí de
Sabadell que va perdre la vida a la nostra
platja de la Mota i el nostre més sentit condol a la família. I alhora ens sap greu com
s'ha resolt el polèmic servei del trenet turístic, hi ha accions que ens segueixen sorprenent , com actituds poc cíviques prevalen
per sobre del bé comú.
Ens sorprèn força l'estat en què segueix la
política nacional, amb el resultat de les eleccions municipals creiem que tant el Consell
Comarcal com la Diputació ens serien del
tot favorable . Realment pensàvem que les
forces d’Esquerra i independentistes tindríem la paella pel mànec , però és clar en política no hi ha res escrit i sovint nosaltres mateixos ens sorprenem de les decisions dels
alts càrrecs polítics. Confiem que la veu del
Garraf sigui escoltada i més específicament
la veu de Cubelles. Que els projectes engegats no s'aturin i continuïn endavant. El nostre poble creix en nombre d'habitants i alhora també li calen infraestructures i projectes
educatius i culturals a l'alçada.
Finalment reiterem el nostre agraïment i per
coherència i amb molta il·lusió i ganes de
treballar seguirem endavant.
Bon estiu.

Facebook: PSC Cubelles
Twitter: @psccubelles
Instagram: socialistescubelles
Whattsapp: 636370731
Mail:
bedossr@cubelles.cat
rbedos@socialistes.cat
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Arrancamos

Gràcies per la vostra confiança

Nous reptes, mateixes idees

En el recién iniciado Grupo Municipal de Ciutadans Cubelles toca organizarse y arrancar.
Con dos nuevos cargos electos, comenzamos a trabajar, organización e información,
empaparse de lo sucedido en los últimos
años para iniciar esta nueva etapa que, con
ilusión empezamos a conocer y en la que
pondremos nuestro granito. Como bien afirmamos en el acto de investidura, trabajaremos para ayudar a nuestros gobernantes
desde un punto de vista objetivo y mirando
siempre por el bien común de todos los
ciudadanos y del propio municipio. Somos
transparentes, ayudaremos al pueblo a que
tengan los conocimientos, para participar y
solicitar lo necesario, somos participativos y
constructivos, queremos seguir escuchando
al pueblo a través de las asociaciones o de
cualquier ciudadano que nos requiera, transmitir al gobierno lo que solicita, lo que necesita y también contribuir a hacerlo posible,
somos resolutivos, arrimaremos el hombro
para que nuestro trabajo no se desvanezca
en la oposición, ya sabemos todos que hay
muchas cosas que no funcionan o que al parecer no es suficiente el esfuerzo en su gestión, por ello participaremos, aportaremos y
ayudaremos a renovar, a mejorar, a buscar
soluciones. Somos leales y responsables, leales a nuestras ideas, a nuestro partido, a los
cubellencs que han depositado su confianza
en nosotros y a los que la depositarán en un
futuro y responsables con la propia realidad,
priorizar los servicios más importantes,
aquellos que son necesarios en una población que sigue creciendo y que, al parecer,
carece de lo más básico. Por desgracia, desde nuestra agrupación de Ciudadanos Cubelles, hoy damos nuestro más sentido pésame
a la familia del hombre fallecido el pasado
domingo día 7 de Julio en nuestra playa de
la Mota de Sant Pere, nuestro abrazo más
sincero, y también agradecer a la humildad
de las personas que, estando alrededor de lo
sucedido en ese momento, ayudó a socorrer
y a sacar del agua a la persona afectada y a
su reanimación, así como al equipo del SEM,
a las dos patrullas de Mossos y a nuestra policía municipal. Lamentablemente hay desgracias que no se pueden evitar, todos estamos sujetos a sufrir accidentes, pero todos
los medios preventivos son pocos, transmitir toda la información necesaria para los conocimientos de los cubellencs y de las personas que hacen uso de nuestras playas, de
nuestras instalaciones municipales, de los
servicios de los que disponemos todos, etc.,
que no hay que olvidar que en esta época del
año nos multiplicamos y a la vista está que
hay que seguir trabajando para mejorarlo y
garantizar el bienestar de todos.

Volem donar les gràcies a la ciutadania de
Cubelles per aquest punt de partida que ens
ha donat l’oportunitat d’iniciar. La nostra
nova formació política de Junts per Cubelles, el Robert Monzonis i l'Edmon Colomer
com a regidors, juntament amb tot l'equip
que els acompanya, esperem que esdevingui un projecte que es consolidi a la vila i
esperem de tot cor ser d'utilitat per Cubelles.
Des de Junts per Cubelles volem servir incansablement i sense excuses a la ciutadania de Cubelles, i sempre que necessiti ajuda
oferir la nostra mà per trobar solucions als
seus problemes. Tenim unes possibilitats inimaginables com a poble, i ens mereixem un
futur ple d'oportunitats.

Comencem una nova legislatura i hem format un nou ajuntament.

Sortim de casa, veiem brutícia, parlem amb
gent diversa del poble, observem coses que
no funcionen, que fa anys que no s'arreglen,
que estan deixades; observem a la gent que
camina amb dificultat, gran i no tan gran,
gent que està obligada a desplaçar-se amb
cadira de rodes però que no pot accedir
als llocs perquè no hi ha un accés adequat;
comprovem que molta gent, o no té feina,
o arriba a fi de mes amb dificultat. Podem
afegir el problema de l'habitatge, de la gent
gran que necessita assistència les 24 hores,
del civisme, que comença per l'exemple que
ens donem els uns als altres, el problema de
la seguretat ciutadana, de la regulació del
trànsit, etc.

El nostre compromís és de:
- Treballar amb eficàcia, eficiència i responsabilitat en els recursos públics.
- I defensar els drets socials, cívics, econòmics i civils de les nostres veïnes i veïns.
Aquesta legislatura formarem el plenari 7
grups polítics, diferents tendències i diferents colors, però el més important és posar
als cubellencs i a les cubellenques per sobre
de tot, nosaltres així ho farem.

Desde el recién iniciado Grupo Municipal de
Ciutadans Cubelles, arrancamos.

@juntspercubelles
(Facebook, Twitter, Instagram)
www.juntspercubelles.cat

Què fa l'ajuntament per solucionar aquests
problemes? Com contribueix a facilitar la
vida quotidiana de la gent? Com ens ajuda
a potenciar aquells valors positius com a societat? Brutícia, voreres estretes i deixades,
planificació urbanística inexistent, un patrimoni valuosíssim que es degrada. La manca
d'atenció en tots aquest aspectes no ajuda a
la convivència i el benestar, no ajuda a créixer, no ajuda a la projecció de Cubelles com
una vila de referència.
Nosaltres no ens conformem. No volem per
a Cubelles, el nostre poble, més del mateix.
Junts per Cubelles entrem a l'Ajuntament
de Cubelles per fer política responsable i
en aquest mandat volem oferir una mirada
a curt, mig i llarg plaç sobre com s'ha d'anar
desenvolupant el nostre poble, i volem fer
aportacions en positiu en aquests tres eixos,
entenent necessari treballar-los tots pel bé
de Cubelles.
Ens tindreu amb determinació i voluntat ferma de transparència per defensar els drets
i les llibertats individuals i col·lectives com
a poble.

Afortunadament els ciutadans i ciutadanes
són els que amb el seu vot posen i treuen
els regidors/es. La ciutadania decideix, i a
nosaltres a Cubelles En Comú Podem ens
ha donat 1 regidor. El nostre grup aportarà
l’experiència d’ICV i la il·lusió de Podem a
Cubelles.
El nostre projecte és municipalista perquè
som una força progressista i feminista, d’esquerres i compromesos amb la vida quotidiana com un espai transformador de la nostra
societat.

Volem agrair a totes les persones que vau
votar Cubelles En Comú Podem el passat dia
26 de maig i dir-vos que cada un dels vostres
520 vots s’ajuntaran en 1 que us representarà amb dignitat en el plenari municipal, però
també volem donar les gràcies als que vau
anar a votar, perquè mitjançant les urnes,
el poble pot parlar i decidir, i no deixeu de
fer-ho perquè si ens treuen les urnes, el cel
es tornarà gris i tornaran els fantasmes del
passat.
La darrera legislatura hem compartit govern
al costat d’UC – ERC, i la veritat és que ens
vam trobar còmodes amb ells i elles. Amb
ells i elles hem compartit govern, però també
hem engegat obres i projectes els quals estem arrancant i hem de continuar executant.
Cubelles en Comú Podem ha decidit continuar la feina feta amb il·lusions renovades i
amb ganes de continuar avançant i posant
molt més èmfasis en la política de quotidianitat i proximitat sempre pensant primer
en les persones, en el seu dia a dia i en el
seu benestar. Cubelles en Comú Podem, ens
comprometem a seguir treballant per una
Cubelles de les persones i per les persones.
Nosaltres, Cubelles en Comú Podem, seguirem lluitant pel nostre poble, perquè qui
lluita pot perdre, però qui no lluita ha perdut.
Per acabar, volem aprofitar per desitjar-vos
un bon estiu i una molt bona Festa Major
2019.

TELÈFONS D'INTERÈS
L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00

Farem oposició als carrers i arreu
Tal com va quedar reflectit als resultats electorals del nostre municipi el passat 26M, el
poble de Cubelles va expressar a les urnes
la voluntat d’una certa conti-nuïtat en la política municipal, una redistribució de forces i
un canvi com ha estat la representació amb
un regidor de la CUP CUBELLES per primera
vegada al consistori Cubellenc.
La lectura que des de la CUP fem dels resultats assolits és felicitar-nos per haver obtingut representació a l’Ajuntament, donada la
breu de trajectòria en la política local, des
que ens vam presentar com a nucli de suport
i comptar amb una cam-panya austera en recursos i pressupost.
No cal dir que volem agrair als 442 votants
la confiança que van fer a un projecte sòlid,
engrescador i molt treballat des de les bases
però també a les persones que configuraven
la llista. Expressar el nostre reconeixement a
tots els que van col·laborar i treballar perquè
la CUP CUBELLES fos la veu i el vot del carrer
a l’Ajuntament de tots.
Després de les eleccions la CUP CUBELLES
va afrontar una assemblea determi-nant
per debatre sobre la funció del nostre grup
municipal durant el proper man-dat, optant
finalment, per mantenir-nos a l’oposició. No
necessitem cadires per treballar, som més
de mantenir-nos dempeus i la nostra única
motivació és servir el poble de Cubelles com
es mereix. Volem trencar els esquemes de
participació i proposar una altra manera
d'entendre la política, treballant per la creació de les assemblees de poble, amb capacitat per aprovar decisions que després
se sotme-tran al ple. Es tracta de portar la
democràcia a l'extrem. Tot i que serem a
l'oposició, aprofitarem l’estret marge de maniobra. Treballarem de manera constructiva
però a la vegada fiscalitzant l'acció de govern. No ens oposem a les coses per cultura
del no, sinó amb arguments i dades.
Dit això, assegurem que no entrem al consistori amb les mans buides. La base de l’acció
política es fixarà en la transparència, l'àmbit
de patrimoni, cultura, urba-nisme, la defensa
dels espais naturals, la promoció de la participació ciutadana, implicant les associacions..., amb feina de formigueta orientada a
dinamitzar les lluites veïnals perquè esdevinguin temes centrals del mandat.

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.
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513
514
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516
517
518
519
520
521

CENTRES EDUCATIUS

INS Cubelles		 93 895 50 24
INS Les Vinyes		 93 895 08 59
Esc. Charlie Rivel		 93 895 09 56
Esc. Vora del Mar		 93 895 75 15
Esc. Mar i Cel 		 93 895 18 55
Llar Infants La Draga 93 895 21 61

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

93
93
93
93
93

895
895
895
895
895

03
25
03
23
14

26
00
61
87
06

URGÈNCIES

Emergències
Policia Local
Guàrdia Civil
Policia Nacional
Mossos
Bombers
CAP
H. Sant Antoni
H. Sant Camil
Creu Roja

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

SERVEIS
Deixalleria
Sorea (Serv. Aigua)
FECSA (avaries)
Rodalies
Taxi Cubelles
Farm. Muntaner
Farm.López
Farm.Rodríguez
Correus
Parròquia Sta. Maria
Org. Gest. Tributària
SIAD Garraf
Enllumenat púb. (24h)

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
93 472 92 48
93 810 04 10
900 13 13 26

Ens agradaria poder col·laborar i treballar
per un Ajuntament més fort però això ho anirà perfilant la pròpia acció de l’actual govern.
Estem convençudes que aquests propers
anys han de ser una oportunitat històri-ca
per garantir una transformació real del nostre poble.
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El racó d'en Pineda

L'actuació castellera de la revetlla de Sant Joan va tenir
dos precedents en el temps. Entre 1994 i 1995 va existir
una colla que va arribar a actuar en un Sant Jordi, mentre
que uns anys abans, a mitjans dels 70, un grup de joves
vinculats a l'Aliança va voler impulsar-ne una de nova que,
tanmateix, a causa de la manca d'efectius, es va reorientar
cap a una colla de falcons. El grup va estar operatiu entre
1974 i 1975 i assajava a l'Aliança i, en ocasions, a la platja.
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Aquest estiu a Cubelles

Mercat setmanal
Pl. del Mercat
Divendres de 9 a 13h.

Mercat d’estiu

Pl. del Mar
Dissabte de 18 a 22h.
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