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Torna la festa
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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, 
CM Cubelles, Montse Torrado, Bernardo Oller, Joana Cà-
noves, i Antoni Pineda.

Dissenyat i maquetat a Cubelles
www.cubelles.cat

Més informació

Ràdio Cubelles (107.5 FM) | www.radiocubelles.cat
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a la façana marítima. El titular d’Es-
pai públic, Josep Maria Hugué, va 
subratllar que, a causa de l’augment 
de serveis i l’atractiu turístic de la 
vila, s’havien detectat certs proble-
mes de mobilitat i estacionament en 
determinades èpoques de l’any que, 
després de consultar amb els ac-
tors implicats com associacions de 
veïns i restauradors, podrien corre-
gir-se mitjançant la regulació horà-
ria de l’aparcament de vehicles. Hu-
gué, a més, va afegir que la proposta 
inicial abraça els caps de setmana 
des de Setmana Santa al 15 de juny, 
i cada dia del 16 de juny al 15 de se-
tembre, en horari de 9.00 h. a 14.00 
h. i de 16.00 h. a 19.00 h. Així mateix, 
el text preveu bonificacions per als 
vehicles que paguin el seu impost 
de circulació a la vila, així com per al 
veïnat de segona residència. 

Tant des de Junts per Cubelles 
com Ciutadans van mostrar-se par-
tidaris de la instauració del servei, 
malgrat reclamar la gratuïtat per als 
residents del municipi. De la seva 
banda, la portaveu del PSC, Núria 
Planas, va afegir que, a causa dels 
efectes de la pandèmia, enguany 
“no és la millor època” i recriminava 

COMUNICA

Aprovat per unanimitat el primer Codi ètic i 
de conducta de l’Ajuntament de Cubelles

El ple també tira endavant inicialment el servei 
d’estacionament regulat a la façana marítima 

La sessió va tenir lloc de forma telemàtica per motius de seguretat sanitària.

E l ple de l’Ajuntament ha apro-
vat per unanimitat el primer 
Codi ètic i de conducta del 

consistori. El text, que ara serà sot-
mès a exposició pública, té per ob-
jecte establir un marc d’integritat 
institucional que reculli els principis, 
criteris i instruments que permetin 
incrementar els nivells de transpa-
rència en la gestió pública, el com-
portament ètic del seu personal i la 
millora de les relacions i la confian-
ça entre la ciutadania i l’Ajuntament 
de Cubelles. 

El regidor de Transparència, Dani 
Pérez, va ressaltar la importància de 
l’acord alhora que remarcava que la 
seva elaboració “havia incorporat la 
feina i propostes de la ciutadania i 
dels mateixos grups de l’oposició”, 
representats per l’edil de Ciutadans, 
Ana Torralbo. Des del PSC, Albert 
Fernández recordava que la seva 
aprovació “és obligat des del 2014” 
i que la seva formació hi donava su-
port tot i ser, al seu parer, “un redac-
tat de mínims”.

La sessió ordinària corresponent 
al mes de maig també va tirar enda-
vant la posada en marxa del servei 
municipal d’estacionament regulat 

que no s’hagués escoltat prou “ve-
ïns i restauradors”. Hugué va tancar 
el debat insistint que s’havia contac-
tat “amb totes les parts implicades” 
i que el preu final, “que ha de contri-
buir a finançar el servei”, equival “a 
mig euro diari, lluny de l’1,5€ del Prat 
de Vilanova, per exemple”. Final-
ment, el titular de l’àrea va assenya-
lar que, a causa de la dilatació de tot 
el procés, “veiem just que es pugui 
implementar aquesta temporada”. 
El punt va tirar endavant amb el vot 
favorable del govern (UC-11, ERC, 
CeCP i CUP) i l’abstenció de l’oposi-
ció (JuntsXCubelles, Cs i PSC).

Plaça de l'Atzavara
El ple municipal també va aprovar 
batejar amb el nom de l’Atzavara la 
plaça ubicada a l’entrada de la nova 
biblioteca en homenatge a la revista 
cultural existent els anys 1976-1977 
i la planta habitual a la vila. El punt 
va tirar endavant amb el vot favora-
ble de tots els grups del consistori 
excepte el PSC, que es va abstenir 
en entendre que no s'havia endegat 
un procés participatiu entre el veï-
nat. La proposta del nom venia com-
plementada per sengles informes 
justificatius expedits a petició del 
mateix Ajuntament pel Grup d'Es-
tudis Cubellencs Amics del Castell 
i l'associació Arba litoral.

D'altra banda, els regidors i regido-
res de la corporació van aprovar per 
unanimitat la declaració contra l’ho-
mofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, 
la bifòbia i la transfòbia amb motiu 
del dia internacional contra l’homo-
fòbia el 17 de maig. Així mateix, van 
tirar endavant per unanimitat una 
moció de CeCP, amb el suport d’UC-
11, ERC i la CUP, per l’alliberament 
de les patents de medicaments, 
mentre que, per contra, van ser re-
butjades tres mocions presentades 
pel grup municipal de Cs. 
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A inicis del present any, Rosa 
Fonoll i Ventura es convertia 
en la segona alcaldessa acu-

mulant més anys al càrrec, sis i mig, 
només superada pel recordat Isidre 
Piñol. Una legislatura i mitja al cap-
davant d'un projecte encapçalat per 
Unitat Cubellenca-11 i que, durant 
el present mandat, s'ha sustentat 
amb el suport d'ERC, CECP i la CUP.  
Arribats a l'equador del mandat, la 
batllessa passa revista d'aquests 
dos primers anys d'acció de govern 
i de com afronta l'executiu el segon 
tram d'exercici.                              

Han passat ja dos anys des de l’inici 
del mandat. Se li han passat ràpid? 
La veritat és que una mica, sí, certa-
ment. El volum de feina és tan gran 
i t'absorbeix tant que de vegades és 
difícil agafar una mica de perspec-
tiva i adonar-te'n del pas del temps. 
Justament dates com aquestes van 
molt bé per aixecar el peu de l'acce-
lerador i retre comptes entre nosal-
tres mateixos, com a govern, i, espe-
cialment, a la població.     

Què ha estat el més complicat 
d’aquest primer tram?   

Sens dubte, la pandèmia, està clar. 
Sobretot pels amics i familiars que 
ens han deixat per aquesta terrible 
malaltia. Per a tots els que ho hem 
patit em primera persona, la veritat 
és que ha estat duríssim. I després, 
òbviament, per les conseqüències 
econòmiques i socials que ha tingut 
per a molta gent. Des de l'Ajunta-
ment ens vam mobilitzar ràpida-
ment i vam posar tots els recursos 
possibles per destinar línies d'ajut 
econòmic per a famílies, comerços 
i per al foment de l'ocupació. Davant 
d'emergències com aquestes, has 
d'actuar ràpid i no pots fallar.              

Com ha afectat la pandèmia a la 
previsió d’execució del mandat?
De forma clara, és evident. Vam 
estar gairebé un any centrats en el 
combat de la pandèmia, mobilitzant 
diners d'unes regidories a unes al-
tres i paralitzant projectes impor-
tants però no tan urgents com són 
les ajudes a les famílies i el nostre 
teixit comercial. Al final, els recur-
sos són els que són i el que poses a 
un lloc surt d'un altre, però és el que 
tocava i estem satisfets de la feina 
feta ateses les circumstàncies.              

També els ha fet replantejar les pri-
oritats del govern?  
No exactament, perquè els punts 
bàsics del nostre Pla d'Actuació Mu-
nicipal (PAM) segueixen endavant i 
el nostre compromís és el d'execu-
tar-lo en la seva totalitat. Certament, 
ens ha portat a alentir alguns projec-
tes, però gràcies a la bona salut fi-
nancera de l'Ajuntament i a l'ús que 
en podrem fer de bona part del nos-
tre romanent, és a dir, els estalvis de 
la ciutadania, ara venen dos anys en 
què caldrà culminar la nostra acció 
de govern. Malgrat afectar la nostra 
previsió d'actuació, no volem que la 
pandèmia serveixi d'excusa per res.       
                        
Benestar social ha adquirit un pes 
preponderant a l’acció del govern...     
Sí, sens dubte. De fet ja ho era, raó 
per la qual es va apostar per un 
equip jove i amb empenta liderat per 
l'Alexandra Corvillo, una persona 
amb empatia i molta energia. Partí-
em amb moltes idees, com la posa-
da en marxa del centre de serveis, 
reclamat des de fa molt de temps 
i que volem que estigui en marxa 
aviat i amb un valor afegit que tras-
passi el concepte clàssic de centre 

ROSA FONOLL
La pandèmia no serà una excusa 

per executar el nostre pla de mandat

L'ENTREVISTA:
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de dia. L'atenció a les famílies i per-
sones en situació de risc d'exclusió 
social sempre han estat una priori-
tat i, ara, amb els efectes de la pan-
dèmia, hem reforçat el departament 
i hem preponderat també l'atenció 
a la gent gran, amb projectes inno-
vadors, pioners, i que serveixin per 
combatre la solitud no volguda.      

Quin balanç fa del primer tram de 
mandat? 
Tenint en compte com pateixen 
moltes famílies, no m'agrada ser 
triomfalista ni res similar. Realment, 
estem satisfets de com han anat 
aquests dos anys, de tots els projec-
tes ja iniciats i en procés d'execució 
i, sobretot, d'haver posat les bases 
per a l'inici d'algunes obres que avi-
at seran una realitat i que fa molts 
anys que es reclamen.     

Es parla d’uns 12 milions d’inversi-
ons durant els propers dos anys. A 
on s'executaran principalment?
Sobretot, a la via pública. Fa anys 
que hi treballem, elaborant plans in-
tegrals d'actuació i ara és moment 
de començar la fase d'execució. 
Asfaltat, voreres, la reforma del pas-
seig Marítim, la millora en l'accessi-
bilitat, les actuacions a Mas Trader... 
Es tracta d'un conjunt ambiciós 
d'actuacions al que caldrà afegir-li la 
licitació del nou contracte de l'aigua, 
que inclourà millores importants en 
la infraestructura del servei; el nou 
servei de recollida d'escombraries, 
que la Mancomunitat Penedès Gar-
raf no ha pogut desencallar fins ara; 
la millora dels nostres espais natu-
rals; la possibilitat de tenir habitatge 
de lloguer assequible, etc.  

Un dels grans projectes que ja ve-
nia del mandat passat era la cons-
trucció del càmping a Mas Guineu. 
En quin punt es troba el projecte?
Ara mateix estem engegant nova-
ment els tràmits per a la seva cons-
trucció després que quedés aturat 
un any i mig per la redacció del Pla 
Director de Càmpings de la Generali-
tat i la pandèmia. Ja hem mantingut 
trobades amb la direcció de l'empre-
sa, Vilanova Park, i la voluntat és la 
de reprendre ben aviat el projecte, ja 
que generarà feina al nostre poble i 

serà del tot positiu per al municipi.       

Arriben les festes però amb unes 
xifres de contagi elevades. Poden 
condicionar la seva celebració? 
A veure, sempre tenim un ull posat 
al PROCICAT i les seves indicacions, 
naturalment. De totes maneres, els 
actes s'han organitzat prenent en 
compte totes les mesures de se-
guretat sanitària i esperem que pu-
guem celebrar les nostres festes 
sense entrebancs. La gent s'ho me-
reix, malgrat que sempre prevaldrà 

la prudència, això per descomptat. 

Sap quan hi haurà resolució per la 
querella que se li va presentar per 
l’adhesió a l’Associació de Munici-
pis per la Independència (AMI)? 
Bé, jo ja vaig declarar i ara estem 
pendents de la instrucció i de com 
evoluciona tot plegat. No és una 
situació agradable, està clar, i més 
quan únicament vam donar com-
pliment a un acord de ple de 2015, 
però la meva preocupació és Cube-
lles i la seva gent, res més. 

L'alcaldessa confia que les festes populars es puguin celebrar sense entrebancs.  

Projectes per culminar i de nova fornada   

Uns dels mantres del govern municipal ha estat el de culminar projectes que fa 
anys que se'n parlen però, per un motiu o un altre, no han acabat d'executar-se: 
la biblioteca municipal, la remodelació del passeig Marítim, la fi d'abocaments 
descontrolats d'aigües brutes a la desembocadura del Foix... Tanmateix, l'alcal-
dessa de la vila, Rosa Fonoll, també aposta per noves propostes que atorguin 
un valor afegit al seu mandat. La promoció d'habitatge públic de lloguer asse-
quible, la creació del centre de dia i l'ampliació de patrimoni local, entre d'altres, 
se sumen a la voluntat de posar les bases per a l'habilitació futura d'una piscina 
coberta i gimnàs municipal. Sens dubte, una de les demandes més generalitza-
des de bona part de la població i que el govern vol començar a entomar. 
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A rribats a l’equador del present mandat, 
el Govern municipal, format per Unitat 
Cubellenca 11 (6 electes), Esquerra Re-
publicana de Catalunya (2), Cubelles en 

Comú Podem-En Comú Guanyem (1) i CUP Cu-
belles (1), presenta a la població el balanç del 
compliment del Pla de Mandat (PAM) de l’Ajun-
tament de Cubelles per al període 2019-2023. 

El Pla de Mandat presentat a començaments 
de legislatura és l’eina d’actuació del compromís 
de millora adquirit per l’executiu local envers el 
conjunt de la població. Un document viu, ama-
tent a tota mena d’aportacions, fl exible i amb 
ànima, molta ànima, tal com, malauradament, 
la pandèmia de la COVID-19 ha palesat de ma-
nera molt crua.  

Ja de bon començament, i a causa de la 
complexitat pròpia que emana de bona part de 
les actuacions previstes al PAM, les inversions 
de major rellevància, tant per l’avenç de la qua-
litat de vida de la ciutadania com pel seu pes 

Compliment del PAM 
2019-2023

Juliol 2021
econòmic, havien estat planifi cades per tal que 
s’executessin durant el segon tram de mandat. 
Els anys 2021 i 2022, doncs, són els que la po-
blació recollirà els fruits de la feina de planifi ca-
ció i redacció de projectes feta durant els dos 
primers anys d’activitat. 

Així, la voluntat del Govern municipal, ampliat 
el desembre de 2020 amb l’entrada del repre-
sentant de la CUP, és posar en circulació uns 12 
milions d’euros d’inversió, la majoria dels quals 
destinats a millora de la via pública i construcció 
de nous equipaments com la biblioteca (només 
pendent de la dotació de mobiliari), la reforma 
del passeig Marítim, la construcció d’un centre 
de serveis i la millora de l’asfaltat i voreres de 
la via pública, amb una especial incidència en 
l’accessibilitat.

Així mateix, s’afegiran altres accions que, 
sense ostentar la consideració d’inversió, tenen 
una remarcable transcendència en la millora 
de la qualitat de vida de les persones, talment 



mílies no siguin un condicionant per a assistir a 
la llar d’infants. ASSOLIT 

7. Elaboració del Pla Municipal contra la Solitud 
de la gent gran i suport a la dependència: Crea-
ció del projecte Fem pinya contra la solitud no 
volguda i la prevenció del risc d’aïllament i d’ex-
clusió social de la gent gran, involucrant agents 
socials com comerços, entitats i voluntariat. EN 
EXECUCIÓ CONTÍNUA
8. Elaboració del projecte tècnic de centre de 
serveis per a la gent gran dependent i autòno-
ma i les famílies amb membres amb diversitat 
funcional i dependents. EN EXECUCIÓ.  

2Pla de Mandat 2019-2023

com el nou contracte de la gestió integral del 
cicle de l’aigua, que inclourà importants millo-
res que repercutiran en la contraprestació de la 
seva explotació; el canvi de model de recolli-
da d’escombraries, que gestiona la Mancomu-
nitat Penedès-Garraf; la promoció econòmica 
del municipi; l’ocupació entre col·lectius en risc 
d’exclusió social; el foment de les nostres arrels 
culturals, i la recuperació de la nostra memòria 
històrica, entre més. Tot plegat amb una visió 
verda transversal encaminada cap a la sosteni-
bilitat ambiental i el compliment del Pla d’Acció 
per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC). Així, 
se seguirà treballant perquè totes les accions 
desenvolupades s’encaminin a la reducció ur-
gent de l’emissió de CO2, a l’increment de la 
biodiversitat del nostre litoral i la desemboca-
dura del Foix i a l’atenuació màxima del nombre 
de residus que generem com a comunitat. 

Per portar a terme totes aquestes accions, 
serà clau poder disposar del romanent de tre-
soreria que el govern de l’Estat havia bloquejat 
des de l’entrada en vigor de la llei LRSAL. Són 
més de 8 milions d’euros resultats dels estalvis 
que l’Ajuntament de Cubelles ha generat en els 
darrers anys, diners de tota la ciutadania, que 

Ensenyament

Benestar Social

és obligatori posar en circulació per poder mi-
llorar, entre d’altres, carrers, voreres, equipa-
ments i resta de serveis municipals. 

I tot això en un context de pandèmia sani-
tària originada per la COVID-19 que va escla-
tar el març de 2020, tot just quan bona part 
de projectes entraven en la seva fase decisiva 
de redacció. L’emergència sanitària ha obligat 
a alentir l’execució d’algunes actuacions i re-
plantejar necessitats i noves prioritats per tal 
que cap persona es quedi enrere en aquests 
moments de dificultat. És possible que aquesta 
situació s’allargui tot el que queda de mandat 
i, per tant, caldrà de tenir-ho en compte a l’ho-
ra de planificar la destinació dels recursos dels 
propers exercicis, malgrat que sense renunciar 
a les prioritats que tenim com a municipi.

El document que teniu a les mans és, doncs, 
un resum de les principals accions dutes a ter-
me en aquests primers dos anys, alhora que 
un recull de les noves accions incorporades. 
Es tracta, com tot document de planificació i 
rendició de comptes, d’una eina viva, evoluti-
va, motivat pel repte majúscul i il·lusionant de 
situar Cubelles a l’alçada del que la seva gent 
es mereix.   

Accions completades, planificades, 
afegides i en procés d’execució

1. Millorarem el manteniment de tots els cen-
tres escolars d’infantil i primària i col·laborarem 
amb els centres de secundària. EN EXECUCIÓ
2. Obertura d’una aula integral de suport (AIS) 
per a alumnes amb necessitats educatives es-
pecials (NEE). ASSOLIT
3. Sol·licitarem els cursos formatius que pro-
mou la Generalitat. EN EXECUCIÓ
4. Foment del lleure inclusiu. ASSOLIT
5. Potenciació de l’educació infantil de 0-3 anys 
pública i de qualitat. ASSOLIT 
6. Instrumentalització d’ajuts socials o bonifi-
cacions perquè la situació econòmica de les fa-



3 Pla de Mandat 2019-2023

9. Impuls Del servei d’intervenció socioeduca-
tiva i de centre obert per a infants (0 a 18 anys) 
i les famílies com a prevenció de situació de risc 
social. PLANIFICAT 2021
10. Assumpció de la propietat de la Casa Funda-
ció Estapé i tots els seus béns per a destinar-la 
a projecte social comunitari. EN EXECUCIÓ
11. Creació d’una borsa d’habitatge social i me-
diació amb les entitats bancàries perquè el po-
sin a disposició de la població mitjançant llo-
guer assequible. ASSOLIT  
12. Promoció d’incentius i/o bonificacions fiscals 
als propietaris que cedeixin el seu habitatge 
buit per a lloguer social. PLANIFICAT 2021
13. Defensa de les famílies perquè cap empre-
sa de serveis bàsics (aigua, llum i gas) pugui 
tallar-los el subministrament per motius econò-
mics en coordinació amb les entitats del tercer 
sector. ASSOLIT/EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
14. Reubició banc d’aliments. EN EXECUCIÓ  
15. Inclusió en les subvencions a entitats ítems 
que valorin la millora de la qualitat de vida de 
les persones i col·lectius amb diversitat funcio-
nal. PLANIFICAT 2021
16. Enfortirment del treball amb col·lectius que 
tenen cura de persones amb mobilitat reduïda 
i d’inserció laboral per a persones amb diversi-
tat funcional (manteniment via pública i jardins, 
etc.). ASSOLIT/EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
 
A més...
-Creació de la Regidoria de la gent gran.

Salut

Empresa i emprenedoria

- Línies d’ajuts COVID-19 famílies. 
- Creació del Casal d’Estiu per la gent gran 

17. Reclamació, en acció coordinada amb el 
conjunt de la comarca, la construcció del nou 
hospital comarcal del Garraf. ASSOLIT
18. Exigència de l’adequació dels recursos sa-
nitaris necessaris del CAP en correspondència 
amb la població actual. ASSOLIT

A més...
-Sistema de control de rosegadors al clavegue-
ram.
-Dotació econòmica per ampliar columbaris. 

19. Creació de la figura tècnica d’Igualtat per 
potenciar el Centre violeta. ASSOLIT 
20. Suport a la creació de noves entitats femi-
nistes. ASSOLIT 
21. Manteniment del suport a les escoles i insti-
tuts que treballin la perspectiva de gènere mit-
jançant tallers i activitats. ASSOLIT

A més...
-Pla Local LGTBI. 

22. Suport a les petites i mitjanes empreses del 
municipi. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA

Igualtat
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23. Impuls de polítiques de captació de noves 
activitats econòmiques que generin ocupació. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
24. Incentivació de l’autoocupació i emprenedo-
ria oferint recursos i serveis, en especial de les 
dones i altres col·lectius amb altes taxes d’atur. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA

A més...
- Línia d’ajuts COVID-19 comerç.  

25. Desenvolupament del Pla d’Accessibilitat, 
destinant anualment recursos econòmics, tèc-
nics i humans. EXECUCIÓ CONTÍNUA
26. Priorització de la inversió en la via pública: 
enllumenat, asfaltat i voreres. Per al 2021 i 2022 
ja hi ha compromesos més de 5M€ d’inversió. 
PLANIFICAT
27. Impuls del projecte de remodelació de l’eix 
passeig de Narcís Bardají-Avinguda Mediterra-
ni. EN EXECUCIÓ
28. Elaborarció del pla integral del Barri Marítim 
que potenciï l’avinguda de l’Onze de Setembre 
com a eix vertebrador i dinamitzador de la zona. 
EN EXECUCIÓ
29. Aprovació del nou contracte de la gestió del 
cicle de l’aigua. EN EXECUCIÓ
30. Seguirem aplicant mesures d’estalvi energè-
tic a l’enllumenat públic, seguint les recomana-
ció del Pacte dels Alcaldes per a l’Energia Sos-
tenible i el Clima local (PAESC). EN EXECUCIÓ 

CONTÍNUA

31. Resoldrem la problemàtica derivada pels so-
breeiximents al riu Foix. EN EXECUCIÓ
32. Destinació d’una part dels terrenys públics 
en clau de zona agrícola a iniciatives cooperati-
vistes amb finalitat social. ASSOLIT 
33. Manteniment de l’impuls a l’Espai Foix com a 
actiu natural, patrimonial, socioeconòmic i edu-
catiu. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
34. Campanyes de cens i xipat d’animals de 
companyia. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA 
35. Reforç de la col·laboració amb les associa-
cions que tenen cura de les colònies de gats. 
ASSOLIT 

36. Promoció del comerç local en col·laboració 
amb les associacions comercials impulsant ac-
cions per incrementar el consum de proximitat. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA 
37. Reforç dels circuits de distribució i accés al 
producte de proximitat i Km. 0. EN EXECUCIÓ
38. Erradicació progressiva dels plàstics comer-
cials, començant per la introducció de bosses 
de roba. EN EXECUCIÓ

39. Activació de les gestions perquè el depar-

Espai públic

Medi Ambient

Turisme, comerç i fires

Urbanisme
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lliure i la correcta adequació de les existents. 
ASSOLIT 
47. Redactarem el projecte d’una nova grade-
ria coberta i substituirem la gespa de l’estadi 
municipal de futbol Josep Pons i Ventura. EN 
EXECUCIÓ
48. Incentivació de la participació femenina en 
l’esport, valorant-ne l’impuls a les subvencions. 
ASSOLIT 
49. Suport a les entitats esportives que promo-
guin l’esport inclusiu per a persones amb diver-
sitat funcional facilitant els espais adients per 
desenvolupar torneigs d’esport accessible i do-
nant suports personalitzats a aquelles persones 
i entitats que ho requereixin. ASSOLIT 
50. Finalització de la rehabilitació de la pista 
esportiva exterior del Poliesportiu executant el 
tancament perimetral. ASSOLIT
51. Culminació del projecte d’ubicació de l’Es-
pai Jove a les instal·lacions annexes a l’escola 
Charlie Rivel. EN EXECUCIÓ

52. Manteniment i ampliació dels pressupostos 
participatius. ASSOLIT

A més...
- Procés participatiu Passeig Vilanova 2019. 

53. Impuls de les obres de manteniment i reha-

tament d’Ensenyament de la Generalitat cons-
trueixi l’institut Les Vinyes. ASSOLIT
40. Construirem la nova Biblioteca municipal. 
PLANIFICAT 2021
41. Redacció del pla integral de la via pública. 
EN EXECUCIÓ 

42. Actuacions, amb els recursos disponibles, 
per disminuir l’atur a Cubelles mantenint ac-
cions i eines d’acostament d’empreses i treba-
lladors/es mitjançant eines com l’speed dating. 
EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
43. Aposta pels plans d’ocupació, en especial per 
a joves i dones. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
44. Incentivació del pacte per l’Ocupació del Ga-
rraf amb el Consell Comarcal. EN EXECUCIÓ

45. Increment del patrimoni material represen-
tatiu de la vila amb nous objectes culturals com 
llibres de temàtica local, documentals, puzles i 
contes infantils i juvenils. EN EXECUCIÓ

A més...
- Creació del Cens cultural de Cubelles
- Licitació del mobiliari i aplicacions informàti-
ques de la nova biblioteca de Cubelles.

46. Creació de zones esportives obertes a l’aire 

Patrimoni local

Ocupació

Cultura

Esports i joventut

Participació ciutadana
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cipal, ús de dades obertes, i enfortiment dels 
canals de comunicació i transmissió de tota l’ac-
tivitat de govern. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA

60. Establiment de zones d’accés a Internet sen-
se fils obertes i comunitàries. EN EXECUCIÓ
61. Adaptació dels mitjans de comunicació pú-
blics a la realitat comunicativa actual, impulsant 
la creació d’un nou mitjà de comunicació basat 
en el llenguatge multimèdia. EN EXECUCIÓ

62. Promoció de criteris socials i de sostenibi-
litat a l’hora de licitar i adjudicar contractes 
amb empreses subministradores de serveis. EN 
EXECUCIÓ
63. Vigilància per les correctes condicions la-
borals dels treballadors subcontractats per les 
empreses adjudicatàries de serveis. EN EXE-
CUCIÓ CONTÍNUA 

64. Creació d’un espai d’interpretació de la Gue-
rra Civil al Fortí de Cubelles. EN EXECUCIÓ

bilitació de Can Travé. EN EXECUCIÓ 
54. Reforma i obertura dels jardins de Can Travé 
perquè esdevinguin un pulmó verd al centre de 
la vila i serveixi d’eix connector dels barris de La 
Creu i Bardají est. EN EXECUCIÓ
a. Nou rec i enllumenat, reparacions de pavi-
ments, elements arquitectònics, baranes...
b. Durant el 2021, els jardins restaran al 85% 
de la seva rehabilitació. 

55. Ampliació de l’administració electrònica per 
agilitzar l’accés electrònic a la ciutadania tot mi-
llorant els processos administratius amb criteris 
d’eficiència i eficàcia i eliminant la tramitació en 
paper. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
56. Establiment de mecanismes interns de ges-
tió de qualitat i millora del servei d’atenció a la 
població. EN EXECUCIÓ CONTÍNUA
57. Reclamació de la gratuïtat del peatge i la 
unificació tarifària del bitllet de tren amb una 
millora en la freqüència. EN EXECUCIÓ
58. Ampliació dels espais cedibles a les entitats 
municipals per al desenvolupament de les se-
ves activitats. EN EXECUCIÓ

59. Millora dels espais de transparència muni-

Comunicació i TIC

Contractació

Transparència

Memòria històrica

Alcaldia

El PAM en xifres

Previsió d’inversions 2021-2023

Inversions planificades: 7MEUR
Projecció de romanent: 5MEUR

Total de mesures i execució

 Actuacions totals: 102

 Assolides i/o en execució: 64 (62,7%)

 Pendents d’execució: 38 (37,3%)

 Actuacions afegides: 10 (Creació de les 
regidories de la Gent gran, Transparència i 
Memòria històrica)

Pla de Mandat 2019-2023
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l'entorn natural i fent pedagogia mit-
jançant l’ecoturisme.

S’han cercat espais a tocar del 
mar per ser llocs agradables, do-
nar a conèixer les platges i els es-
tabliments de restauració que han 
volgut participar fent-ne promoció 

i convertir-se en prescriptors pel fu-
tur. Els tallers seran a la tarda a par-
tir de les 18.30 h.

Totes les activitats requereixen 
d’inscripció prèvia accedint l'agen-
da de cada jornada que trobareu al 
web cubelles.cat. 

Gaudir del Foix en família

L a regidoria de Turisme ha pro-
gramat, un any més, sortides 
i tallers al voltant de la rique-

sa que ens ofereix el riu Foix, a la 
seva desembocadura al Mediterrani 
a Cubelles. Sota el títol El Foix ens 
ensenya, s’ha programat activitats 
adreçades a tot tipus de públic per 
promoure un turisme sostenible.

Dins d’aquestes, enguany s'ha 
introduït la novetat dels tallers de 
cosmètica natural i tallers adreçats 
a infants, sota el lema El Foix en fa-
mília. Totes les activitats són amb 
inscripció prèvia, grups limitats i es 
realitzaran per tot el municipi durant 
tot l’estiu. 

Cada dimecres al vespre (19.30 h.) 
des de la plaça del Mercat, es pot 
anar a  la recerca de l’abellarol, una 
au molt bonica i vistosa de mes de 
vint-i-un colors que té una important 
colònia a Cubelles. Per tant el seu 
avistament està gairebé assegurat. 
La sortida té una durada aproxima-
da d’una hora i mitja. 

Tots els diumenges de juliol i agost 
hi ha les visites temàtiques per la 
desembocadura del Foix. Aquestes 
van tenir una gran acollida l’estiu 
passat, per la qual cosa es repetiran 
els temes i els continguts durant els 
dos mesos per donar oportunitat a 
tothom de participar.

Aquestes activitats tenen per ob-
jectiu descobrir els usos (medici-
nals, alimentaris...) i les propietats 
de les plantes que es troben es-
pontàniament pel camí. Cada mes 
es prepara un producte diferent se-
gons la temporada. Concretament 
al juliol es farà repel·lent de mos-
quits i, a l’agost, xampú d’àloe vera.

El Foix en família
Donada la gran demanda d’activi-
tats infantils que hi ha cada estiu, 
enguany s’ofereix un ventall de ta-
llers adreçats a aquest públic de te-
mes diversos, tots relacionats amb 
aspectes d’educació ambiental, la 
natura i la conservació. 

L’objectiu és apropar a les nenes 
i els nens al litoral de Cubelles, tot 
mostrant la gran diversitat que té 

Turisme organitza activitats i visites 
a l'espai natural de la desembocadura

La recerca de l'abellarol és de les activitats més seguides i atrau molts ornitòlegs.

Tornen els mercats d'estiu
embotits, roba, calçat i altres tipus 
de productes més vinculats a l’estiu. 
En aquest mateix espai, a primera 
línia de mar, s'ubicarà la fira d'arte-
sania, tots els divendres, dissabtes 
i diumenges de juliol i tots els dies 
d'agost. 

F ins a finals d'agost Cubelles 
posa en marxa els mercats 
d'estiu, tant al nucli urbà com 

a la zona marítima. 
Els divendres se celebra la venda 

a l'aire lliure setmanal a la plaça del 
Mercat on, tot i la relaxació en les 
mesures de seguretat, 
encara es mantenen els 
controls d'accés amb dos 
únics punts d’entrada i 
sortida fins que la norma-
tiva no indiqui el contrari.

Els dissabtes se cele-
brarà el mercat al pas-
seig Marítim on hi haurà 
una vintena de parades 
de diferents productes 
com fruita i verdura de 
proximitat de Cubelles, El mercat d'estiu es fa al passeig Marítim
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ca el desenvolupament d’activitats 
lúdiques. Des de l’àrea de la Gent 
gran, a més, es crearà una taula inte-
grada per tots els agents implicats i 

voluntariat amb la finalitat de trac-
tar i compartir metodologies, casos, 
difusió i tot allò relatiu a l’evolució 
de la iniciativa.  

Fem pinya contra la solitud

L ’Ajuntament de Cubelles ha 
endegat el projecte Fem pi-
nya, una iniciativa que busca 

involucrar el teixit associatiu i co-
mercial de la vila en la lluita contra 
la solitud no volguda de la gent gran 
i convertir entitats, botigues i ciuta-
dania en aliats dels Serveis socials a 
l’hora de detectar casos de persones 
en situació de soledat no desitjada. 
En el moment en què s’identifiqui 
algun possible cas, es podrà trucar 
al telèfon de la tècnica de referència 
de la regidoria de la Gent gran (652 
83 75 63) per tal d’alertar el personal 
de l’àrea liderada per la seva titular, 
Alexandra Corvillo, i activar el proto-
col de la lluita contra la soledat. Un 
cop posada en marxa tota la maqui-
nària del departament, les persones 
detectades s’inclouran al grup de 
seguiment assistencial de suport 
emocional, que es duu a terme tant 
per telèfon com mitjançant la inicia-
tiva pionera de les videotrucades a 
través d’aparells Alexes. El projecte 
també inclou la seva incorporació a 
l’oferta de tallers i activitats endega-
da per la regidoria amb la finalitat de 
teixir una xarxa social entre els seus 
integrants i que es beneficiïn dels 
avantatges psicosocials que impli-

Neix un nou projecte per combatre la 
soledat no volguda de la gent gran

Les videotrucades mitjançant Alexes és una iniciativa pionera del departament. 

En marxa el primer casal d'estiu per a la gent gran del municipi

La posada en marxa del projecte Fem pinya no 
es tracta, però, de l'única novetat relativa a l'àrea 
de la Gent gran. De fet, la regidoria ha organitzat 
el primer casal d’estiu adreçat específicament 
a la gent gran del municipi. Entre el 5 i el 30 de 
juliol, tots els participants han gaudit de forma 
totalment gratuïta d’un programa força variat 
d’activitats que aniran de la gimnàstica al taixí i la 
musicoteràpia, passant per tallers de bon humor, 
relaxació, zumba, noves tecnologies cultura, tea-
tre i gastronomia, entre d’altres. 

La primera edició del casal d’estiu s’emmarca 
en la implementació de les polítiques d’envelli-
ment actiu i saludable endegades des de la regi-
doria de la Gent gran, encapçalada per la seva titu-
lar Alexandra Corvillo, amb l’objectiu de combatre 
els casos de solitud no volguda i establir vincles 
relacionals i afectius entre els assistents.                                                                 
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Consells d'autoprevenció: Què hem de fer davant 
d'onades de calor? Com evitem el mosquit tigre?

E n aquesta edició encetem 
una sèrie d'articles sobre sa-
lut comunitària, amb l'objec-

tiu d'ajudar a la ciutadania a adoptar 
uns hàbits de vida saludable que 
ens ajudin a viure millor. En l'època 
estival s'ha volgut posar l'èmfasi en 
els consells d'autoprevenció. Com 
actuar davant de les onades de ca-
lor o per evitar la proliferació del 
mosquit tigre. 

Onades de calor
Davant d'episodis de forta calor, cal 
seguir les següents recomanacions:

1. Beveu aigua fresca de manera 
regular encara que no tingueu set. 
Feu àpats lleugers i preneu aliments 
rics en aigua.

2. Durant el dia, tanqueu les persi-
anes de les finestres on toca el sol. 
Estigueu-vos a les habitacions més 
fresques. A la nit, obriu les finestres 
de casa per refrescar-la.

3. Eviteu el sol directe, porteu una 
gorra o un barret. Utilitzeu roba lleu-
gera (cotó), de colors clars i que no 
sigui ajustada.

4. Eviteu sortir a les hores de més 
calor i eviteu les activitats físiques 
intenses.

Mosquit tigre
Quan arriba la calor prolifera el 
mosquit tigre, que es caracteritza 
perquè les seves picades són molt 
més nombroses i doloroses que les 
dels mosquits autòctons. Per evitar 
la seva proliferació cal seguir els se-
güents consells:

- Buidar els objectes en els quals 
es pugui acumular aigua. Si no els 
podem retirar cal tapar-los o posar 
una mosquitera fina i renovar l’aigua 
dos cops per setmana.

- Les canaleres de recol·lecció 
d’aigües de les teulades i els embor-
nals dels patis han de mantenir-se 
nets de restes vegetals.

- Cal evitar els forats on es pugi 
acumular aigua, així com l’acumula-
ció d’aigua als forats del arbres.

- Les basses o les piscines, quan 

1. Beveu aigua 
fresca de  

manera regular 
encara que no 
tingueu set.  
Feu àpats  
lleugers i preneu 
aliments rics  
en aigua

4.Eviteu sortir a les  
hores de més calor i 

eviteu les activitats  
físiques  
intenses

2. Durant el dia, tanqueu les 
persianes de les finestres 

on toca el sol. Estigueu-vos a 
les habitacions més fresques. 
A la nit, obriu les finestres de 
casa per refrescar-la

3. Eviteu el sol directe, 
porteu una gorra o 

un barret. Utilitzeu roba 
lleugera (cotó), de colors 
clars i que no sigui ajustada

CONSELLS D’AUTOPROTECCIÓ
emergenciescat@emergenciescat

interior.gencat.cat/onadacalor

ONADA  
DE CALOR

ESPAI SALUT

estiguin buides, s’han de mantenir 
completament eixutes. Si  estan 
plenes o bé les tapem o les tractem 
amb productes adients per evitar la 
proliferació de larves de mosquits.

- Horts, solars i finques en desús; 
cal mantenir aquests espais lliures 
de possibles focus de cria de mos-
quits, amb especial atenció a la 
brossa, les eines de treball i els ele-
ments de mobiliari abandonats. En 
el cas que hi hagi dipòsits d’aigua, 
s’han de mantenir tapats o coberts 
amb tela mosquitera.

Si seguim aquests consells mi-
nimitzarem els riscos que es criïn 
mosquits de qualsevol mena. 
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Es jubila el sotsinspector de la policia, Juan Liñán

D esprés de més de 31 anys de 
servei, el dia 30 de juny es ju-
bilava el sotsinspector de la 

polica local, Juan Liñán. A les 14.00 
h., i acompanyat de l'inspector del 
cos, Daniel Guillem, Liñán arribava a 
la comissaria municipal després de 
la seva darrera ronda sense sospitar 
que l'esperava la pràctica totalitat 
del cos, juntament amb l'alcaldessa 
de la vila, Rosa Fonoll, i resta de per-
sonal de suport i administratiu. 

La plantilla, inclosos antics agents 
del cos, l'esperaven en ordenada 
formació i retent-li honors. Com-
panys i presents van obsequiar-lo 
amb diversos regals i parlaments. Liñán el seu darrer dia al cos, on va entrar l'1 de gener de 1990.

Crida a la població perquè cedeixi material 
procedent de la Guerra Civil a l’Arxiu Municipal

L ’Ajuntament de la vila ha fet 
una crida a tota la població 
perquè cedeixi a l’Arxiu Mu-

nicipal qualsevol mena de materi-
al que es pugui conservar sobre la 
Guerra Civil (1936-1939), talment 
com fotografies, cartes i objectes, 
entre d’altres. L’objectiu, a banda 
d’assegurar la seva correcta con-
servació i inventariat, passa per ha-
bilitar un centre d’interpretació de la 
contesa bèl·lica de caire comarcal al 
municipi.

L’aportació es pot oficialitzar en 
règim de donació, cessió o mitjan-
çant la fórmula que els propietaris 
considerin més adient. Des de la 
regidoria de Memòria històrica, en-
capçalada per Daniel Pérez, s’ha 
contactat amb diversos dels seus 
homònims de la comarca, així com 
amb el Grup d’Estudis Cubellencs 
Amics del Castell amb la voluntat 
de treballar plegats el projecte i do-
tar-lo de contingut. 

Qualsevol persona que estigui 
interessada de participar-hi pot 
contactar directament amb l’Arxiu 
Municipal o bé mitjançant el correu 
electrònic memoriahistorica@Cu-
belles.cat.  

La idea és projectar un centre comarcal 
d’interpretació de la contesa bèl·lica

Material de la contesa bèl·lica localitzat al niu de metralladores del fortí de la Mota.

COMUNICA
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23 propostes per als pressupostos participatius

E ls tècnics han acabat la fase 
de validació tècnica de les 
propostes presentades als 

pressupostos participatius. En to-
tal han superat aquest esglaó 23 
propostes. La gran quantitat de pro-
postes presentades (98) ha fet que 
s'hagi tardat més del que tenien pre-
vist per validar-les i quantificar-les 
econòmicament. De les presenta-
des, 27 no complien els requisits, 30 
estaven repetides i 18 corresponen 
a projectes que ja estan pressupos-
tats o en execució.

La fase de votació s'ajorna fins 
al període de l'1 al 12 de setembre, 

per evitar les vacances estivals. Tot 
i això, un cop passi el termini d'ex-
posició pública de les propostes 
aprovades aquestes quedaran pu-
blicades perquè les persones i col-
lectius que les han impulsat puguin 
fer campanya entre la població.

La votació es realitzarà només de 
forma electrònica, si bé al Centre 
Social Joan Roig i Piera personal 
assistirà a les persones que vulguin 
excercir el vot a tres de les candida-
tures. També al Poliesportiu munici-
pal hi ha instal·lats un terminal en el 
qual es podenrealitzar aquest i d'al-
tres tràmits electrònics. Pressupostos participatius

asseguren no ser masclistes, poden 
haver dit en algun moment. La cam-
panya remarca la voluntat de Cube-
lles de no permetre actituds com les 
expressades als díptics i cartells. 
Durant el mes de juliol es llencen 
dos eixos de l'acció, l'adreçat a les 
persones adultes i la que interpel-

la directament els joves, centrada 
en la violència exercida a través de 
les xarxes socials i la telefonia mò-
bil, un dels tipus d'agressió que més 
ha crescut durant la pandèmia. Al 
setembre, la campanya tindrà una 
segona part adreçada als infants i el 
món laboral.  

La regidoria d'Igualtat llença una campanya de 
consciènciació contra les violències masclistes

S ota el lema Cubelles diu No a 
les violències masclistes, la 
regidoria d'Igualtat llença una 

campanya de conscienciació per er-
radicar qualsevol forma de violència 
envers les dones. Fent servir estere-
otips femenins, sobre els quals es 
pot visualitzar clarament la violèn-
cia masclista, el municipi vol fer una 
crida als diferents agents que con-
formem la societat per adoptar un 
posicionament contundent i adver-
tir que a Cubelles no es permetran 
aquestes actituds.

La campanya, ideada per tècnics 
municipals i l'estudi de disseny Arti-
co, busca allunyar-se d'imatges més 
explícites i mostrar altres formes de 
violència com la verbal o psicolò-
gica exercida sobre objectes més 
identificables amb el gènere feme-
ní. Així, una sabata de taló al qual se 
li ha exercit una violència extrema 
fins a trencar-lo serveix per posar 
davant del mirall els homes perquè 
vegin que tant l'acció com la parau-
la representen una agressió envers 
les dones. Frases com: "No tornaràs 
a posar-te-les", acompanyant la sa-
bata, deixen ben clar que existeixen 
molts tipus de violència i que, en 
molts casos, fins i tot aquells que La imatge central de la campanya són objectes als quals s'ha exercit una extrema violència.
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El titellaire Jordi Bertran construeix una marioneta 
de Charlie Rivel sobre un disseny del segle passat

L'esbòs original era del mestre Harry 
Tozer i no consta que l'executés mai E l 125è aniversari del naixe-

ment de Charlie Rivel tindrà 
una celebració especial. Amb 

motiu de l'efemèride, el reconegut 
titellaire cubellenc, Jordi Bertran, ha 
construït una marioneta del genial 
pallasso a partir d'un antic disseny 
del gran mestre artesà, Harry Ver-
non Tozer, possiblement de mitjan 
segle XX i que no consta que s'arri-
bés a fer realitat mai. Si més no, no 
figura al fons de la seva obra -com-
presa principalment entre 1944 i 
1957-, que Tozer va donar a l'Institut 
del Teatre, on va impartir classes 
des de 1973 i fins a la seva jubilació. 

La idea de la construcció de la 
marioneta va sorgir arran d'un co-
mentari del mateix Bertran durant 
l'entrevista que va oferir al departa-
ment de Comunicació de l'Ajunta-
ment i que es pot visualitzar al canal 
Youtube municipal i resta de xarxes 
socials (6 d'abril de 2021). Durant 
la conversa, el músic i dramaturg 
apuntava l'existència d'aquest dis-
seny de meitat segle XX, alhora que 
afegia que no li constés que s'hagu-
és dur mai a la pràctica. Després de 
consultar amb el mateix Institut del 
Teatre, des del departament d'Alcal-
dia se li va proposar de fer-lo realitat 

coincidint amb el 125è aniversari 
del naixement d'en Charlie Rivel. 
Tot i no construir habitualment ti-
telles per encàrrec, Bertran, però, 
va acceptar gustosament i durant 
gairebé tres mesos ha procedit a 
la seva fabricació amb l'objectiu 
d'enllestir una marioneta fidel al 
disseny original, a la vegada que 
funcional i apta per ser utilitzada 
en espectacles exigents des del 
punt de vista artístic i del movi-
ment. Es preveu que el lliurament 
formal a l'Ajuntament es faci du-
rant aquestes festes d'estiu.

Harry Vernon Tozer (1902) fou 
un titellaire anglès, tot i que nascut 
al Paraguai, instal·lat a Barcelona 
el 1925. El 1934 va construir la 
seva primera marioneta i el 1944 
va fundar Marionetes de Barcelo-
na, un taller en el que donaria for-
ma a les seves obres durant tretze 
anys. Des d'aleshores, van roman-
dre gairebé dues dècades tanca-
des en humits magatzems fins 
que el 1973 foren recuperades per 
l'Institut del Teatre. La titella, pràcticament acabada.

John le Carré protagonitza el V Cubelles Noir

E l V festival de novel·la negra 
Cubelles Noir tindrà l'obra del 
mestre del suspens, John le 

Carré, com a plat fort de la seva cin-
quena edició, que se celebrarà del 
19 al 22 d'agost. Per rememorar la 
trajectòria de l'escriptor anglès, tras-
passat el 12 de desembre passat, el 
certamen li retrà una retrospectiva 
de la mà d'especialistes com José 
Luis Caballero, qui atansarà allò 
més destacat de la seva vida i crea-
ció literària. L'edició d'enguany tam-
bé se centrarà en la repercussió psi-
cològica dels crims propers com el 
de la Guàrdia Urbana, que va succeir 
a tocar de Cubelles. Així mateix, es 

tractaran les llegendes que amaga 
el castell de la vila així com la vio-
lència sexista a les obres literàries i 
la relació existent entre les novel·les 
negres i les policíaques.

Tot plegat amb un cartell de luxe 
amb figures com Benito Olmo, Irene 
Solanich, Fernando Martínez Laí-
nez, Miguel Sáez Carral, Carlos Quí-
lez i Toni Muñoz. El certamen també 
tindrà una gimcana detectivesca i el 
lliurament dels guardons a la millor 
novel·la negra escrita per una dona 
en català i castellà, i el premi al Per-
sonatge històric de gènere negre, 
atorgat al detectiu Bellón de Julián 
Ibáñez, qui el recollirà en persona. Cartell de l'edició d'enguany.

COMUNICA
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CONEIX

ALEGRIA,
ÉS FESTA MAJOR

D esprés d'un any gairebé amb la persiana abaixa-
da, les festes tradicionals comencen a recobrar 
la seva fesomia habitual. Malgrat que encara 

no es recuperaran alguns dels actes més tradicionals 
i multitudinaris per motius de prevenció sanitària, tal-
ment com la trobada de gegants, la cercavila nocturna o 
el ball de l'empalmada, a poc a poc la cultura popular va 
prenent protagonisme i fent-se forta arreu de les places 
i carrers de la vila.     

Festa Major petita
La Festa Major petita en honor als sants patrons, Sant 
Abdon i Sant Senén, endegarà el 27 de juliol amb el ta-
ller de turisme sostenible Experimentem amb la sorra i 
l’aigua del mar, que tindrà lloc a la guingueta Ona Beach 
de la Mota de Sant Pere. La festivitat dels sants patrons 
serà, com sempre, el 30 de juliol, amb la missa solem-
ne concelebrada amb els sacerdots de parròquies ve-
ïnes, a les 11.00 h., i el concert de celebració del 120è 
aniversari de la fundació del Cor l’Espiga de Cubelles, 
amb les corals Cor l’Espiga i Cor Espiga XXI, a les 20.30 
h, a l’església de Santa Maria de Cubelles. L'endemà, a 
partir de les 11.00 h., a la plaça del Castell, visita guiada 
al Castell de Cubelles, i a la nit, a partir de les 22 h., als 
Jardins de Can Travé, concert tribut a Queen, Play The 
Game, mentre que diumenge, a les 10.00 h., davant de 
l’Oficina de Turisme de la platja, hi haurà una visita guia-
da a la desembocadura del riu Foix i, una hora més tard, 
itinerari guiat al Castell de Cubelles. A les 18.00 h., a la 
plaça del Castell,  tindrà lloc una passejada etnobotàni-

ca amb taller de cosmètica natural inclòs i, a les  20.00 
h., als Jardins de Can Travé, Catalunya: Terra de Cants, 
a càrrec de la Cobla Maricel & Andreu Miret. Per tots 
aquests actes caldrà reserva prèvia a través de la web 
entrapolis.com. 

L'esport també tindrà presència amb el 78è Campio-

La Mostra de Pallassos se celebrarà el dijous 29 de juliol i divendres dia 30 i enguany retrà homenatge a Paulina Schumann i Charlie Rivel.
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nat d’Espanya de Patí a Vela Sènior, organitzat pel Club 
Marítim Cubelles del 29 de juliol a l'1 d'agost, així com 
una exposició del 12 al 31 de juliol al Centre Social Joan 
Roig i Piera amb motiu dels 50 anys de vida de l'entitat 
(1970-2020), ajornada l'any passat per la pandèmia.

Dins dels actes de la Festa Major petita destaca el 

retorn de la Mostra de Pallassos, després de l'obligada 
aturada de l'any passat. Dedicada enguany al centenari 
del naixement de Paulina Schumann i al 125è del seu 
pare, Charlie Rivel, durant els dies 29 i 30 de juliol els 
jardins de Can Travé, la plaça de la Vila, la plaça del Mer-
cat, la de Jaume Marsé i el carrer Major acolliran actes 
ben diversos d'artistes de primer nivell com Pep Callau, 
Pepa Plana, Guillem Albà, Marcel Gros i la companyia 
Capicua, entre d'altres. Els horaris i espectacles es po-
den consultar a www.cubelles.cat/mostrapallassos.

Festa Major gran   
La Festa Major gran, en honor a la Mare de Déu d'agost i 
que aquest any torna a publicar programa oficial, tindrà 
lloc del 10 al 16 d'agost. Enguany, es recuperaran els 
balls populars, tant els blancs com els de foc, malgrat 
que en espais controlats i aplicant totes les mesures 
de seguretat sanitària. A banda dels actes més lúdics 
i familiars, en aquesta edició hi haurà teatre, amb l'es-
pectacle Bona gent de Quim Masferrer, i molta música, 
amb grups com Big Band The Gramophone All Stars, 
el tribut a Fito&Fitipaldis de la mà del grup de versions 
Bocamolls, l’Orquestra Internacional Maravella, Jazzul 
Power Trio i els cubellencs Lydia Ruiz i Muy Stone. El 
pregó 2021 serà obra del professor i escriptor, Mano-
lo Millán, mentre que el mateix 14 d'agost i l'endemà hi 
actuaran els colles de foc i balls blancs de l'Agrupa. A 
banda dels exemplars en paper, amb portada del pintor 
Pere Casanovas, el programa d'actes sencer es podrà 
consultar a www.cubelles.cat. 

ALEGRIA,
ÉS FESTA MAJOR

La Mostra de Pallassos se celebrarà el dijous 29 de juliol i divendres dia 30 i enguany retrà homenatge a Paulina Schumann i Charlie Rivel.
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L'ENTREVISTA:

ció de disciplines, ajuda a incenti-
var la creació? És fàcil barrejar ex-
pressions tan diferents? 
Sí, perquè cada membre de CREA té 
la seva pròpia personalitat i tothom 
aporta al col·lectiu des de la seva vi-
sió particular. La veritat és que som 
un grup molt cohesionat i compar-
tim contínuament obres i il·lusions. 
I obert, tothom que en vulgui formar 
part, només ho ha de dir.       
 
Com arribes al món de la pintura?
De manera totalment autodidacta. 
De jove pintava molt a l'oli i pastel, 
i, fins i tot, vaig estar tres anys anant 
a classes. Després, per circumstàn-
cies diverses, vaig passar una tem-
porada molt llarga sense pintar i, de 
cop i volta, m'hi vaig tornar a posar, 
a veure si me'n recordava! Em vaig 
engrescar i, des d'aleshores, la pin-
tura ja forma part de la meva vida. 
Sempre tinc ganes d'aprendre i evo-
lucionar, innovar constantment, mi-
rar de dominar tècniques diferents.         

I com ha estat aquesta evolució en 
tan poc temps?
Jo tinc fibromiàlgia i vaig descobrir 
que la pintura s'estava convertint en 

La fundació de CREA Cubelles 
està fent aflorant com mai el 
talent creatiu i artístic de la 

vila. Tot i que, òbviament, ja existia, 
la seva posada en comú sota un ma-
teix paraigües ha permès potenciar 
complicitats i atorgar visibilitat a un 
col·lectiu cada vegada més recone-
gut i polivalent. És el cas, per exem-
ple, de María José Collantes, una 
pintora inquieta i experimental que 
darrerament ha obtingut, fins i tot, 
ressò internacional.                              

La constitució de CREA Cubelles 
està sent cabdal per a la dinamitza-
ció de la vida cultural de la vila, oi? 
Penso que sí, sincerament. Ara ens 
trobem immersos en diferents pro-
jectes de futur. Just hem acabat 
l'exposició dels 100 anys de la Pauli-
na Schumann, amb els quadres pen-
jats físicament al Centre Social i a 
les banderoles de la carretera arran 
de la COVID-19 i, de cara, a l'estiu 
endegarem nous projectes. L'objec-
tiu és mostrar la cultura que hi ha en 
aquest poble, que és molta i d'artis-
tes molt bons, i no ho dic per mi (riu).  
         
Aquesta varietat, la seva combina-

MARÍA JOSÉ 
COLLANTES 

Cada cop que mires un quadre meu, 
busco que s'hi vegi una cosa diferent

la meva via d'escapament. Tinc clar 
que ja no ho deixaré mai i seguiré 
provant coses noves. No m'hi dedi-
co professionalment però sé que ja 
no pararé d'experimentar i de pintar 
perquè m'agrada, tan fàcil com això.                   
 
La natura hi juga un paper fona-
mental, oi?
Sí, i tant. La natura, els animals i el 
respecte cap a ells i les persones 
formen part del meu modus viven-
di. S'ha de valorar molt ue tenim una 
natura per cuidar, uns animals per 
conservar i una personalitat huma-
na per millorar. Encara que siguin 
abstractes, el meus quadres sem-
pre tenen algun element de la natura 
i de punt de cruïlla d'històries.      

Animals, natura... i Charlie Rivel.
Sí, sent cubellenca era inevitable 
(riu). Quan ens vam plantejar fer 
un homenatge pel centenari de la 
seva filla, Paulina Schumann, em 
va semblar molt interessant jugar, a 
partir d'una fotografia en blanc i ne-
gre, amb l'encreuament d'històries 
que deia abans, amb la Paulina i en 
Charlie i barrejar tècniques com el 
pastel i el digital. Va ser molt gratifi-
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cant creuar-los els dos, a la Paulina 
Schumann amb cavalls i barrets...   
         
També treballes l'abstracte i l'hi-
perrealisme. Com es fa el salt d'un 
estil a un altre?
Doncs no ho sé (riu). Al final són 
moments, l'hiperrealisme t'exigeix 
màxima concentració mentre que 
l'abstracte et permet jugar amb tex-
tures, barreges de colors, combina-
ció de capes que et proporcionin di-
ferents lectures... Tinc ganes que la 
gent, cada cop que veu el meu qua-
dre, vegi una cosa diferent, sempre 
hi ha coses amagades.     

Amb quina tècnica et sents més cò-
moda?
Ara em fas dubtar! Acostumo a tre-
ballar l'acrílic i el pastel, que m'en-
canta malgrat que ara no es prodi-
gui tant pels seus requeriments de 
conservació. M'agrada força perquè 
el difumino bastant amb els dits, as-
solint una connexió total amb el qua-

dre, arribes a l'ànima i puc estar-m'hi 
hores absolutament absorta.     

Què t'aporta cadascuna d'aquestes 
tècniques?
Voluntat d'aprendre. Fa poc he co-
mençat amb la pintura digital i, en-
cara que no ho sembli, és difícil ja 
que no es tracta de pintar amb un 
ordinador. Em permet corregir er-
rors amb més facilitat que no amb 
un acrílic i, al final, acaba sent un 
assaig per millorar amb la resta de 
tècniques, es complementen.    

Tribut a tots els emigrants. Què té 
d'especial aquest quadre? 
Moltes coses. Forma part d'un pro-
jecte internacional que s'exposarà 
al 7è Festival Internacional d'Art de 
Geoje (Corea) sobre la pau. És un 
quadre que buscava impactar des 
d'un primer moment i que incités a 
la reflexió. Representa una pastera 
embarrancada en una platja, plena 
de roses, que algunes han caigut 

al mar. La rosa és un dels símbols 
de Sant Jordi a Catalunya, un acte 
d'amor, i jo vaig pensar que les per-
sones que marxen dels seus països 
ho fan per amor a les seves famí-
lies, per millorar la seva situació, 
igual que vam fer nosaltres abans. 
I, a més, també necessiten de l'amor 
de les societats d'acollida per pros-
perar i avançar. La idea és fer veure 
que, independentment d'aquesta 
pandèmia tan bèstia que estem vi-
vint, també hi ha gent que marxa 
dels seus països escapant de reali-
tats molt dures.              

I quan s'exposarà? 
El quadre ja és a Corea i s'exposarà 
a l'octubre.  

Quins projectes tens en cartera?
A començaments de juliol vaig ex-
posar a la Nit de l'Art de Calafell, una 
sèrie d'animals en llibertat, i aviat hi 
haurà novetats amb CREA Cubelles, 
seguríssim. 

El quadre 'Tribut a tots els emigrants' s'exposarà el mes d'octubre a la ciutat coreana de Geoje en el marc d'un festival per la pau.
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ESPORTS

Amb un any de retard arran de 
la pandèmia, el Club Marítim 
Cubelles commemora el cin-

quantè aniversari de la seva funda-
ció. Per celebrar una efemèride tan 
destacada, des de la junta directiva 
de l'entitat, encapçalada per Jordi 
Arànega, s'ha confegit un progra-
ma d'actes encara condicionat en 
part per la COVID-19 i on ressalten, 
tanmateix, dues destacades acti-
vitats. D'una banda, una exposició 
fotogràfica que podrà ser visitada 
fins al 31 de juliol. La mostra recull 
una gran quantitat d'imatges histò-
riques de l'entitat, fundada el 28 de 
juliol de 1970, incloses diverses del 
mateix dia de la inauguració del seu 
local social, el 15 d'agost de l'any se-
güent, a peus del passeig Marítim i 
just a tocar del límit amb Vilanova.        

Segons plasmen els historiadors 
locals Xavier Martínez i Joan Vidal 
al seu llibre Els anys de la post-
guerra i l'auge turístic a Cubelles 
(1939-1970). De la repressió a l'es-
peculació, editat el 2009, l'origen del 
club poua en un grup d'estiuejants 
encapçalats pel senyor Bofill que 
van decidir comprar una barca per 
gaudir-ne com a activitat d'esbarjo. 
L'embarcació fou batejada pel ma-
teix mossèn Jordi Fort, el 1959, com 
a Xip-Xap, donant lloc a una penya 
que esdevindria l'embrió del Club 
Marítim Cubelles, fundat el 1970 i 
encapçalat durant una pila d'any pel 
recordat Carlos de la Fuente Oregui.

78è Campionat d'Espanya de Patí
Amb motiu de l'efemèride, l'entitat 
també organitza coincidint amb la 
Festa Major petita el 78è Campionat 
d'Espanya de Patí de Vela sènior, 
concretament el cap de setmana del 
29 al 31 de juliol. A començaments 
de la segona setmana de mes ja ha-
vien confirmat la seva inscripció una 
trentena de regatistes procedents 
de catorze clubs, de primera i sego-
na categoria.

Mig segle de vida del Club Marítim Cubelles 
L'entitat celebra el seu aniversari amb una 
exposició i el Campionat d'Espanya de Patí

Dia de la inauguració de la seu social de l'entitat, a primera línia de mar, el 1971.

Hi participaran patrons del País 
Valencià, del Club Nàutic Tamariu, 
del Club Marítim Altafulla, el Club 
Natació Badalona, el Club Nàutic 
Garraf i el Club Nàutic Sitges, en-
tre d'altres. Per la part de Cubelles, 
també hi competiran Pol Álvarez, 

Jordi Arànega, David Crespo, Lluís 
Morillo, Marc Morillo, Jordi Obach 
Rafel, Jordi Obach Xifra i Manel Or-
tiz. D'altra banda, per la Festa Major 
gran, els dies 14 i 15 d'agost també 
tindrà lloc la 50a Regata Vila de Cu-
belles, organitzada pel club.  

Les aigües de Cubelles seran escenari, per tercer cop, d'un campionat estatal.
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Grups municipals
Temps de futur

Tot just fa un parell de 
mesos que hem travessat 
l’equador de la legislatura 
2019-2023. El govern de 
Cubelles, liderat per Unitat 

Cubellenca-11, segueix més fort, cohesionat 
i compromès que mai per encarar la segona 
part del mandat. Els dos anys han estat mar-
cats per la maleïda pandèmia, amb la pèrdua 
de vides, però també amb un gran impacte 
emocional sobre les persones i l’economia. 
S’han hagut de canviar prioritats i destinar 
recursos cap a les necessitats sobrevingu-
des. Tot i les adversitats, aquests dos anys 
han servit per tirar endavant projectes molt 
sòlids i prioritaris com el programa per com-
batre la solitud de la gent gran, polítiques 
actives per a famílies vulnerables, suport al 
nostre teixit productiu, comerç, restauració, 
petit empresariat… Sabem de les grans man-
cances, sobretot en l’àmbit de l’espai públic, 
accessibilitat, carrers, serveis i zones verdes 
que tenim històricament al nostre municipi. 
Per aquest motiu, vam comprometre al prin-
cipi de mandat que la inversió a la via pública 
havia de ser prioritària, i així ho estem treba-
llant i planificant. Amb les regles d’estabilitat 
pressupostària i control de la despesa suspe-
ses pel govern de l’Estat, mobilitzarem més 
de 5 milions d’euros provinents de l’estalvi de 
tots els cubellencs i cubellenques, destinant 
una part molt important a obra civil, sumant 
d’altres recursos compromesos en inversió 
dels exercicis 2020 i 2021; en total podem 
arribar a invertir més de 10 milions d’euros 
entre 2021-2022. Aquests diners es destina-
ran a obres a Mas Trader, de pavimentació, 
voreres, xarxa d’aigua i clavegueram 2M€UR, 
obres d’arranjament del paviment i mur de 
protecció del Passeig Marítim  2M€UR, pla 
d’asfalt i accessibilitat de carrers 3M€UR, 
adequació d’espais verds i zones infantils 
800.000€, obres urgents de clavegueram i 
enllumenat més de 700.000€…. i d’altres in-
versions ja planificades pendent d’execució. 
Estem doncs davant un pla d’inversions for-
ça ambiciós que no podrà resoldre totes les 
necessitats però sí que ens ajudarà a pal·liar 
una part dels dèficits estructurals i històrics 
de Cubelles. Així mateix continuem treba-
llant amb projectes per al 2022 i 2023 com 
la projecció del nou Passeig Vilanova; el Nou 
edifici administratiu, de serveis socials i ofi-
cina de turisme; la remodelació de la Plaça 
del Castell… Reptes presents i de futur que 
la gent d’Unitat Cubellenca amb l’Alcaldessa 
Rosa Fonoll al capdavant estem liderant per 
tal de millorar la vida dels cubellencs i cube-
llenques. Aquesta és la raó de ser d’ UC-11. .
“El compromís és el que transforma una pro-
mesa en realitat”, Abraham Lincoln. 
Finalment, volem desitjar a tothom un bon 
estiu i prioritzant el turisme Km 0, comprant 
a Cubelles, gaudint de la nostra restaura-
ció, platges i serveis. I recordeu, Distància/ 
Mans/ Mascareta/Ventilació.

6 anys sense acció 
política...i dos anys per les 
eleccions...

Cubelles és un lloc incre-
ïble per viure, bona gent, 
bon clima, platges, mun-

tanya... Però el municipi necessita urgent-
ment una reparació integral. És la manca de 
manteniment, d’inversió i de neteja evident 
la que cada dia empitjora la qualitat de vida 
i degrada el turisme del poble. I no la man-
ca de zona blava, tal com ens han volgut fer 
creure. 

L’obtenció d’un turisme de qualitat i un bon 
lloc per viure depèn de tenir un poble net i en-
dreçat, ben il·luminat, amb platges cuidades 
i carrers sense sots i amb voreres transita-
bles i adaptades.

Passejar pel Passeig Marítim, per Mas Tra-
der o altres espais de Cubelles es pot con-
vertir en una gimcama i circular amb vehicle 
pels carrers, és com pujar al Dragon Khan. 
Voreres sense fer, carrers abandonats.. 
l’estat actual del paviment és perillós per la 
gent que es desplaça amb vehicles de dues 
rodes. Patim avaries freqüents que deixen 
sense subministres de llum i aigua als veïns, 
durant hores.... 

La gestió municipal es fa sense cap nivell de 
priorització, a cop de queixa dels veïns a tra-
vés de les xarxes socials. Fa 4 mesos el PSC 
va demanar aprovar una moció per a soluci-
onar al municipi els constants talls de llum i 
aigua, i la resposta de l’Alcaldessa va ser un 
llegir un escrit dient que “no era necessari ja 
que els talls de llum eren pràcticament ine-
xistents i de curta durada” . 

Cal valentia política per revertir-ho, resoldre 
les problemàtiques existents d’una manera 
definitiva, millorar la neteja, la recollida de 
residus, el manteniment de la via pública, la 
mobilitat... El nivell de deixadesa actual no 
ens permet tenir el Cubelles que volem. 

Han passat dos anys de legislatura...i se-
guim igual...Aquest Govern pretén fer en el 
que queda per les futures eleccions munici-
pal el que no s’ha fet en 6 anys, incloent el 
que van anunciar amb cartells durant la cam-
panya. Serà aquest Govern capaç de fer-ho? 
El govern no està unit, hi ha uns quants que 
decideixen i els altres que els voten tot a fa-
vor. Com sempre hem dit i hem demostrat, el 
PSC sí estarà al costat quan es tracti de tirar 
endavant projectes per tenir el Cubelles que 
volem, el Cubelles on viure, treballar i gaudir.

Equador de Mandat, pan-
dèmia inclosa

Arribats a l’equador de la 
legislatura la revista és 
una revisió d’aquest pla de 
mandat amb que ens vam 

comprometre, també com a partit. Moltes 
accions han quedat encallades a causa de la 
pandèmia, i d’altres son noves propostes  en 
les que hi hem treballat conjuntament amb 
la resta del Govern. A més a més tenim un 
gran repte d’inversió, posar al carrer tot el ro-
manent en propostes per a tota la població. 
Entre mans tenim reptes tan importants com 
donar llum al nou contracte de l’aigua, per 
donar forma i actualitzar la situació de no 
només el subministrament sinó també del 
clavegueram, fa anys que hi anem al darre-
ra i esperem que aquesta legislatura quedi 
enllestit perquè la població així s’ho mereix. 
Fent un joc de paraules aparcada la zona bla-
va, per no haver arribat a temps, però sens 
dubte creiem que hi veurà la llum durant el 
proper any.

I semblaria que des d’Esquerra som molt 
positius, però després de gairebé d’un any 
i mig de pandèmia, no ens arronsem, ente-
nem que aquest és un moment complicat, 
però no per això hem deixat de treballar i 
apostar  construint un programa de Festa 
Major petita i gran i una mostra de pallassos 
i pallasses  amb el centenari de la Paulina 
Shumann i el 125 aniversari de Charlie Rivel 
de rerefons que ens col·loqui en aquest mon 
tan meravellós del circ donant- li la rellevàn-
cia que Cubelles es mereix. Continuant po-
sant al servei del ciutadà aquesta eina tan 
admirable com son els pressupostos parti-
cipatius, perquè hem de seguir endavant per 
fer aquest del nostre poble un millor lloc en 
què també tothom i tingui cabuda. 

Fixant-nos en els centres escolars i la llar 
d’infants agrair la gran feina realitzada per 
tots els equips docents, per les famílies, 
realment han creat espais segurs. Des de 
l’Ajuntament mitjançant la regidoria d’ ense-
nyament,  hem abordat tant els premis dels 
treballs de recerca de batxillerat com els 
nous  premis de  4t ESO, els nostres joves 
ens han demostrat que tot i les dificultats 
han treballat intensament realitzant unes 
feines notables, elles i ells son el nostre pre-
sent i futur, realment ens han impressionat 
gratament i ara toca descansar i passar un 
bon estiu. Cuidem-nos Cuideu-vos. Salut i 
República.

      psc.cubelles
      @psccubelles
      @socialistescubelles

  636370731
  bedossr@cubelles.cat

      UnitatCubellenca11

      @CUBELLES_UC

      @unitatcubellenca

      EsquerraCubelles

      @ERCubelles

      @esquerracubelles
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Grups municipals
Indults i taules de diàleg

Des de En Comú Podem 
sempre em pensat que cal 
treballar amb diàleg i amb 
aliances polítiques, ho em 
dit a PSC i a partits inde-

pendentistes, al congrés s´hi va amb majo-
ria per tenir capacitat que aquesta majoria 
progressista i plurinacional d´Espanya sigui 
la que dirigeixi una solució política al conflic-
te i sigui capaç de construir un nou projecte 
de país. La taula de diàleg no ha de ser cap 
cessió de cap partit ni de cap govern, ha de 
servir perquè el conflicte democràtic i polític 
que tenim es pugui solucionar amb diàleg i 
trobant acords polítics de futur.

La insistència i la negociació intensa d´En 
Comú Podem amb el PSOE va produir una 
de les decisions més transcendentals de la 
legislatura i dels darrers anys. El passat 22 
de juny, el Consell de Ministres va aprovar els 
indults per a Oriol Junqueras, Dolors Bassa, 
Carme Forcadell. Joaquim Forn, Raül Rome-
va, Jordi Cuixart, Jordi Sánchez, Josep Rull I 
Jordi Turull. Aquesta és una mesura neces-
sària, encara que no suficient, per desblo-
quejar el conflicte.

 Entenem que els indults són una mesura 
legal i democràticament legítima que con-
tribuirà a la distensió política i a l´estabilitat 
necessària per construir consensos amplis 
que permetin la reconstrucció nacional i so-
cial del nostre país. Al mateix temps continu-
arem treballant en totes les vies democràti-
ques per la cohesió i la convivència. 

Cal abordar urgentment la reconstrucció ne-
cessària per superar els efectes provocats 
per la pandèmia; abordar el conflicte polític 
de la relació Catalunya i Espanya; fer front 
als grans reptes que tenim al davant, com la 
digitalització i la lluita contra el canvi climà-
tic; assolir la igualtat entre dones i homes, i 
combatre el flagell de la desigualtat creixent. 
Aquests reptes són inajornables.

El nostre espai polític ha estat favorable a 
qualsevol via que permeti desjudicialitzar el 
conflicte i que pugui posar fi a la situació de 
privació de llibertat dels polítics i polítiques 
empresonades i altres encausats i encausa-
des vinculades a l’independentisme, també 
l´AMNISTIA. 

També ens oposarem des la indiferència a 
resoldre conflictes  que són polítics des de 
la via penal, com s´ha fet en el nostre munici-
pi per imputar a l’Alcaldessa Rosa Fonoll per 
fer complir una moció que es va aprovar per 
majoria absoluta en un ple municipal. 

Des de CUBELLES EN COMÚ PODEM se-
rem sempre al costat del diàleg i des de 
l´exigència de construir solucions democrà-
tiques.  Cuideu-vos.

Compromís amb Cubelles

Cubelles no pot esperar 
més. Els ciutadans i ciuta-
danes de Cubelles neces-
sitem un govern que lideri, 
que emprengui i que actuï. 

Ara per ara, el govern municipal ni lidera, ni 
emprèn, ni actua.

L’alcaldessa i candidata d’Unitat Cubellenca 
a les passades eleccions municipals va re-
petir durant tota la campanya electoral que 
es presentava a la reelecció perquè neces-
sitava tan sols dos anys més per acabar tots 
els projectes que s’havien endegat durant 
l’anterior legislatura. El cert és que ja hem 
arribat a l’equador de la legislatura. El passat 
26 de maig va fer dos anys de les eleccions 
municipals, i el passat 15 de juny, dos anys 
de l’inici del mandat. Aquests dos anys ja 
han passat i no s’ha acabat cap projecte dels 
que la senyora Fonoll havia promès.

Al govern d’Unitat Cubellenca, Esquerra Re-
publicana, En Comú Podem i la CUP li que-
den menys de dos anys per esgotar la legis-
latura i tot apunta que confirmaran el que ja 
sabíem l’any 2019: que no són capaços de 
tirar endavant projectes ambiciosos per Cu-
belles.

La nostra vila té immensos reptes per en-
davant. És urgent atendre les necessitats 
d’ordenació urbanística i planejament, la 
neteja i l’espai públic, la gestió de residus, la 
transició energètica i les repercussions soci-
als i econòmiques provocades per la pandè-
mia de la COVID-19. Per fer front a aquests 
reptes i a tants d’altres, el govern municipal 
pot comptar amb el compromís i suport de 
Junts per Cubelles.

Precisament, pel que fa a la pandèmia, en les 
darreres setmanes, després del relaxament 
d’algunes mesures de control de la pandè-
mia, s’ha produït un repunt dels casos de 
COVID-19 tant a Cubelles com a la resta de 
la comarca. És per això que volem aprofitar 
per demanar responsabilitat i seny a la ciu-
tadania per tal de revertir aquesta situació, 
complint amb les mesures vigents en cada 
moment. Així mateix, recordem que totes 
les persones majors de setze anys ja estan 
convocades a vacunar-se. T’animem a que 
et vacunis i formis part de la solució!

Per acabar, des de Junts per Cubelles tam-
bé volem condemnar l’assassinat homòfob 
d’en Samuel el passat 1 de juliol, així com 
totes les agressions físiques i verbals con-
tra el col·lectiu LGTBIQ+. Ens refermem amb 
el nostre compromís de defensar els drets 
LGTBIQ+, per una Cubelles lliure i diversa!

Bon estiu!

Prioricemos lo importante

No es fácil trabajar con la 
finalidad de aportación 
hacia un gobierno que no 
tiene la misma visión de 
futuro que nuestro grupo 

municipal.

Llegamos a esta legislatura con un claro 
propósito, adecuado, adaptado y motivado 
por muchos ciudadanos que a día de hoy 
cumplen con su compromiso, aportación, su 
buen hacer y la visión por el bien común y 
eso, no solo es de agradecer sino también 
nos inspira a seguir trabajando por la pobla-
ción que queremos.

Cs es el grupo que más mociones ha presen-
tado en los plenos hasta ahora, todas y cada 
una de ellas presentadas para aportar al 
gobierno municipal la visión de los ciudada-
nos que representamos pero también de los 
que no son afines a nuestro logo porque, a 
Cs Cubelles NO SE LE OLVIDA LA MITAD DE 
LA POBLACIÓN, no se deberían desestimar 
mociones sin justificación o argumentación 
alguna, el respeto por los ciudadanos es lo 
más prioritario e importante, este gobierno 
prioriza lo que consideran urgente dejando 
de lado lo importante, la Cubelles que quere-
mos la formamos todos.
Seguiremos escuchando a
l ciudadano que tenga algo que gestionar, al-
gún problema a solucionar, ideas / proyectos 
que seguir aportando porque Cs Cubelles ti-
ene un PROPÓSITO COMÚN, una población 
mejor para todos.

Cubelles ya no es el tranquilo pueblecito de 
costa, pero en nuestra opinión, tampoco va 
encaminado a un pueblo próspero, pues su 
exclusivo patrimonio se deteriora cada vez 
más y sin temor alguno, no va encaminado a 
un pueblo seguro, limpio y cívico, pues cada 
vez crecen más los problemas de incivismo, 
irresponsabilidad, falta de respeto y empa-
tía.

Nos preocupa los mismos fines, o así debe-
ría de ser, Gobierno y Oposición deberían tra-
bajar en equipo, tener los mismos intereses, 
el enfoque en soluciones y la mejora cons-
tante de la población. Lamentablemente no 
funciona así, somos el difícil equilibrio entre 
oposición constructiva y gobierno enfocado 
en los problemas y la falta de recursos.

Seguiremos siendo críticos sobre las ges-
tiones básicas, el medio ambiente y los re-
cursos naturales, urbanismo descontrolado 
e interesado, alcantarillado y vía pública, 
vivienda social, subvenciones, patrimonio y, 
la calidad de todos los servicios, la deficien-
cia en seguridad en general, residuos, ilumi-
nación, en la calidad del agua, transporte y 
otras muchas cuestiones que al parecer no 
se priorizan por no ser urgentes, pero que 
para Cs Cubelles son urgentísimas y muy 
importantes.

      JuntsxCubelles

      @juntsxcubelles

      @juntsxcubelles

       juntspercubelles.cat

      cubellesencomupodem

      @cubellesECP

      @cubelles_ecp

      CiutadansCubelles

      @CsCubelles 
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Cubelles: 1993-2021

“Que hem lluitat —conti-
nuem lluitant— pels drets i 
per les llibertats polítiques, 
personals, socials i nacio-
nals del nostre poble.

Que ningú no té dret a exigir-nos que rene-
guem de la nostra lluita, ni que renunciem 
als seus legítims objectius: i menys encara 
a voler-nos forçar a la indignitat personal i 
política pretenent fer-nos col·laborar en la 
repressió del moviment per mitjà de la dela-
ció i d’altres formes de renúncia o rendició.
Que reclamem el dret —reconegut en la De-
claració Universal dels Drets Humans— de 
poder lluitar lliurement pels legítims objec-
tius del moviment independentista català en 
un marc polític plenament lliure i democrà-
tic”. Podria haver estat escrit aquest mateix 
2021, però es tracta del manifest de la  Co-
missió de Portaveus dels Presos i Encausats 
Independentistes publicat a començaments 
de 1993 i creada arran del muntatge jurídico-
policial conegut com a Operación Garzón. 
Gairebé trenta anys després, el seu contin-
gut segueix més vigent que mai i perfecta-
ment aplicable a la situació actual de repres-
sió i persecució de l’independentisme i la 
dissidència política. Normal, quan l’essència 
mateixa de l’Estat està corroïda encara per 
la mateixa ultradreta d’inspiració franquista 
que colonitza les seves clavegueres, cossos 
policials, militars, jutges i tentacles medià-
tics. Per aquest motiu és tan necessària la 
presència de la CUP a les nostres instituci-
ons. Per combatre la persecució ideològica 
i exigir el respecte íntegre dels nostres drets 
civils i polítics també des del front institu-
cional. I per contribuir decisivament en la 
construcció d’un model de societat més just 
i transformador des de qualsevol escletxa de 
canvi que s’albiri al nostre davant. La nostra 
presència allà on es donin les circumstànci-
es per treballar per un futur més igualitari i 
respectuós amb els nostres anhels socials i 
col·lectius és garantia que no es retrocedirà 
ni un pam i que la gestió serà neta, honesta i 
respectuosa amb els drets i necessitats del 
conjunt de la nostra societat. 
Per aquest motiu, passats dos anys des de 
la constitució de l’actual govern i més de 
mig des de l’entrada de la CUP, el nostre 
compromís segueix inalterable i dempeus. 
Mantindrem la nostra aposta per la trans-
parència i la recuperació de la memòria his-
tòrica de la vila amb projectes compartits 
per la resta del govern, com l’ampliació de 
les dades obertes o la creació d’un Centre 
d’Interpretació de la Guerra Civil comarcal 
a Cubelles. De la mateixa manera que con-
tinuarem donant suport a tota iniciativa que 
serveixi per millorar la qualitat de vida de les 
nostres veïnes, siguin de l’àmbit que siguin. 
I per enfrontar-nos, igual que el 1993 i totes 
les vegades que calgui, contra la ultradreta, 
es digui Garzón, Vox, PSOE, 155 o Ciutadans. 

Per tots els Samuel del món. Per nosaltres.                               
 
                              

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)  800 76 07 06
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



26

El racó d'en Pineda

Amb permís de l'Antoni Pineda, la fotografia d'aquest 
mes prové del valuós arxiu personal d'en Bernardo Oller, 
cubellenc actualment resident a Vilanova i la Geltrú 
que durant el mes de juny va exposar una cinquantena 
d'imatges de la vila, corresponents a les dècades dels 50 i 
60 del segle passat. Bona part d'elles eren del tot inèdites, 
com aquesta foto de la carretera completament banyada 
de blanc després de la gran nevada del nadal de 1962.   



I        CUBELLES

Venda i lloguer
d'immobles

Administració de
lloguer

Lloguer de
temporada

Valoració gratuïtaTracte personalitzat

Encara no ens has trucat?
 

 
Disposem d’una àmplia cartera de clients

buscant la llar dels seus somnis

 
PÇ. DEL MAR CUBELLES

INFO@FINQUESFERRER.COM
93 895 06 47 - www.finquesferrer.com
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Entrades disponibles a:


