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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 audiovi-
suals, catàlegs de fotogra-
fies dels actes, bases dels 
concursos, webs d’interès, 
i d’altres recursos que us 
permetran que la informa-
ció no es limiti a l’espai de 
la revista.
La informació al Cubelles 
Comunica és informació 2.0

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, necessària-
ment, la opinió expressada en els articles signats, d’opi-
nió i col·laboracions.

Coordinació, redacció i fotografia:
Departament de Comunicació i Premsa, Iolanda Astor, 
Arxiu municipal, Montse Torrado 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 27 
d'octubre de 2020.
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COMUNICA

ministeri d’Hisenda, “possiblement 
estaran supeditats a unes determi-
nades condicions d’ús”.

Des del grup municipal de C’s, el 
seu portaveu, Manuel Martínez, va 
justificar la seva oposició en enten-
dre que del text no se’n desprèn una 
“lleialtat institucional” i va presentar 
una moció alternativa en el mateix 
sentit, que va ser rebutjada amb els 
vots a favor de la formació taronja; 
l’abstenció de PSC i JxCub, i el re-
buig de la resta de formacions. Tant 
la CUP, com CeCP, ERC i Unitat Cu-
bellenca van retreure que el contin-
gut era molt similar a l’anterior, alho-
ra que el portaveu de CeCP, Narcís 
Pineda, i el regidor d’Hisenda, Raül 
Mudarra, qüestionaven que es par-
lés de “sostreure” els estalvis dels 
ajuntaments quan la proposta ini-
cial presentada pel govern estatal, 
i rebutjada finalment pel Congrés 
dels Diputats, no era d’obligat com-
pliment sinó que s’oferia a la lliure 
adhesió dels municipis. 

A l’apartat de mocions també va 
prosperar un text de JxCub en de-
fensa de la industrialització de la 
vegueria del Penedès, just quan en 
les darreres setmanes s’ha anunciat 
el tancament de les plantes de Sa-
int Gobain a l’Arboç i la de Robert 

El ple reclama a l’Estat utilitzar el superàvit 
acumulat per contenir la pandèmia sanitària

L'Ajuntament aprova la Relació de Llocs de 
Treball i reclama reindustrialitzar el Penedès

La sessió corresponent al mes de setembre es va celebrar de manera telemàtica.

El ple de l’Ajuntament de Cube-
lles corresponent al mes de 
setembre ha aprovat sol·licitar 

al govern de l’Estat la modificació 
de la Llei d’estabilitat pressupostà-
ria i una flexibilització de la regla de 
despesa, per tal de poder utilitzar el 
seu romanent i combatre els efectes 
socials i econòmics derivats de l’ac-
tual crisi sanitària. La moció ha tirat 
endavant amb els vots favorables 
d’Unitat Cubellenca, ERC, JxCub, 
Cubelles En Comú Podem (CeCP) i 
la CUP; l’abstenció del PSC, i el vot 
contrari de C’s. 

Durant el debat del text, el regi-
dor d’Hisenda, Raül Mudarra, va 
assenyalar que el model d’estabili-
tat pressupostària aprovat el 2013 
pel govern estatal “no serveix per 
fer front a les necessitats actuals 
d’ajuntaments sanejats com el de 
Cubelles” ni per aplicar “les mesures 
adients per a la recuperació econò-
mica i social” de la vila. A preguntes 
del regidor de la CUP, Daniel Pérez, 
el titular de l’àrea va xifrar en uns 4 
milions d’euros el superàvit acumu-
lat els exercicis 2018 i 2019, malgrat 
que va expressar els seus dubtes 
que es puguin administrar íntegra-
ment en un futur immediat ja que, 
segons el primer anunci revelat pel 

Bosch a Castellet i la Gornal. Els 
acords preveuen el suport de Cube-
lles a la creació d’un grup de treball 
d’abast penedesenc per fomentar 
la indústria del territori així com el 
suport a les plantilles afectades per 
l’anunci de la marxa de les dues fà-
briques. El representant de CeCP, 
Narcís Pineda, va recordar que cap 
de les dues empreses tanca per pro-
blemes econòmics mentre que el 
regidor de la CUP, Daniel Pérez, va 
reclamar que també s’exigeixi a les 
companyies condicions dignes en 
les contractacions. El punt va apro-
var-se amb l’única abstenció de C’s. 

A banda d’aquestes tres mocions, 
el ple de l’Ajuntament en va debatre 
dues més presentades per C’s que 
van ser, però, rebutjades. Una prime-
ra relativa a l'ocupació i una segona 
referent al transfuguisme. 

Reforç de la Policia local
La sessió ordinària del ple de se-
tembre també va aprovar la Relació 
de Llocs de Treball (RLT) de l’Ajun-
tament per al 2019, així com la seva 
massa salarial, tots dos acords 
adoptats amb el vot a favor de tots 
els grups municipals, a excepció de 
C’s, que hi va votar en contra. Se-
gons va explicar el regidor de Re-
cursos humans, Jacob Capardon, 
la plantilla municipal queda cons-
tituïda de la mateixa manera que 
l’exercici anterior, amb l’única mo-
dificació de tres llocs de treball, on 
s’inclou la substitució d’un auxiliar 
de policia, encara per convocar, per 
la creació d’una plaça d’agent. 

La sessió plenària també va in-
cloure l’aprovació d’una sanció per 
possessió d’un animal en unes con-
dicions higièniques i sanitàries ina-
dequades. El PSC es va abstenir en 
entendre que la proposta de multa 
econòmica no era prou elevada ate-
sa, al seu parer, la gravetat de la in-
fracció plantejada. 
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L'ENTREVISTA:

S er regidora de Salut i, al ma-
teix temps, professional de 
la sanitat en plena pandèmia 

deu fregar la catalogació de profes-
sió de risc. Poc es deuria imaginar 
aquesta infermera del CAP de Cu-
belles, i responsable també de l'àrea 
municipal d'Igualtat, que un any i 
mig després d'assumir el càrrec 
s'hauria d'enfrontar a una epidèmia 
d'abast mundial i que ho hauria de 
fer des d'un doble front: l'institucio-
nal i el sanitari. Tot i les dificultats, 
Pilar Juste no s'atura i remarca la 
necessitat de respectar totes les 
mesures preventives de seguretat, 
com la separació social i la mas-
careta, una peça de protecció que, 
malgrat insistir-li força vegades, es 
nega a enretirar-se ni tan sols un 
moment per prendre-li unes fotos i 
malgrat mantenir quatre metres de 
distància.             

Com a professional de la sanitat, 
s'havia trobat mai amb una pandè-
mia com l'actual? 
Abans del CAP, vaig ser infermera 
disset anys a l'hospital de Bellvitge 
i deu a Viladecans, on vam com-
batre altres virus com la grip aviar, 

la grip A i una part de l'Ebola. En el 
cas de les dues grips, recordo que 
arribaven els turistes als aeroports 
i, si tenien símptomes, directament 
es traslladaven a urgències amb 
equips de protecció, cosa, per cert, 
que ara no s'està fent.     
    
Quines són les grans diferències de 
la COVID-19 amb les anteriors que 
esmentava?
Segurament que aquest virus és 
una mica més agressiu que no pas 
les dues grips i, a més, de molt fàcil 
transmissió. Bàsicament, semblant 
a la grip comuna, per via aèria, nas 
i boca. I no només si esternudem, 
sinó també quan parlem ja que eme-
tem unes micropartícules de saliva 
on hi viatja el virus. També per les 
mans i el contacte, per això és tan 
difícil de controlar.   
     
I encara no hi ha tractament.
Exacte, almenys empíric i fefaent.   
S'estan fent servir diferents tracta-
ments, però no n'hi ha cap d'univer-
sal. És cert que hi ha moltes defunci-
ons, el que és un drama, però també 
està sortint molta gent endavant, i 
cal remarcar-ho. I, d'altra banda, en-

cara no disposem de vacuna, al con-
trari del que sí que succeeix amb la 
grip. La virulència, la fàcil transmis-
sió, l'absència d'un medicament i la 
manca de vacuna ens ha generat 
aquesta bomba de rellotgeria.                
   
D'aquí la importància de les mesu-
res preventives, oi? 
És clar, és la nostra única vacuna 
actual, les mesures preventives i les 
barreres que cadascú de nosaltres 
pugui imposar. Mascareta, rentat de 
mans, distàncies... I les haurem de 
mantenir durant un temps perquè, 
encara que surti una vacuna, no tot-
hom la rebrà en 24 o 48 hores. La 
responsabilitat personal de cadas-
cú és fonamental.                

En el cas de Cubelles, perquè s'es-
tà patint molt més en aquest segon 
pic que no pas al primer?
Tothom està sofrint moltíssim 
aquesta segona onada. A Cubelles, 
a més, tenim la peculiaritat que som 
un municipi de platja, turístic, i, per 
tant, susceptible de patir les conse-
qüències per l'augment de l'activitat 
social i l'increment de la densitat de 
població. Ha estat comú als pobles  

PILAR JUSTE
L'única vacuna que tenim ara mateix 

és la mascareta i la distància social
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d'estiueig, costa o muntanya.          

També cal afegir-hi el brot de la re-
sidència Templis Atlantis que, òbvi-
ament, ha fet augmentar les dades i 
indicadors de contagi.
És clar. Des de l'Ajuntament hem fet 
seguiment de les dues residències 
des del març, hem ajudat en tot el 
que hem pogut i hem donat material 
de protecció, tot i tractar-se d'empre-
ses privades, perquè enteníem que 
era la nostra obligació. La pandè-
mia ha castigat totes les residènci-
es d'arreu i, malauradament, també 
ha arribat a Cubelles. La feina feta 
pels professionals dels dos centres 
va permetre contenir el virus durant 
deu mesos, atès que la COVID-19 ja 
havia arribat a casa nostra el mes 
de gener. Zero casos en tot aquest 
temps, i cal subratllar-ho. Un cop ha 
entrat, però, ha estat letal.        

Com estan els ànims al CAP?
Partint de la base que tota la planti-
lla del món sanitari està feta d'una 
altra pasta i aguanta el que calgui, 
la veritat és que la gent està des-
gastada perquè encara no havíem 
tingut temps de recuperar-nos de la 
primera onada. Estem esgotats físi-
cament i psicològica. I no oblidem 
que partim de la base que des de fa 
més d'una dècada s'ha precaritzat 
moltíssim la sanitat pública, no és 
d'ara això. Abans de la pandèmia ja 
no donàvem a l'abast i, tot i que ara 
s'ha incrementat una mica la planti-
lla, és insuficient tenint en compte el 
plus que suposa el coronavirus.                      

I com afecta aquesta precarietat en 
els pacients?
De manera evident, és lògic. Però 
voldria fer una crida a la població 
perquè no descarregui el seu neguit 
quan no se l'atengui al moment o no 
se li agafi el telèfon amb els profes-
sionals sanitaris. Els treballadors 
del CAP no són els responsables de 
la situació sinó aquells que poden 
prendre mesures. Ho dic perquè 
estan augmentant les agressions 
físiques i verbals a tota Catalunya. A 
Cunit, la policia de tant en tant havia 
de fer una ronda per veure com es-
tava l'ambient. Em preocupa i estem 
treballant per solucionar-ho.       

L'Ajuntament pot actuar?
Tot i que no tenim cap competència 
en aquest àmbit, sí que pressionem 
perquè s'ampliï la plantilla del CAP 
i es millorin les seves condicions 
humanes i materials. I no ara amb 
la pandèmia, sinó que ha estat una 
prioritat per a la regidoria des del 
primer dia que vaig assumir l'àrea. 
Al Catsalut, per exemple, vaig dema-
nar que s'incrementés el nombre de 
sanitaris durant l'estiu. No suposa 
el mateix volum de feina un muni-
cipi de 15.000 habitants que un de 

30.000. I, si us plau, que la gent no 
s'encari amb els professionals, per-
què fan tot el que poden. 
   
Si ets jove, ets immune?
No, i si ets nen, tampoc, malgrat que 
és cert que sembla que estan més 
protegits immunològicament par-
lant. Però això evoluciona cada dia. 
Cal respectar totes les recomanaci-
ons sanitàries i ser conscients que 
l'única vacuna que tenim ara mateix 
és la responsabilitat individual de 
cadascú. 

La regidora de Salut fa una crida a la població perquè respecti la feina dels sanitaris.  

"Cal vacunar-se contra la grip per evitar que conflueixi amb el coronavirus"   

Un dels temors amb què s'enfronten els professionals sanitaris ara mateix és el 
risc de convivència entre la COVID-19 i la grip comuna. La possible combinació 
de tots dos virus en un mateix pacient ha posat en alerta la comunitat científica 
pels efectes devastadors que podria tenir sobre la població, a banda del perill 
de col·lapse que podria provocar als centres sanitaris. Per tot plegat, la regido-
ra de Salut, Pilar Juste, sol·licita a totes les persones de risc que, sobretot, es 
vacunin contra la grip. "Cada vegada hi ha més gent que no ho fa i és altament 
perillós. I enguany, òbviament, encara més. Com conflueixin les dues malalties, 
pot ser esfereïdor", remarca Juste, tot recordant que les vacunes enguany es 
posen, si res no canvia, al CAP de Cubelles i mitjançant cita prèvia.                             
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COMUNICA

D es de l'Ajuntament de Cube-
lles se segueixen impulsant 
iniciatives per tal de posar-se 

al costat dels col·lectius que més 
estan patint els efectes socials i 
econòmics derivats de la pandèmia 
de la COVID-19. Darrerament, i degut 
a les noves mesures que han obligat 
al tancament de bars i restaurants, 
el Consistori ha engegat una cam-
panya informativa i de suport al col-
lectiu de la restauració per la que al 
web municipal s’ha creat un llistat 
d’establiments que ofereixen els 
serveis de menjar per emportar i/o 
repartiment a domicili. Aquesta és 
una acció que en ple confinament 
ja es va dur a terme amb tots els 
comerços, i que ara s’ha centrat en 
la restauració, un dels sectors que 
més estan patint econòmicament. 
Aquells que hi vulguin aparèixer 
tan sols han d’enviar un correu-e a 
l’adreça turisme@cubelles.cat indi-
cant:

-Nom de l'establiment
-Adreça
-Telèfon de comandes
-Serveis oferts: Menjar per emportar 
i/o enviament a domicili

A més, s'aconsella ajudar a la di-
fusió a través de les xarxes socials 
d'aquests serveis dels establiments 
locals fent ús de l'etiqueta: 
#JoAmbLaRestauracióDeCubelles.
Seguint amb l’àmbit comercial, el 
mercat setmanal s’ha adaptat reo-
brint amb una reducció de l’afora-
ment al 30%, per complir les dar-
reres mesures de la conselleria de 
Salut. Des de la reobertura de l’ac-
tivitat comercial no sedentària ja es 
van prendre mesures per tal d’evitar 
les aglomeracions de persones com 
ha estat el trasllat de parades al car-
rer Nou i el control d’accessos. En 
aquest sentit, quatre controladors 
s’encarreguen de prendre la tem-
peratura a totes les persones que 

accedeixen al recinte, vigilen que 
aquestes portin mascareta i que 
es posin gel hidroalcohòlic. A més, 
amb la reubicació de parades, es 
garanteix la separació mínima entre 
aquestes i que totes disposin de gel 
per rentar-se les mans abans i des-
prés de comprar.

Més mesures socials
A nivell social, un dels col·lectius 
més damnificats -i més vulnerables- 
és el de la gent gran. En aquest sen-
tit, des de la regidoria de Benestar 
social s’ha reprès el servei de suport 
emocional per als avis i àvies que se 
senten sols. El personal municipal 
va iniciar a principis d’octubre les 
primeres 200 trucades telefòniques 
a veïns i veïnes ja controlades per la 
regidoria i, en cas de detectar algu-
na necessitat, les deriva al grup de 
voluntariat activat des del comença-
ment de la pandèmia. 

L’objectiu inicial de l’acció és 
comprovar possibles mancances i 
urgències, ja siguin de tipus mate-
rial o emocional, i ajudar-los a tro-
bar una solució. La tasca dels col-
laboradors de la regidoria de Gent 
gran pot anar des de donar-los un 
cop de mà per treure la brossa o fer-

los-hi la compra, fins a parlar periò-
dicament amb aquestes persones i 
proporcionar-los suport emocional.

Mascaretes per a escolars
També impulsat des de Benestar 
social s’ha facilitat un primer con-
tingent de 140 mascaretes a es-
colars del municipi en situació de 
vulnerabilitat econòmica per tal que 
les utilitzin durant el curs lectiu. Les 
unitats s’adrecen a estudiants entre 
6 i 17 anys usuaris dels serveis soci-
als. La distribució es fa amb la col-
laboració de la Farmàcia Montaner 
(passeig de Narcís Bardají, 10) que 
reparteix el material a les famílies, 
que prèviament han d’adreçar-se 
a Serveis socials per recollir el val 
acreditatiu i, a continuació, bescan-
viar-lo a l’establiment. 

Les mascaretes són homologa-
des, de dues mides, en funció de 
l’edat de l’estudiant, i cal rentar-les 
dos cops a la setmana. A banda 
de les 140 unitats inicials, des de 
la regidoria de Benestar social s’ha 
reservat un fons de contingència de 
30 més per a l'alumnat que al llarg 
del 2021 faci els 6 anys, l’edat en 
què passa a ser obligatori l’ús de la 
mascareta. 

L'Ajuntament impulsa noves iniciatives per pal·liar 
els efectes socials i econòmics de la COVID-19 
Les atencions s’han centrat en la gent gran i la restauració

El personal de Serveis socials fa un seguiment de les persones en risc de solitud.
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llat com un astronauta, va comen-
çar amb l'anàlisi.  
         
Analítiques, sèrum, PCR... 
Exacte. En total, des de les 14.00 h. 
fins a la mitjanit, quan em van dir 
que m'ingressaven. Amb una gana i 
una set impressionants. I la mateixa 
nit ja vam començar amb el antivi-
rals i la resta del tractament. 

E l bitxo t'ha agafat, però bé". 
Després de tres dies a l'hospital 
de Sant Camil, l'Emilio García 

per fi trobava una explicació a l'ofec, 
la pèrdua de gust i olfacte i la des-
composició intestinal: coronavirus. 
Havia ingressat el 15 de març, just 
l'endemà de decretar-se el confina-
ment. I durant tres setmanes, als 
seus 76 anys, li va tocar batallar con-
tra una malaltia desconeguda, voraç 
i amb capacitat de tibar al màxim un 
sistema sanitari desbordat i mancat 
de recursos. Vuit mesos després, 
malgrat que encara pateix alguna rè-
mora, la seva recuperació és gairebé 
total.              

En quin moment detecta el contagi? 
Va trigar una mica, la veritat. Jo feia 
uns mesos que tenia problemes in-
testinals que em provocaven dolors 
a l'estómac. El dimarts abans del 
confinament vaig ingressar a l'hos-
pital, on em van explorar i em van 
enviar cap a casa amb un tracta-
ment nou. El diumenge vaig comen-
çar amb una tos rara i, al final, vaig 
anar al CAP, des d'on em van derivar 
novament als Camils. Allà em van 
tancar en un box on un metge, abi-

EMILIO
GARCÍA 

El coronavirus no pot ser l'excusa 
per carregar-se la sanitat pública

I nota millores ràpidament?
No, no, l'endemà em trobava pitjor i 
em van haver d'administrar oxigen. 
Com que sóc diabètic, també em 
vigilaven molt el sucre. Les inferme-
res agafaven les dades i les trans-
metien als metges, que es trobaven 
a fora de l'habitació. Aleshores és 
quan me'n vaig adonar que allò era 
força seriós i que alguna cosa no 
acabava d'anar bé..          

"El sistema sanitari 
està desbordat. El 
personal es feia 
bates i peücs amb 
bosses de plàstic"   

La recuperació, doncs, deuria ser 
molt lenta. 
Sí, de fet, jo cada dia em trobava 
pitjor, i amb l'agreujant que no m'en-
trava gens el menjar. Em costava 
moure'm, van augmentar la dosi 
d'oxigen i duia les mascareta tot el 
dia. Després de cinc dies, em vaig 
voler dutxar i, clar, en treure'm l'oxi-
gen, ho vaig passar fatal.                
 
Quin va ser el pitjor moment?
Per a mi, els pitjors moments van ser 
els atacs de tos. Amb el primer, vaig 
estar com una hora i mitja tossint i 
no hi havia manera de parar-ho. És 
clar, t'ataca els pulmons, et quedes 
sense oxigen i te n'adones que algu-
na cosa no rutlla. Et quedes sense 
força i algun cop que vaig voler anar 
al lavabo vaig caure i no hi havia ma-
nera d'aixecar-me.     

I quan va saber què era el que tenia 
exactament?
El tercer dia d'estar ingressat ja li 
vaig preguntar directament al met-
ge, perquè jo no ho veia gens clar. 
I és quan em confirmen que tinc el 
coronavirus i que l'he enganxat for-
ça bé, afectant-me als dos pulmons 

L'ENTREVISTA:
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i provocant-me molt de dolor.    
         
Com va ser l'atenció mèdica?
Molt bona. És cert que part del per-
sonal d'infermeria estava una mica 
verd i, sobretot, desbordats, però 
l'esforç i dedicació dels sanitaris 
va ser encomiable. I amb moltes 
mancances. Vaig veure com alguns 
metges i infermers es feien bates i 
peücs amb bosses de plàstic.    

Quan comença la recuperació?
Mentre vaig ser-hi a l'hospital, jo no 
vaig notar cap millora, la veritat. Un 
dia el metge em va reconèixer que 
no detectava cap avenç sobretot 
perquè no menjava gens, però és 
que no podia. Així que em van deri-
var a una psicòloga que em trucava 
cada dia i em va anar molt bé, per-
què allà et trobes molt sol i, a més, 
no pots parlar gaire amb la família 
ja que estàs cansat i et sents impo-
tent. Arribes a pensar que d'allà no 
en surts, la veritat, només vols que 
et treguin el dolor.       

Així, quin és el punt d'inflexió de la 
millora? 
Quan arribo a casa. Les tres setma-
nes a l'hospital van ser dures i no 
remuntava. De fet, vaig perdre uns 
cinc quilos i el metge va decidir que 
era millor tornar a casa a veure si 
allà em recuperava millor. Per cert, 
que no em van fer cap PCR a la sorti-
da, el que m'angoixava molt perquè 
jo patia per si podia encomanar-li a 
algú malgrat tenir anticossos.   

A Cubelles comença la millora.
Sí, tot i que no immediatament. En-
cara vaig perdre un quilo i mig més 
els primers dies, malgrat que ja es-
tava més tranquil. Però el que real-
ment em va fer reaccionar va ser un 
cop que em van trucar de l'hospital 
per fer-me el seguiment i el metge 
em va dir que, si no menjava, em tor-
nava a ingressar i, aquest cop, a la 
UCI. Aleshores sí que vaig canviar el 
xip i em vaig obligar a alimentar-me 
tot el que vaig poder i més.     

I ara sí, oi?
Sí, sí, vaig començar a guanyar 
pes i a refer-me anímicament. Vaig 
desconnectar de la tele i el mòbil i 

només em vaig centrar en recupe-
rar-me i ser més actiu físicament. 

En quin moment es troba ara?
Molt millor, malgrat que amb algu-
nes seqüeles encara. No he recu-
perat el gust del tot, se m'han agu-
ditzat alguns dolors que ja tenia i 
em costa una mica dormir. Però 
pulmonarment estic millor i ja fun-
cionen a una capacitat per sobre del 
80%. Quan em van fer les primeres 
proves al cap de cinc mesos, es van 
sorprendre del nivell de recuperació 
que havia assolit.  

Ja pot fer vida normal?
Poc a poc. Segueixo caminant molt i 
he començat a anar al gimnàs. Però 
veig que tot està paralitzat per la 
pandèmia. Estic pendent de proves 
mèdiques i visites per altres pato-
logies i no avança res. Ens estem 
carregant la seguretat social i això 
em fa por, no ho entenc. On són la 
majoria dels metges que treballen al 
CAP? Perdre un pilar com la sanitat 
pública m'entristeix moltíssim.    

I com veu aquesta segona onada?
El sistema sanitari està desbordat i 
es donen molts pals de cec. Ens hau-
rem d'acostumar a conviure amb la 
malaltia durant dos o tres anys més. 
Segurament no amb el mateix nivell 
d'incidència, però sent tothom cons-
cients del que ens juguem, sobretot 
la joventut, perquè les vacunes en-
cara trigaran. S'ha d'anar amb molt 
de compte perquè la salut està per 
sobre de tot. 

"Tothom ha de ser 
conscient del que ens 
hi juguem, sobretot 
la joventut, perquè la 
salut és el primer"   

Vuit mesos després, l'Emilio García segueix refent-se de les seqüeles de la malaltia
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nen un cost aproximat superior als 
25 milions d'euros. D'entre les actu-
acions, s'hi recullen intervencions a 
arbrat, oreres, carrers, pavimentació 
i infraestructures de serveis, com 
clavegueram, xarxes elèctriques i 
columnes.

Tal com es recull a l’estudi, el bar-
ri Marítim presenta una tipologia 

d’edificis principalment basada en 
la proliferació de cases adossa-
des i blocs de tres i quatre plantes, 
mentre que els de Molí de Baix i 
Bardají es caracteritzen per la bar-
reja d’habitatges, combinant-se les 
construccions entre mitgeres i indi-
viduals amb els blocs d’entre dues i 
quatre alçades. 

L'Ajuntament aprova el Pla Integral de Millora 
per als barris Marítim, Molí de Baix i Bardají

L a Junta de Govern Local s’ha 
dotat del primer Pla Integral 
de Millora dels barris Marítim, 

Molí de Baix i Bardají, justament tres 
dels sectors amb més densitat de 
població de Cubelles. El document, 
redactat pel despatx Àlex Egea ar-
quitecte, recull una diagnosi acura-
da de l’espai públic dels esmentats 
nuclis així com les principals actu-
acions a desenvolupar a curt, mig i 
llarg termini.

El treball, de 243 planes i que in-
clou 79 fitxes amb les prescripcions 
tècniques dels carrers analitzats, 
abraça accions enfocades a la po-
tenciació de la connectivitat de 
les seves vies de connexió amb el 
conjunt del municipi, equipaments 
i l’adequació de voreres, carrers i 
instal·lacions de serveis. Es planteja 
també, i dins de l’organització viària 
dels tres barris, modificacions a les 
seccions dels vials, en funció dels 
aspectes fonamentals indicats, així 
com la seva funcionalitat a la trama 
urbana. Amb totes aquestes premis-
ses, el document obtingut esdevé 
un autèntic full de ruta de les futu-
res accions a executar, tot priorit-
zant el grau d’incompliment real de 
la funcionalitat bàsica de cada vial, 
així com de l’estat de les seves infra-
estructures i importància al conjunt 
del municipi, esdevenint una eina 
indispensable per programar les fu-
tures actuacions al municipi de ma-
nera ordenada i lògica. 

Així mateix, el document també 
aporta un pressupost orientatiu de 
cadascuna de les actuacions plan-
tejades, integrals per a cada carrer, 
facilitant la planificació, tant tècnica 
com econòmica de les actuacions a 
programar. Segons el regidor d’Es-
pai públic, Josep Maria Hugué, el pla 
“permet radiografiar tres dels barris 
més importants de la vila quant al 
seu pes demogràfic i trama urbana 
i ens possibilita traçar un programa 
d’actuació per als propers anys”. 
Les millores incloses al pla integral 
es divideixen en tres graus de priori-
tats temporals (alt, mitjà i baix) i te-

L'estudi recull les principals accions a 
executar a tres dels sectors més poblats

Cruïlla al passeig de Narcís Bardají.

Mapa dels tres sectors del municipi analitzats.
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L 'Arxiu municipal ha rebut dues 
donacions de particulars que 
serviran per ampliar el fons 

de la nova biblioteca municipal i 
l'Exposició permanent del pallasso 
Charlie Rivel. La primera és una col-
lecció de 33 llibres antics, alguns 
d'ells sobre història, propietat de 
dos particulars de Calafell, malgrat 
que el lliurament ha anat a càrrec 
d'una cubellenca. De moment que-
daran dipositats a l'Arxiu municipal 
i s'acabaran traslladant a la nova bi-
blioteca municipal quan la construc-
ció d'aquest equipament cultural 
estigui finalitzada. L'Arxivera muni-
cipal, Núria Jané, considera que "en 
un futur poden complementar les 
col·leccions de llibres d'història de 
Can Travé, així com la donació feta 
fa uns mesos per part d'una biblio-
teca d'història política del marxisme 
i el comunisme". Al web municipal, 
www.cubelles.cat, es pot consultar 
el llistat complet de les obres do-
nades a l'Arxiu municipal, entre les 
que destaquen els quatre volums 
de Los grandes revolucionarios. La 
revolución a través de los siglos, de 
carlos Mendoza  que data del 1889, 
L’esquetlla de la torratxa 1899-1900 
o una edició de 1935 d'El Quixot.

D'altra banda, també s'ha rebut la 
donació d'una particular de quinze 
litografies emmarcades dedicades 
al pallasso Charlie Rivel. La major 
part de les imatges, algunes acom-
panyades de textos, van ser publica-
des en el seu dia en diversos llibres 
i son d'autors com Joan Soler-Jover 
i Manolo Millán. Les làmines seran 
conservades a l'Exposició perma-
nent del pallasso Charlie Rivel, situ-
ada al castell de Cubelles.a ser obli-
gatori l’ús de la mascareta. 

Material inèdit de la Tèrmica
L’Arxiu municipal també va rebre el 
passat mes d'agost una donació 
anònima d’important documentació 

inèdita relativa a la central tèrmica. 
En total, es tracta de disset fotogra-
fies en blanc i negre i perfecte estat 
de conservació, una més amb els 
fons retallat i enganxada sobre un 
full de paper i un fotomuntatge que 
inclou tres imatges més retallades i 
enganxades entre elles. Així mateix, 
entre el material cedit també es re-
cullen tres exemplars de la revista 
ecologista Userda (un sense data 
i els altres corresponents als anys 
1978 i 1983), amb els reportatges 
Tèrmica de Cubelles. Història d’una 
resistència popular de sis anys; La 
tèrmica de Cubelles és il·legal, escrit 
pel periodista vilanoví Ramón Farré, 
i Cubelles, la lluita continua. 

A més, a la documentació facili-
tada s’hi afegeix un article del Dia-
rio de Barcelona del 28 d’agost de 
1983 amb el títol La central tèrmica 
de Cubelles acaba como el rosario 
de la aurora i l’esborrany original de 
l’article Conseqüències ecològiques 
de les pol·lucions de la Tèrmica, 
amb anotacions a llapis i bolígraf, a 
banda d’altres esborranys dels arti-
cles de la revista Userda. 

Des de l’Arxiu Municipal es pro-
cedirà ara a inventariar i digitalitzar 

tot el material per tal de permetre 
el seu accés a estudiosos i interes-
sats. Les fotografies i articles, que 
es troben en un òptim estat de con-
servació, van arribar anònimament 
per via postal procedents de Bar-
celona a començaments de març. 
En no haver-hi un donant identifi-
cat, s’aplica la normativa bàsica en 
matèria d’arxius i, un cop catalogat, 
s'incorporarà al material consulta-
ble per a investigació i estudi.           

L'Arxiu municipal rep una col·lecció de litografies de 
Charlie Rivel i llibres antics procedents de donacions
Setmanes enrere també es va rebre una cessió anònima de 
fotografies i documentació inèdita de la central Tèrmica

Les litografies donades per un particular s'exhibiran a l'Exposició Charlie Rivel.

Fotografia inèdita cedida a l'Arxiu. 
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me fent una fotografia i penjant-la 
a les xarxes socials amb l'etiqueta 
#EnsMovemxTot1mon.

L'ús de la deixalleria és prioritari
La prioritat segueix sent portar les 
andròmines a la Deixalleria muni-
cipal, ubicada a l'avinguda Onze de 
Setembre, catonada amb el carrer 

del Clot del Bassó, i que està oberta 
de dilluns a divendres de 10.00 h. a 
13.00 h., els dissabtes de 9.00 h. a 
13.00 h. i els dijous i dissabtes de 
15.00 h. a 19.00 h. El seu ús dona 
dret a unes bonificacions en la taxa 
de les escombraries que van del 12% 
al 30% del rebut anual. Per a aquells 
trastos que no es puguin portar per 
mitjans propis, el servei de recollida 
a domicili s'activa amb l’objectiu de 
minimitzar els abocaments als con-
tenidors i la sensació de brutícia. El 
servei domiciliari hadut a teme en-
tre el 31 d'agost i el 22 de setembre 
més de 60 recollides d'andròmines 
que no han estat abandonades a la 
via pública. 

Els operaris de CESPA disposen 
d’uns adhesius per visibilitzar els 
actes incívics, amb el lema Així NO 
ens movem per tot un món en el 
qual s’evidencia el mal ús dels con-
tenidors i es publicita el servei de re-
collida porta a porta. Si s’identifica 
als infractors, se’ls aplicarà el règim 
sancionador establert a l’ordenança 
de civisme vigent amb multes de 
750€ fins a 3.000€. 

En marxa la campanya 'Ens movem per tot un món' 
contra la proliferació de trastos vells als carrers 

L a regidoria de Medi ambient 
i l’empresa CESPA, adjudica-
tària de la neteja viària, impul-

sen el servei de recollida de trastos 
vells a domicili, adreçat a les per-
sones que no poden portar-los a la 
Deixalleria municipal. 

Les persones que vulguin fer ús 
d'aquest servei han de trucar al te-
lèfon 683 385 542 (dilluns a diven-
dres, de 9.00 h. a 14.00 h.) indicant 
l’adreça de recollida i el material 
que s’hi deixarà. Un cop l’empresa 
CESPA confirmi el servei, establirà 
un dia de recollida entre les 6.00 h. 
i les 8.00 h. La petició es podrà fer 
properament a través d'una aplica-
ció mòbil en la que es treballa per 
la gestió de les incidències a la via 
pública.

El sol·licitant haurà de treure úni-
cament els trastos indicats a la por-
ta del domicili de forma ordenada i 
intentant no destorbar el pas dels vi-
anants, a partir de les 22.00 h. de la 
nit anterior o abans de les 6.00 h. del 
dia de la recollida. Per tal de visibi-
litzar la campanya es recomana en-
ganxar l’adhesiu Així SÍ ens movem 
per tot un món, que es pot aconse-
guir en dependències municipals i 
també en comerços. Als usuaris del 
servei també se'ls anima a viralitzar 
aquestes accions positives de civis-

El servei de recollida d'estris a domicili 
s'activa trucant al 683 385 542 (9 a 14h.)

La recollida de mobles es fa a la porta del domicili de la persona que ho sol·licita.

Un dels elements de la campanya és un imant de nevera amb el telèfon de contacte.
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L a tercera edició dels pressupostos participatius 
entra en la seva recta final. Entre els dies 10 i 24 
de novembre es podran votar tres de les vint-i-

quatre propostes en les quals la ciutadania vol invertir 
els 150.000€ destinats a aquest projecte participatiu. 
Les propostes resultants han superat el procés de vali-
dació tècnica i econòmica d'entre les seixanta-una pre-
sentades durant la primera fase del procés. 

La present edició, que cal recordar que abraça els 
pressupostos d'inversions 2020 i 2021, ha estat con-
dicionada per la suspensió de terminis derivada de la 
declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia sanitària 
de la COVID-19, que ha acabat relegant aquesta votació 
al mes de novembre quan, inicialment, estava previst 
formular-la al setembre. La regidoria de Participació 
ciutadana va decidir ampliar el termini de presentació 
de propostes, tot i que aquestes només es podien dur a 
terme de forma telemàtica. 

Un cop s'obri el termini de votacions, aquestes es 
podran fer de manera presencial a l'OPIC (c. de Joan 
Roig i Piera, 3-5) i al Poliesportiu municipal. Ateses les 
mesures preventives de la COVID-19, tot i fer-se de for-

ma física, caldrà introduir les dades personal i les tres 
propostes escollides a través dels terminals que hi ha 
instal·lats als edificis amb l'assistència, si és necessari, 
del personal municipal.

També es podrà votar des de qualsevol ordinador, mò-
bil o tauleta accedint al portal web del procés: www.cu-
belles.cat/pressuparticipatius. Només caldrà introduir 
el NIF i la data de naixement i escollir tres de les vint-
i-quatre opcions d'inversió. El sistema ja impedeix que 
des de la mateixa connexió es voti més de tres vegades, 
sempre de persones diferents, per tal d'evitar que algu-
na candidatura digui a terme una votació massiva.  

Millora de via pública i instal·lacions esportives
De les propostes presentades, tres suposarien la inver-
sió de la totalitat, o gairebé, dels 150.000€ destinats al 
projecte participatiu: la 50, remodelació de l'edifici annex 
al Pati de Ponent dels Castell de Cubelles (150.000€); 
la 31, construcció d'un Parkaventura (150.000€), i la 
47, cobriment de les pistes de pàdel del Poliesportiu 
(130.000€).

Per temàtica, la majoria de les propostes tenen a veu-

CONEIX

La rehabilitació de les quadres del Castell de Cubelles, ubicades al Pati de Ponent, és un dels projectes sotmès a votació en aquesta edició dels   pressupostos participatius.

UNA VINTENA DE PROJECTES 
BUSQUEN FER-SE UN FORAT ALS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
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re amb la millora de la via pública (10) i noves instal-
lacions esportives o millora de les existents (9), men-
tre que la resta tenen a veure amb Cultura (2), joventut 
(1), infància (1), ensenyament (1).  Una vegada més, les 
dades evidencien que els col·lectius veïnals i esportius 
són els que tenen una major capacitat de generar pro-
postes si bé, històricament, el col·lectiu que s'ha mobi-
litzat més a l'hora de les votacions ha estat el juvenil.

Les propostes més votades s'aprovaran fins a exhau-
rir la partida de 150.000€ per al 2020 i la mateixa quan-
titat el 2021.  

Taula ciutadana
Una de les novetats de la present edició ha estat la cre-
ació d'una taula ciutadana de seguiment del procés 
participatiu. L'òrgan, format per personal tècnic, polític 
i ciutadania, ha estat molt positiu, perquè ha anat fent 
aportacions interessants de cara a la millora contínua 
del procediment, especialment per a futures edicions.

L'òrgan consultiu s'ha reunit en tres ocasions, totes 
elles telemàtiques després d'haver suspès la sessió ini-
cial del 19 de març, just quatre dies després de la decla-
ració de l'estat d'alarma. Després s'ha convocat els dies 
22 de juny, 12 d'agost i, la darrera, el 29 de setembre, si 
bé encara queda pendent una última sessió de tanca-
ment prèvia a la presentació ciutadana dels resultats.

Presentació telemàtica dels resultats
Un cop finalitzat el procés de votació, l'Alcaldia, la re-
gidoria de Participació Ciutadana i l'empresa que ha 
impulsat el procés participatiu, Mirada Local, faran una 
sessió de retorn a la ciutadania de tot el procés. 

Per les mesures preventives de la COVID-19, aquesta 
sessió es podrà seguir en directe al canal de Youtube de 
l'Ajuntament (www.youtube.com/ajcubelles) i a Ràdio 
Cubelles el 26 de novembre a les 19h. 

Relació de projectes entre els quals la ciutadania pot votar on destinar 150.000€ del pressupost 2020 i del 2021.

La rehabilitació de les quadres del Castell de Cubelles, ubicades al Pati de Ponent, és un dels projectes sotmès a votació en aquesta edició dels   pressupostos participatius.

UNA VINTENA DE PROJECTES 
BUSQUEN FER-SE UN FORAT ALS 
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Via pública
- 27, 30, 39, 43 i 58: Mesures reductores de la velocitat.
- 28, 34 i 36: Asfaltat i voreres.
- 56 i 57: Mobiliari via pública.

Esports
- 8: Pavelló poliesportiu.
- 17, 18 i 19: Camp de futbol.
- 47 i 61: Pistes de pàdel.
- 54 i 55: Pistes de tennis. 
- 31: Altres.

Cultura
- 3: Sala Sòciocultural.
- 50: Quadres del Castell de Cubelles.

Joventut
- 25: Espai Jove.

Infància
- 10: Parcs infantils.

Ensenyament
- 24: Escola Vora del Mar.

Distribució temàtica
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amb una animació musical en vídeo 
a càrrec de Joan Pinós i una salu-
tació institucional a de l’alcaldessa, 
Rosa Fonoll, i la regidora de Coope-
ració, Alexandra Corvillo. També al 

voltant del 20 de novembre es publi-
carà una hora del conte en format 
virtual a càrrec del grup La porta de 
fusta. La programació té el suport 
de la Diputació de Barcelona. 

Cubelles celebrarà el Dia Internacional dels Drets 
dels Infants el 20 de novembre en format virtual

La commemoració del 25-N també serà telemàtica

L a COVID-19 també condicio-
narà la celebració d’enguany 
del Dia Internacional dels 

Drets dels Infants, el proper 20 de 
novembre, que serà eminentment 
virtual per la prohibició de fer actes 
amb públic presencial com a me-
sures per pal·liar la pandèmia. Tot i 
el contratemps, des de la regidoria 
d’Igualtat es treballa en un progra-
ma d’actes on els infants podran 
gaudir d’activitats audiovisuals on 
ells seran els protagonistes. Hi hau-
rà quatre tallers infantils en format 
virtual a través del canal municipal 
de YouTube, unes càpsules que tam-
bé es compartiran a la resta de xar-
xes socials municipals per fer-les 
arribar a tota la població. 

S’ha programat un taller de ma-
nualitats de reciclatge a càrrec de 
Neus Corominas, un de titelles in-
fantils amb Arantxa Manrique, un 
de polseres Candela a càrrec de Síl-
via Rearte, membre de l’associació 
polseres Candela i, finalment, Mer-
cè Bosch, de l’associació Clorofil·la, 
farà un taller per parlar dels drets 
dels infants amb els mateixos nens 
i nenes. El programa es completarà 

E l Dia Internacional contra la 
violència masclista que se 
celebra cada any el dia 25 de 

novembre també es veurà afectat 
per les restriccions derivades de la 
COVID-19. 

Enguany s'haurà de commemo-
rar de manera virtual a través d'uns 
vídeos amb diverses activitats que 
es penjaran i difondran a les xarxes 
socials municipals.

L'alcaldessa, Rosa Fonoll, i la regi-
dora d'Igualtat, Pilar Juste, faran la 
lectura del manifest oficial de la jor-
nada a través d'un vídeo que es pu-
blicarà el mateix 25-N. Prèviament, 
el dia anterior, 24 de novembre,  tin-
drà lloc una taula rodona en format 
virtual que porta per títol: Drets i mi-

Hi haurà diversos tallers infantils, 
animació musical i l’hora del conte

Imatge de l'il·lustrador Joan Turu commemorant els drets de la infància.

rada feminista a Europa. L'activitat 
estarà dinamitzada pel secretari ge-
neral d'Eurolocal, Joaquim Millan, i 
comptarà amb la presència telemà-
tica de la Directora de la Fundació 
Aroa, Neus Pociello. 

Experta de l’Observatori Euro-
peu de Violències Masclistes de 
l’European Women’s Lobby i vice-
presidenta del Consell Nacional de 
Dones d'Espanya, Pociello posarà 
sobre la taula l'estat del dret de les 
dones en el marc de la Unió Europea 
i les diferències entre els estats que 
la conformen.

A més, per commemorar el 25-N 
també es compartirà un vídeo con-
tra les violències masclistes elabo-
rat pel punt lila. Reivindicació feminista virtual.
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persona amb un fons humà increïble 
i d'una cultura com només posseeix 

la gent del circ", subratllava Jané. El 
també comissari de l'exposició Pau-
lina Andreu Rivel Schumann desta-
cava el gran reconeixement que se 
li professava arreu d'Europa. 

De fet, segons remarcava Jané, a 
Catalunya només hi va actuar dos 
cops, un d'ells a Cubelles, on hi te-
nia fixada la seva residència des de 
feia dècades. L’any 2007 rebé la Me-
dalla d’Or al Mèrit en les Belles Arts 
del ministeri de Cultura i el juliol de 
2008 fou guardonada amb el Premi 
Nacional de Circ concedit per la Ge-
neralitat. A l’Exposició Permanent 
del Pallasso Charlie Rivel hi té dedi-
cat un espai amb fotografies i ves-
tits de les seves actuacions. Durant 
el 2019 va participar del rodatge del 
documental Charlie Rivel i Cubelles, 
produït per l’Ajuntament de Cube-
lles i on es recollien els testimonis 
de vilatans que havien tractat el ge-
nial pallasso cubellenc. 

Dol per la mort Paulina Schumann

E l món del circ està de dol. La 
mundialment coneguda artis-
ta i filla del pallasso Charlie 

Rivel, Paulina Schumann, va morir el 
divendres 9 d'octubre a l’edat de 99 
anys. Filla adoptiva de la vila des del 
2014, estava ingressada a l’Hospital 
Sant Camil de Sant Pere de Ribes, 
on havia ingressat uns dies abans 
per motius de salut.

Paulina Andreu i Busto va néixer 
el 1921 a Barcelona, filla de Char-
lie Rivel i Carme Busto, i era la més 
gran dels germans, seguida de 
Juanito, Valentino i Charlie Rivel Jr. 
Amb només 7 anys va començar a 
actuar amb el seu pare, iniciant així 
una llarga trajectòria que la duria a 
ser considerada com una artista de 
gran prestigi i una reputada amazo-
na. El 1945 es va casar amb el tam-
bé home de circ, Albert Schumann, 
de qui adoptaria el nom artístic. 
Després d’una temporada retirada 
del món de l’espectacle, a partir de 
1972 reprendria l’activitat acompa-
nyant el seu pare fins a la seva mort, 
el 1983. 

El crític de circ i amic personal de 
Paulina Schumann, Jordi Jané, ma-
nifestava a Ràdio Cubelles la seva 
profunda tristesa per la mort d'una 
figura única i entranyable. "Era una 

L'artista de circ i filla de Charlie Rivel 
va traspassar el 9 d'octubre als 99 anys

L'any 2015 va fer una donació de material a l'Exposició Permanent. Montse Torrado 

Schumann era considerada la millor amazona del món. Arxiu Municipal
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com en l'edició de l'any anterior, la 
sala sociocultural havia d'acollir 
l'exhibició d'algunes produccions 
audiovisuals que, això sí, es podran 
consultar tant al web com a l'app del 
festival. Les projeccions, però, han 
estat suspeses atenent les mesu-
res sanitàries preventives de la CO-

VID-19. En 
un primer 
m o m e n t . 
es preveia 
l ' e s t r e n a 
de dues 
pel·lícules 
de la sec-
ció oficial 
els dies 7 
i 8 de no-
v e m b r e . 
La prime-
ra de les 
pel·lícules 

que s'havien d'exhibir a Cubelles 
-i que, tanmateix, es podran veure 
online- és la producció de National 
Geographic Rebuilding paradise, 
ambientada l'any 2018 a Sierra Ne-
vada i que explica com la població 
s'ha d'afanyar a fugir de casa seva 
davant d'un incendi imparable que 
devora tot el que se li posa pel da-
vant.

Activisme mediambiental
La pel·lícula prevista per al 8 de no-
vembre era també una estrena a 
l'Estat, The animal people. Produït 
per l'oscaritzat actor Joaquin Phoe-
nix (Gladiator, A la corda fluixa, Jo-
ker...) el documental narra la història 
dels anomenats SHAC 7, activistes 
nord-americans de l'Stop Hun-
tingdon Animal Cruelty, que l'any 
2014 van ser empresonats per les 
seves accions de protesta. 

Cubelles repeteix com a subseu del Festival 
Internacional de Cinema del Medi Ambient SUNCINE

E l Festival Internacional de 
cinema del medi ambient 
SUNCINE arriba del 4 al 12 de 

novembre a la 27a edició i, per se-
gon any consecutiu, Cubelles serà 
subseu del certamen. La vincula-
ció amb el municipi es fonamenta 
en què els seus directors, Claudio 
Lauria i Jaume Gil, estan fortament 
arrelats a Cubelles, on hi tenen esta-
blerta la seva residència.

Tal com expressen al seu web 
oficial (www.suncinefest.com): "La 
situació actual provocada per la CO-
VID 19, ha reforçat la nostra raó de 
ser. Ara més que mai aquest Festi-
val és necessari per a repensar la 
nostra relació amb la natura i amb 
el planeta". Entre les novetats de 
l'edició 2020 s'hi compta l'ampliació 
del seu d'abast mercès a una apli-
cació pròpia, de manera que podrà 
gaudir-se arreu de l'Estat dels con-
tinguts sense necessitat de descàr-
regues, sense registre i susceptible 
de ser instal·lada a qualsevol dispo-
sitiu mòbil. Tota la programació del 
Festival, doncs, de manera gratuïta i 
disponible allà on s'estigui.

Enguany sumen BeTeVè (Barcelo-
na Televisió) com una pantalla més 
del Festival on es podran visionar 
del 4 al 12 de novembre una selec-
ció de curtmetratges d'estrena. To-
tes aquestes novetats se sumen a 
les sales habituals del SUNCINE a 
la ciutat de Barcelona: els Cinemes 
Girona, l'Institut Francès i, també,  
la subseu de Cubelles. Inicialment, 

Els cubellencs Claudio Lauria i Jaume 
Gil son els directors del certamen

Cartell d'una de les estrenes de l'edició d'enguany del certamen.

Cartell oficial del festival Suncine 2020 on hi consta Cubelles com a subseu .
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La Junta de Govern local ha 
aprovat el projecte executiu de 
la remodelació de l’edifici mu-

nicipal al carrer de Josep Mestres, 
29, per encabir el servei municipal 
de l’Espai Jove i la regidoria d’Infàn-
cia i Joventut. Les obres previstes al 
redactat inicial tenen un cost aproxi-
mat de 83.000 euros, als quals cal-
drà sumar posteriorment la dotació 
de l’equipament informàtic i el mo-
biliari.

L’objectiu és reconvertir l’edifici, 
que ha acollit en diverses etapes la 
llar d’infants l’Estel i un centre d’es-
plai, en el nou Espai Jove i la regi-
doria d'Infancia i Joventut. A més, 
segons el pla d’usos redactat per 
la Diputació de Barcelona i aprovat 
pel Ple el febrer de 2019, disposarà 
d’espais complementaris com sales 
de formació i de tallers. Les noves 
instal·lacions representen una opor-
tunitat per poder repensar el projec-
te de dinamització i gestió del nou 
equipament juvenil municipal, tenint 
present tots els serveis que ofereix 
el departament de Joventut i que es 
treballen conjuntament amb la resta 
d'àrees municipals i que ha de per-
metre que aquest nou equipament 
juvenil esdevingui una eina central 
en el desenvolupament de les políti-
ques de joventut de Cubelles.

El nou Espai Jove oferirà tots els 
serveis que s’ofereixen actualment 
dins del Centre Social Joan Roig i 
Piera: Punt d’Informació Juvenil, 

assessoria acadèmica, assessoria 
laboral (referent d’ocupació juvenil), 
assessoria de salut, sala d’estudi 
amb ordinadors, dinamització d’ac-
tivitats formatives i de lleure. 

La distribució de l’equipament 
permetrà oferir els diversos serveis 
i activitats simultàniament, cosa 
que no permet l’actual Espai Jove 
en tractar-se d’una sola sala poliva-
lent. A més, es disposarà d’un lloc 
de trobada informal on els joves es 
podran trobar, xerrar i interactuar 

sense necessitat de participar en 
cap activitat dirigida. 

La voluntat és que el trasllat al 
nou espai obri noves oportunitats a 
la participació d’adolescents i joves, 
de manera que puguin programar-hi 
activitats, organitzar grups de debat 
i qualsevol altra proposta d'interès 
per al col·lectiu. 

La implementació del canvi d'ubi-
cació no té encara una data concre-
ta, tot i que la planificació municipal 
preveu que les obres estiguin en-
llestides perquè es puguin traslladar 
dins de l'exercici 2022. Tot i això, en 
cas d'aconseguir recursos extraor-
dinaris per a aquesta actuació, tot 
el procés es podria accelerar. De fet, 
als pressupostos participatius per a 
l'any 2020 i 2021, una de les propos-
tes que ha superat la validació tèc-
nica i que serà sotmesa a votació fa 
referència a la dotació de mobiliari i 
equipament informàtic de l'Espai.         

El teixit juvenil tindrà un nou Espai Jove 
amb més serveis al carrer de Josep Mestres

La Junta de Govern ha aprovat el projecte de 
l'equipament, que podria estar acabat el 2022 

Plànol de la remodelació de l'edifici ubicat a tocar de l'escola Charlie Rivel.

L'edifici de l'antiga llar l'Estel i l'esplai Kitsch serà la nova seu de l'Espai Jove.

COMUNICA
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La temporada esportiva ha ar-
rencat amb moltes incerteses 
pel que fa a la seva continuï-

tat. I és que les entitats del munici-
pi s'han hagut de preparar per a un 
nou curs esportiu tot i els molts en-
trebancs que està provocant la pan-
dèmia de la COVID-19.

Si la temporada 19-20 va finalitzar 
de manera abrupta al mes de març, 
deixant penjada la resolució de to-
tes les competicions en les dife-
rents disciplines, el nou exercici es-
portiu en alguns casos ha començat 
però sense deixar enrere els dubtes. 
Sense gaires novetats, les entitats 
cubellenques han preparat el seu 
pla de competició. Cal destacar l'as-
cens del masculí del Club Vòlei Cu-
belles a la primera divisió per primer 
cop en la història del club. Un altre 
dels canvis més sonats és el femení 
del Club Bàsquet Cubelles, amb una 
renovació profunda de l'equip que 
va arribar a fregar amb la punta dels 
dits l'ascens a la primera catalana 
fa dues temporades. Òscar Luque 
és el nou entrenador, un preparador 
amb experiència en diferents clubs 
de la comarca i que arriba proce-
dent del Xamba vilafranquí.

Pel que fa al Club de Futbol Cube-
lles, una temporada més ha apostat 
per mantenir el gruix de plantilla de 
les darreres temporades. Això sí, 
incorporant jugadors molt joves i 
alguns amb passat a les categories 
inferiors de l'entitat blava. La incor-

Les entitats esportives locals viuen un atípic 
inici de temporada marcat per la COVID-19
Les darreres mesures sanitàries aturen de nou la competició

La competició al camp municipal Josep Pons i Ventura s'ha tornat a paralitzar.

El CV Cubelles no llença encara la tovallola.

poració més destacada ha estat la 
d'un veterà davanter canadenc de 
gran qualitat, que va ser internacio-
nal amb la selecció del seu país. Es 
tracta d'Issey Nakajima, que ja va 
debutar en el primer partit de lliga. 

El Club Patí Cubelles no va poder 
assolir l'ascens de categoria des-
prés de la finalització sobtada de la 
competició, tot i la renúncia d'algun 
equip a la categoria Nacional Cata-
lana. D'aquesta manera els quadri-
barrats competiran amb dos sèniors 
femenins, un primera amb ganes de 
lluitar per l'ascens i un segon equip 
a Segona Catalana, restant el mas-
culí una temporada més a segona. 

Des del 16 d'octubre passat, to-
tes les competicions d'àmbit català 

van quedar suspeses durant quinze 
dies, tot i que encara (al tancament 
d'aquesta edició) no s'ha decidit si 
s'allargarà aquesta aturada amb 
l'entrada en vigor de l'estat d'alarma 
i el toc de queda.

El C.B. Cubelles no ha pogut co-
mençar a competir, ja que el cap de 
setmana del debut va ser el primer 
de l'ajornament. 

Per la seva banda, el C.F. Cubelles 
només ha disputat una jornada per-
què li va tocar descansar en el se-
gon partit de la temporada. 

I, finalment, el C.P. Cubelles ha po-
gut disputar dues jornades de lliga. 
La disciplina amb més partits ha 
estat el vòlei amb 3 jornades dipu-
tades.  

Anuncia't a la teva revista municipal!

7.000 exemplars 
a les llars i punts habituals 

Contacta a: 
informa@cubelles.cat

93 895 03 00
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Mans/Mascareta/Distàn-
cia

Poc ens hauríem pogut  
imaginar que en un escrit 
d’àmbit polític parlaríem 
d’una pandèmia. Ja fa més 

de vuit mesos que dura aquest malson. A 
principis de març va començar la crisis sani-
tària mundial més important des de l’anome-
nada grip espanyola de 1918. Un coronavirus 
que ha trasbalsat tot el planeta. Paraules 
com PCR, confinament i epidemiologia s’han 
fet habituals al nostre vocabulari. En aques-
ta lluita que no ha acabat, hem pogut veure 
el millor de la nostra gent: personal sanitari 
salvant vides, policies vetllant pel compli-
ment de les normes, empleats públics i al-
tres serveis essencials fent tot el possible 
per ajudar-nos... A Cubelles especialment 
cal donar les gràcies a una gran quantitat de 
veïns i veïnes, grans persones que han col-
laborat i segueixen col·laborant amb el nos-
tre poble amb la seva generositat i solidari-
tat fent mascaretes, portant medicaments a 
la gent gran, donant suport emocional a qui 
el necessita.... Cubellencs i cubellenques, 
sou molt grans!! Malauradament, aquesta 
pandèmia s’està enduent molta gent, massa, 
i cal homenatjar-los amb un emotiu record 
per a ells i les seves famílies. També s’està 
enduent negocis, somnis, llocs de treball…, 
fent que molts ciutadans i ciutadanes es 
vegin abocats a una injusta situació de vul-
nerabilitat. En aquest sentit, des del govern 
municipal liderat per Unitat Cubellenca-11, 
hem estat i estem amatents per atendre les 
persones que ho necessitin amb els recur-
sos que calguin des de els serveis socials 
municipals. Alhora, hem obert línies d’ajut 
al lloguer a famílies, comerços i petites em-
preses, a més d’aprovar ajudes en l’àmbit de 
la contractació i enfortir àrees necessàries i 
imprescindibles com Salut i Benestar social. 
Seguirem amb aquest programa i n’impulsa-
rem els que calguin durant l’any 2021 perquè 
ningú quedi enrere. Després d’una primera 
onada de pandèmia durant la primavera, el 
confinament i la nova normalitat, hem passat 
un estiu amb una calma relativa, on el nom-
bre de contagis s´havien controlat i també la 
pressió del sistema sanitari. A hores d’ara ja 
estem de ple en la segona onada a tot l’he-
misferi nord. Tornem a tenir restriccions, 
moltíssims contagis i un nou estat d’alarma i 
probable confinament. Per tot plegat, és im-
periós fer una crida a la responsabilitat de 
cada un dels cubellencs i cubellenques per 
aturar aquest virus. Cal ser molt estrictes en 
el compliment de totes les recomanacions i 
restriccions de les autoritats sanitàries, so-
bretot: Mans/Mascareta/Distància. Només 
així podrem doblegar aquest virus prote-
gint-nos a nosaltres però, sobretot, protegint  
els demés. Tant de bo aviat puguem supe-
rar aquesta situació amb tractaments més 
efectius o una vacuna. Mentrestant, tothom 
és imprescindible!!

El Cubelles que volem i el 
Cubelles que tenim

Primer, i abans de comen-
çar aquest article, un emo-
tiu record, suport  i escalf 
per tots aquells Cubellencs 

i Cubellenques que han patit o pateixen el 
maleit COVID, està a les nostres mans lliu-
rar-nos d’aquest bitxo. Hem de mantenir dis-
tàncies, reduir al mínim possible la mobilitat 
i fer servir la tant incomoda com necessà-
ria mascareta. En el moment de redactar 
aquest article estem pendents del Decret 
d´un nou estat d´alarma, les xifres actuals 
així ho demanen, hem d´ afrontar-lo amb va-
lentia i sobretot amb molta responsabilitat.
Ara sí anem amb l´article, l´altre dia ens và-
rem desplaçar a comprar queviures al cen-
tre, va servir per  constatar que es un  viatge 
no exempt de riscos,  tant si vas a peu com 
amb cotxe. Els esvorancs a voreres i carrers, 
la brutícia, les males herbes per a tot arreu, 
parar a cada cruïlla per poder llegir correcta-
ment les illegibles senyals de trànsit i no pa-
tir un accident, trobar-se part de l´enllumenat 
públic que no enllumena o  buscar rutes al-
ternatives per no passar a prop dels conte-
nidors de brossa i evitar així la seva pudor o 
brutícia acumulada. Tot plegat  converteixen 
allò que hauria d´estar una passejada agra-
dable en una autèntica i arriscada aventura.
Després de fer la compra i donat que els nos-
tres bars i restaurants son tancats excepte 
per encàrrecs a domicili, optem per encarre-
gar el sopar per emportar a casa i, mentres-
tant, decidim anar a donar un tomb per un  
dels nostres parcs... fosc, sense color, amb 
brutícia, escàs manteniment, així que mar-
xem, doncs no es un espai gaire inspirador 
o engrescador.

Comentem col·loquialment  que l´habitatge 
es inassolible per car, molt car, i que a Cu-
belles no tenim cap promoció d´habitatge 
social, potser es que no volem habitatges 
socials o assequibles a Cubelles, podem 
construir-los o disposar de sòl per la seva 
construcció però.... millor culpem sempre  
d´altres o obrim un pàrquing d´autocaravanes 
allà on es pot promoure habitatge social.

En fi, ja tard per la nit tornem decebuts a  casa, 
de nou un viatge fosc i quasi d´aventura, però 
decidits a lluitar per donar la volta al nostre 
municipi, tenim govern a Cubelles però no 
es el que volem. Aspirem a un govern que es 
dediqui a treballar de forma efectiva, pactar 
o consensuar tot el que calgui ... costa creu-
re que no tots volem el millor per Cubelles. 
Un govern amb clara capacitat per gestionar, 
dialogant, decidit a cedir per beneficiar a tot-
hom, amb menys populismes i dir no en el 
moment que toca, aquest es el govern i  el 
Cubelles que volem.

Temps de COVID

És força estrany com hem 
començat aquest any amb 
propostes econòmiques, 
urbanístiques, socials, cul-
turals... i com hem hagut 

de canviar tots els nostres plantejaments 
per adaptar-nos a les noves mesures d’higi-
ene i protecció per fer front a la pandèmia 
del segle XXI.

Des del Govern s’ha modificat tot el pressu-
post per encarar la nova crisi sanitària, mo-
dificant partides pressupostàries com la de 
Cultura, que vam cedir pràcticament en la 
seva totalitat. En aquest sentit doncs, hem 
treballat per objectius comuns. En plena 
pandèmia ja ens vam esforçar en cobrir no 
només a nivell econòmic, sinó a nivell emo-
cional i afectiu   vetllant per les necessitats 
dels més desfavorits, els més vulnerables. 
Sense anar més lluny i posant un exemple 
vam cobrir de material informàtic i connec-
tivitat als alumnes que els calia i els feia 
falta sempre amb la complicitat i el recolza-
ment de les direccions dels centres d’ense-
nyament de la vila. Seguint en aquesta línia 
ens hem vist obligats, un cop es preveia el 
començament del curs escolar, en destinar 
més efectius pel que fa a neteja, desinfec-
ció, material... en lloc de reforçar en tot allò 
que esdevé i forma part de l’educació pròpi-
ament dita.

Dins del consistori alhora es dotaven els de-
partaments de material EPI i al mateix temps  
s’implantava el teletreball, sense perdre el 
servei al ciutadà, prioritzant-lo, així mateix 
molts treballadors han continuat, per exigèn-
cia del servei treballant presencialment a 
primera fila. Però amb tot ens plantàvem de 
dret en un estiu diferent, som un poble  cos-
taner, estem acostumats a créixer en nom-
bre d’habitants en aquesta època, però ens 
han originat diverses dificultats que s’han 
resolt amb més o menys encert, i ens han 
replantejat nous objectius com per exemple 
la implantació d’una zona d’aparcament ja 
sigui blava, verda, per donar qualitat a les 
nostres platges.

Ara mateix acabem d’iniciar les activitats al 
centre social, les entitats ja tenen els seus 
horaris de reunions i assajos, ens plantegem 
d’engegar les exposicions, presentacions de 
llibres, música.... però les noves dades epi-
demiològiques ens tornen a tancar, a tirar 
enrere, pel benestar de tots.  Però no per això 
deixarem d’apostar pel mon de la cultura. I 
tot això amb l’ombra de les noves eleccions 
nacionals, la justícia espanyola ha continuat 
la seva lluita contra la política però no defalli-
rem, seguim sent ERC AM seguim intentant  
defensant els nostres valors republicans, 
d’esquerra també en caire municipal.

      psc.cubelles
      @psccubelles
      @socialistescubelles

  636370731
  bedossr@cubelles.cat

      UnitatCubellenca11

      @CUBELLES_UC

      @unitatcubellenca

      EsquerraCubelles

      @ERCubelles

      @esquerracubelles
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Legislatura complicada 
pel COVID-19

Aquesta legislatura passa-
rà a la història pel patiment 
que estem patint arran del 
maleït covid, tot això fa que 

les diferents regidories municipals han ha-
gut de dirigir els seus esforços a atendre a la 
ciutadania en aspectes difícils.

Pel que fa a les regidories que el nostre grup 
està portant cal destacar pel que fa a Ocu-
pació que la situació no és gaire bona… La 
taxa d’atur està en el mes de setembre 15,88 
per cent i tenim 1031 persones aturades. 
La situació a la indústria de les nostres co-
marques són terribles, moltes empreses en 
expedients de regulació temporal i d’altres 
amb expedients d’extinció. I no cal dir la crisi 
permanent provocada en el sector turístic i 
comercial en el nostre poble. Els nostres co-
merços també estan patint molt les causes 
d’aquesta pandèmia. El govern municipal ha 
fet un seguit d’ajudes als lloguers, a l’ocupa-
ció i al reforç d’ajudes socials.

Pel que fa a Catalunya cal dir que estem a 
les portes de les eleccions, i necessitem 
reconstruir els serveis públics, socials i de 
cures , afeblits per anys de retallades, i que 
la pandèmia ha mostrat que són els que mi-
llor ens protegeixen. La reconstrucció dels 
grans pactes i acords de la societat catala-
na, que a través del diàleg i l’acord són l’únic 
camí per resoldre el conflicte polític i mirar al 
futur. En les pròximes eleccions hem de mi-
rar endavant i no al passat per fer possible la 
reconstrucció de Catalunya, és per això que 
des de Cubelles en Comú- Podem demanem 
un govern d’esquerres social i progressista. 
Treballarem per una República plurinacional, 
que avanci en la necessària modernització 
i descentralització de l’Estat en clau social, 
reconeixent la diversitat nacional i en la que 
la ciutadania de Catalunya pugui decidir lliu-
rement el seu futur.

Pel que fa a l’acord de l’Estat el pacte d’es-
querres està funcionant en temes molt im-
portants que han servit per a la protecció de 
les persones com: Actualitzar les pensions, 
pujada de SMI, la declaració de l’emergència 
climàtica, eliminació de acomiadaments per 
baixa mèdica, llei de “Solo Si es Si”, impedir 
els acomiadaments derivats de la Covid, pro-
hibir els talls de subministraments bàsics, 
moratòries hipotecàries, etc… mesures de 
govern de coalició on els COMUNS a nivell 
estatal hem estat en les converses.

Les nostres darreres paraules són per la 
ciutadania cubellenca, i us volem dir que 
CUIDEU-VOS, hem de tenir paciència i creu-
re que ben aviat sortirem d’aquesta maleïda 
pandèmia i totes juntes tirarem Cubelles en-
davant.

Ara, solucions!

Cubelles, com la resta 
de municipis, està patint 
grans afectacions causa-
des per la crisi del Corona-
virus. Una crisi que, a més 

de sanitària, s’ha convertit en una crisi social 
i econòmica. Ara més que mai calen soluci-
ons efectives, per tal de garantir una ràpida 
recuperació en tots els àmbits.

És sabut que la pandèmia no està evolucio-
nant favorablement i que, per intentar frenar 
la corba de contagis, s’han hagut d’aplicar 
noves mesures restrictives. Aquestes afec-
ten especialment a l’hostaleria, que es veu 
obligada a tancar; i al petit comerç, que ha 
de reduir l’aforament als seus locals.

Des de Junts per Cubelles creiem que aques-
tes mesures poden suposar un cop molt dur 
per l’hostaleria i el comerç local, per la qual 
cosa creiem que el govern municipal té l’obli-
gació d’ajudar als comerciants de la nostra 
vila. Per aquest motiu, cal ampliar la línia 
d’ajudes als autònoms, per tal que aquests 
puguin fer front a aquesta situació.

Malauradament, moltes persones estan per-
dent el seu lloc de treball, o bé estan veient 
com les seves condicions laborals es veuen 
afectades, degut també a la situació que es-
tem vivint. És indispensable que, des de la 
regidoria d’Ocupació, es puguin crear nous 
plans d’ocupació i lluitar contra la precari-
etat laboral, el baix nivell adquisitiu, la tem-
poralitat, parcialitat i l'estacionalitat dels 
contractes.

Així mateix, cal defensar ara més que mai les 
empreses del territori, per tal de garantir que 
el teixit productiu de la Vegueria del Penedès 
es mantingui fort malgrat la pandèmia. En 
aquest sentit, des de Junts per Cubelles vam 
presentar una moció al darrer ple municipal 
en defensa del futur industrial de la Vegue-
ria, que va ser aprovada amb quinze vots a 
favor i dues abstencions.

El que necessita Cubelles són solucions rà-
pides i efectives per poder fer front a la situ-
ació que estem vivint. La COVID-19 ha deixat 
una gran petjada en la nostra societat, i és 
l’obligació dels representants polítics estar 
a l’alçada de les circumstàncies.

No podem convertir la pandèmia en una 
lluita partidista, sinó en una oportunitat per 
aglutinar esforços i aconseguir un objectiu 
comú: la recuperació econòmica i social del 
nostre municipi. Per aquest motiu, estenem 
la mà al govern local, una vegada més, per 
tal de col·laborar en el que calgui pel bé del 
nostre municipi.

Son tiempos difíciles

En primer lugar, nuestro 
abrazo mas sincero a to-
das las familias afectadas 
directa e indirectamente 
por la pandemia del Covid 

19.

Desde Ciudadanos Cubelles queremos di-
rigimos a la población para transmitirles 
nuestro apoyo, nuestra ayuda y soporte en 
estos tiempos difíciles que lamentablemen-
te nos toca vivir.

Todos sabemos que el virus aun está lejos 
de marcharse y por lo tanto instamos a nu-
estros ciudadanos que no bajen la guardia, 
que continuemos cumpliendo con las reco-
mendaciones que nos va marcando nuestro 
gobierno local y desde el departamento de 
Salud. Sigamos con los protocolos de lava-
do de manos y mascarilla por y para la salud 
de todos los nuestros ciudadanos.

Cs Cubelles sigue trabajando en propuestas 
y mociones útiles y de compromiso con la 
población pero sobre todo con la intención 
de seguir priorizando las necesidades rea-
les, que siguen siendo muchas.

Debemos entender pues, que el trabajo de 
nuestro gobierno local se incrementa y difi-
culta en muchos sentidos en tiempos delica-
dos, así como también sus consecuencias, 
pero no excusaremos en ello la falta de re-
sultados.

Precisamente por esto, Ciudadanos Cube-
lles cree que debemos dejar a un lado ideo-
logías y trabajar, como siempre hemos dicho 
y apostado, desde el consenso y la unión de 
todos los grupos municipales y sus miem-
bros aunque lamentablemente, y como ya 
hemos dichos también en otras ocasiones, 
la opinión de nuestro gobierno local no coin-
cide con la nuestra.

Por lo tanto, agradecidos al apoyo, como no, 
del resto de grupos de la oposición, seguire-
mos trabajando con propuestas útiles, rue-
gos y mociones que consideramos necesa-
rias para seguir en la línea de cumplir con las 
prioridades que demanda nuestra población 
y nuestros ciudadanos.

      JuntsxCubelles

      @juntsxcubelles

      @juntsxcubelles

       juntspercubelles.cat

      cubellesencomupodem

      @cubellesECP

      @cubelles_ecp

      CiutadansCubelles

      @CsCubelles 
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Ara toca governar

Quasi dos anys després de 
les eleccions, seguim tre-
ballant per Cubelles. Quasi 
dos anys d'aprenentatge 
i d'haver fet molta feina. 

Estem orgulloses dels resultats obtinguts. 
Dos anys d'oposició constructiva de debò, 
on hem demostrat sobradament que no 
ens interessen les cadires ni els càrrecs, no 
hem flirtejat amb amistats perilloses ni hem 
recorregut discursos amb moltes paraules 
i poc contingut. Sempre hem estat fidels al 
nostre projecte i al servei dels interessos de 
Cubelles, no als dels partits.

En el que portem d'aquesta legislatura s'ha 
avançat en molts dels temes que des de la 
CUP creiem necessaris, temes que no estan 
alguns ni començats, però que ja són sobre 
la taula, com la recollida porta a porta, gestió 
de l'aigua, la mobilitat de cotxes i vianants al 
centre de Cubelles i la recuperació d'espais 
com Can Travé, Fundació Estapé i la sala 
multi usos de la Mota. Després de gairebé 
dos anys de legislatura, ha arribat l'hora de 
fer un pas endavant i de ser valentes. Des-
bordem il·lusió i ganes de sumar perquè el 
nostre projecte per Cubelles es faci realitat. 
Ja no volem ajudar des de fora, ho volem fer 
des de dins, des d'allà on es prenen les deci-
sions. Creiem que podem aportar i ser pro-
actius des de dins del govern i, per això, hem 
plantejat a l'’equip de govern la nostra visió, 
nítida i transversal, de la gestió municipal, en 
àrees consubstancials a la filosofia política 
de la CUP com Transparència, Memòria His-
tòrica, Economia Social i Solidària, Patrimo-
ni, Benestar social, Medi ambient i tot el que 
calgui per millorar la qualitat de vida de les 
cubellenques i cubellencs.

Creiem honestament que és un bon moment 
per adoptar aquest compromís, just quan 
s'estan elaborant els pressupostos 2021 i, 
per tant, amb l'opció de començar l'any amb 
els recursos necessaris per impulsar tots els 
projectes i millores que es mereix el poble 
de Cubelles. Sempre vam dir que les nostres 
línies vermelles eren el 155, i ho mantenim. 
Òbviament, si ens poséssim d'acord amb 
l'actual equip de govern per poder formar-ne 
part, en darrer terme seria l'assemblea ober-
ta de la CUP qui hauria de ratificar l'acord. 
Finalment, voldríem tenir un record per a 
tota la gent que ho està passant malament 
amb aquesta terrible pandèmia que, a més, 
s’acarnissa, sobretot, amb les classes po-
pulars, i que la CUP treballarà per evitar que 
s’aprofiti l’emergència sanitària per retallar 
drets essencials, s’acomiadi gent i es preca-
ritizi encara més el mercat laboral. 

PD: Una abraçada fraternal al poble xilè, que 
ha demostrat que amb resistència i mobilit-
zacions populars es pot canviar una dictadu-
ra tutelada per una dictadura criminal.

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 truca-
da es deriva a una operadora telefò-
nica de l’OPIC.

 EXTENSIONS DE GRUP
500  Secretaria General
501  Factures
502  Intervenció
503  Tresoreria i Gestió tributària
504  Contractació
505  Urbanisme
506  Medi Ambient i Activitats
507  Via Pública
508  Arxiu
509  Joventut
510  Cultura
511  Centre Social Joan Roig i Piera
512  Serveis Socials i Casal d’Avis
513  Atenció Ciutadana (OPIC)
514  Servei d’ocupació
515  Consum
516  Turisme i Museu Charlie Rivel
517  Comerç, Fires i transport
518  Biblioteca
519  Comunicació i Protocol
520  Radio Cubelles
521  Esports

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

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

 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

 URGÈNCIES
Emergències  112
Policia Local  93 895 01 32
Guàrdia Civil  93 814 70 50
Policia Nacional  93 893 25 08
Mossos  93 657 11 50
Bombers  93 815 00 80
CAP 93 895 79 06
H. Sant Antoni 93 893 16 16
H.  Sant Camil  93 896 00 25
Creu Roja  93 814 30 30

 SERVEIS

Deixalleria  663 76 96 94
Sorea (Serv. Aigua)  93 895 77 07
FECSA (avaries)  900 77 00 77
Rodalies  900 41 00 41
Taxi Cubelles  93 514 12 48
Farm. Muntaner  93 895 07 03
Farm.López  93 895 28 04
Farm.Rodríguez  93 895 30 05
Correus  93 895 67 08
Parròquia Sta. Maria 93 895 00 30
Org. Gest. Tributària  93 472 92 48
Registre civil/                 93 895 75 10 
Jutjat de Pau
SIAD Garraf  93 810 04 10
Enllumenat púb. (24h)  900 13 13 26
Serveis funeraris 93 895 12 14

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

93 895 03 00

      CUPCubelles

      @CUPCubelles

      @CUP_Cubelles
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El racó d'en Pineda

El 10 d'octubre de 1994, una forta riuada s'enduia el pont 
de la carretera. No era, però, el primer cop que l'aigua 
del Foix ocasionava estralls en una de les principals 
vies de comunicació de Cubelles. Set dècades enrere, 
concretament el 16 d'agost de 1921, l'endemà de la Festa 
Major, la pluja també va esfondrar un bon tram del mateix 
pont, tal com recull la present fotografia. I encara abans, 
l'octubre de 1913, s'enfonsaria el de la via del tren.          
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