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La façana marítima 
es renova després 

de 40 anys
El nou passeig serà més accessible

i resilient als temporals



2

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-
fi es 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, l'opinió expressada en els articles signats, d’opi-
nió i col·laboracions.

Coordinació, redacció i fotografi a:
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

L'edició d'aquesta revista va entrar a impremta
el 8 de febrer de 2023.
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el parc del passeig de Vilanova, que 
faran que aquesta xifra pugi fins als 
7 milions d'euros, aproximadament. 
Entre les inversions que consten al 
pressupost 2023, les més rellevants 
tenen a veure amb el projecte de 
remodelació del passeig de Vilano-
va (429.000 euros), les millores en 
l’enllumenat públic (374.000 euros) 
i una nova fase de la rehabilitació 
dels jardins de Can Travé (150.000 
euros), a més dels imports guanya-
dors del procés dels pressupostos 
participatius de 2023.

Canvis en la zona blava
El Ple va aprovar també modifica-
cions pel que fa a la zona d'estaci-
onament regulat, amb l’objectiu de 
millorar la seva aplicació i resoldre 
els problemes sorgits durant aquest 
primer any. Josep Maria Hugué, re-
gidor d'Espai Públic, va explicar que 
“la nova regulació contempla també 
les demandes expressades per la 
ciutadania, la plataforma i els res-
tauradors”. 

Els canvis més destacats són l'am-
pliació de la zona blava als carrers 

COMUNICA

El Ple aprova un pressupost de més 
de 20 milions d’euros per al 2023

El reglament i la taxa de la zona d’estacionament regulat es 
modifiquen per incloure millores 

Façana de l'Ajuntament de Cubelles.

El Ple de l'Ajuntament va apro-
var, el passat 17 de gener, 
el pressupost general per al 

2023 amb uns ingressos i despeses 
equilibrats de 20.585.683,09 euros. 
El projecte va rebre el suport dels 
grups que conformen el Govern mu-
nicipal (UC11, ERC, CECP-ECG i CUP) 
i del PSC, mentre que JxCub es va 
abstenir i Cs hi va votar en contra.
La xifra per al 2023 representa una 
baixada del 4,08% respecte a l'apro-
vat per a l'any 2022. El descens més 
destacable es preveu en l’àmbit de 
les inversions, que ascendiran a 1,8 
milions d'euros, un 52,47% menys 
que el 2022. Durant la sessió ple-
nària, el regidor d'Hisenda, Raül 
Mudarra, va atribuir la davallada a 
la voluntat de "no comprometre al 
nou govern que es pugui formar a 
les properes eleccions" i al fet que 
actualment s’estan duent a terme o 
estan a punt de començar diversos 
grans projectes que s’allargaran du-
rant la legislatura vinent, com ara el 
passeig Marítim, la millora del cicle 
integral de l'aigua i asfaltatge de Mas 
Trader o els entorns de la biblioteca i 

per damunt de l'avinguda Pompeu 
Fabra a la Mota i l'Onze de Setembre 
(Marítim), segons demandaven els 
veïns de la zona; la definició d’una 
futura zona verda exclusiva per re-
sidents de les àrees afectades; mi-
llores en les tipologies d'usuaris i un 
annex en què es recull la documen-
tació a aportar per a ser beneficiari 
de les bonificacions. A més, reco-
llint la demanda dels restauradors, 
es crea un nou usuari bonificat per 
als treballadors dels establiments 
de dins de la zona d'estacionament 
regulat (70 euros la temporada).

Pel que fa a les tarifes, i després 
d'analitzar els resultats econòmics 
de la primera temporada, es redueix 
la quota per als residents (que pas-
sa de 15 a 10 euros la temporada) 
i dels usuaris amb segona residèn-
cia, (que es redueix, de 70 a 50 euros 
el de temporada i de 40 a 30 euros 
mensuals). Per contra, s’incrementa 
lleugerament el preu per als usuaris 
esporàdics (la primera hora passa 
d'1,15 a 1,30 euros i la segona i pos-
teriors d’1,30 a 1,50 euros). L'abona-
ment de matí o de tarda ascendeix 
de 5 a 6 euros, l'abonament de tot el 
dia passa de 7 a 10 euros i s'elimina 
l'abonament setmanal.

Suport unànime al Pla de Sosteni-
bilitat del Garraf
Totes les formacions van aprovar 
la proposta del Pla de sostenibilitat 
del Garraf. El regidor de Medi Ambi-
ent, Josep Maria Hugué, va dema-
nar el suport al document elaborat 
pel Consell Comarcal del Garraf i 
aprovat pels diferents municipis 
de la comarca. "Els objectius són 
acompanyar als municipis per asso-
lir la neutralitat de la petjada de car-
boni, establir estratègies comarcals 
i dotar-nos d'eines per a mitigar el 
canvi climàtic” segons va expressar 
el regidor. 
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COMUNICA

Cubelles congela els impostos i les taxes
per a l’any 2023

El Govern municipal manté la 
congelació d’impostos de cara 
al 2023, una decisió que es va 

aprovar al Ple municipal extraordinari 
del mes d’octubre i que continua la lí-
nia iniciada pel govern des del principi 
de la legislatura. El regidor d’Hisenda, 
Raül Mudarra, ha explicat que “el go-
vern aposta per continuar fent un es-
forç pressupostari i no incrementar 
la càrrega fi scal a les famílies, en un 
context socioeconòmic com l’actual, 
en què moltes d’elles han vist reduïda 
la seva capacitat econòmica”. 

La decisió del consistori suposa 
la congelació de la totalitat dels im-
postos que depenen de l’Ajuntament, 
a més de diverses bonifi cacions que 
afecten l’impost sobre els béns im-
mobles (IBI) i el de vehicles de tracció 
mecànica. 

La modifi cació de les ordenances 
aprovada al Ple i que afecta l’IBI, 
té com a objectiu secundari millo-
rar l’estalvi energètic i avançar en el 
camí cap a la sostenibilitat marcat 
per l’Agenda 2030. En aquesta línia, 
aquells propietaris d’habitatges que 
hagin instal·lat o instal·lin sistemes 
d’autoconsum per a l’aprofi tament 
tèrmic de l’energia solar –sistemes 
que utilitzen la calor per generar ener-
gia– podran benefi ciar-se d’un 50% 
de la quota de l’IBI, amb un màxim de 
350 euros l’any. 

La mesura preveu també bonificacions 
a l’IBI i a l’impost de vehicles de tracció 
mecànica

Imatge de plaques solars en edifi cis municipals.

Joan VIdal i Urpí.

Joan Vidal i Urpí, fi ll predilecte
a Cubelles (1939-1970): de la repres-
sió a l’especulació, Cubelles desapa-
reguda o Diccionari de la Guerra Civil 
a Cubelles. 

El ja fi ll predilecte ha tingut també 
un paper rellevant en el món asso-
ciatiu, cultural, esportiu i polític de 
la vila. És fundador de l’entitat d’es-
tudis cubellencs Amics del Castell; 
membre impulsor de la Societat Re-
creativa l'Aliança, del C.F. Cubelles 
o Cor l'Espiga; regidor de Cultura 
entre els anys 1983 i 1994, i alcalde 
la vila.

Cubelles ha concedit el títol de 
fi ll predilecte a Joan Vidal i 
Urpí, referent del món cultu-

ral, social, esportiu i polític de la vila. 
Joan Vidal i Urpí (Cubelles, 1951) 

és l’historiador amb més publicaci-
ons sobre el passat local. És autor, o 
coautor, entre altres, de Les carame-
lles de Cubelles (1900-1990), Festes, 
costums i tradicions populars de Cu-
belles, Els carrers de Cubelles, Histò-
ria gràfi ca de Cubelles (1900-1970), 
El Círcol Cubellenc (1890-1939), Els 
anys de la postguerra i l’auge turístic 

La instal·lació de plaques solars, 
tant en habitatges d’ús individual com 
plurifamiliars, també suposarà una 
reducció del 50% de l’IBI. 

Pel que fa a l’impost sobre els ve-
hicles de tracció mecànica (IVTM), la 
reducció s’adreça als vehicles histò-
rics. La nova ordenança preveu que 
s’anul·lin els requisits existents fi ns 
ara per optar a la bonifi cació del 100% 

de la taxa i se substitueixen pels es-
tablerts al Reial Decret 1247/1995, de 
14 de juliol.

CONSULTA
L'ORDENANÇA
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El Govern municipal ret 
comptes amb la ciutadania

Pocs mesos abans que fi na-
litzi la legislatura, el Govern 
ha volgut retre comptes i fer 

balanç de la feina feta en els dar-
rers gairebé quatre anys. Per fer-ho, 
l'executiu local ha editat una publi-
cació en la qual repassa, amb xifres, 
les accions realitzades d'acord amb 
el Pla de Mandat acordat pels grups 
municipals d'Unitat Cubellenca 11, 
ERC i CEP-ECG, i al qual es va sumar 
la CUP el desembre de 2020.

El dossier –que es va repartir a 
principis de desembre entre les llars, 
els principals edifi cis municipals, i 
que es pot consultar també en for-
mat digital al web municipal– recull 
més de 260 actuacions, de les quals 
el Govern ha executat ja el 69%. Pel 
que fa a la resta d'accions, un 21%, 
està en vies d'execució i el 10% res-
tant no s'ha pogut iniciar.

El balanç es divideix en quatre ei-
xos (àmbit de les persones, àmbit 
de desenvolupament urbà, àmbit 
de comunitat i àmbit de govern), on 
s'agrupen les tasques dutes a terme 
des de les 23 regidories que encap-
çalen les 10 persones que formen 
part del Govern.

El document inclou també les ac-
cions que no estaven previstes en el 
Pla original i que es van haver de dur 
a terme per donar resposta a la crisi 

L’executiu local ha realitzat ja el 69% de 
les accions planejades al Pla de Mandat

Els representants del Govern durant la presentació del balanç del Pla de Mandat.

Rosa Fonoll, alcaldessa de Cubelles.

provocada per la pandèmia.
En aquest sentit, l'executiu ha ex-

plicat que es van destinar mig mi-
lió d'euros a pal·liar els efectes de 
la crisi entre la ciutadania i el teixit 
empresarial, recursos que es van 
haver d'extreure d'altres partides. 
Malgrat l'impacte en els plans i les 
fi nances municipals, l'executiu s'ha 
mostrat satisfet d'haver completat 
la construcció de la majoria dels 
projectes estratègics que s'havien 
marcat com a fi ta: la inauguració de 
la Biblioteca, l'inici de les obres del 
passeig Marítim, la reforma de l'Es-
pai Jove, el nou contracte del cicle 
de l'aigua o la millora de l'asfaltatge 
i la xarxa de clavegueram de Mas 
Trader, entre altres. El Govern també 
ha volgut posar l'accent en projec-
tes que han pogut impulsar malgrat 
que no estaven previstos al Pla de 
Mandat original, però que tindran un 
impacte important en la ciutadania, 
com ara la construcció de 124 habi-
tatges de protecció ofi cial, previstos 
per al 2024.

“Ha estat un 
mandat dur, 
però estem 
orgullosos 

dels resultats"

Què trobarà la ciutadania en 
aquest balanç?
Es tracta d'un exercici de trans-
parència amb què volem donar 
comptes a la ciutadania, expli-
car-los què hem i perquè.
Com valora el Govern la seva 
acció durant la legislatura? 
Ha estat un mandat dur però 
estem orgullosos dels resul-
tats i del que hem pogut acon-
seguir. Sempre es pot fer mi-
llor, n’estic segura, però tenint 
en compte els context en què 
hem hagut de treballar, enca-
rem els últims mesos de la 
legislatura amb els projectes 
prioritaris començats i havent 
posat les bases per al desen-
volupament dels propers anys. 
Quin impacte hi va tenir la 
pandèmia?
Un impacte total. Les prioritats 
van canviar radicalment i vam 
centrar tots els esforços en 
donar una resposta ràpida que 
esmortís el brutal cop que la 
crisi va tenir en la ciutadania. 
Tot plegat va aturar gran part 
de les accions que teníem pre-
vistes. Va ser una tasca gegan-
tina i en aquest sentit em sento 
molt satisfeta de la feina feta 
pels companys de govern i pel 
personal de l’Ajuntament, que 
es van bolcar en la resposta. 

ACCEDEIX
AL DOCUMENT

SENCER
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COMUNICA

habitatges a preu regulat, que perme-
tran millorar la qualitat de vida d’un 
gran nombre de cubellencs i cube-
llenques”. 

L'obra, que tindrà una durada pre-
vista de divuit mesos, s’executarà en 
una única fase i suposarà la cons-
trucció de quatre edificis de trenta-
un habitatges cadascun i equipats 
amb plaça de pàrquing. La promoció 
tindrà pisos d’una, dues i tres habita-
cions, tots ells amb terrassa i amb la 
màxima categoria energètica i amb 
preus que oscil·laran entre els 260 i 

els 470€ en funció del nombre d’ha-
bitacions. El projecte preveu, tan-
mateix, la creació de diverses zones 
comunitàries per tal d’afavorir la co-
hesió social entre el veïnat.

L’Ajuntament informarà prope-
rament dels tràmits que caldrà re-
alitzar per inscriure’s a la llista de 
sol·licitants dels habitatges. Men-
trestant, les persones interessades 
poden donar-se d’alta al registre de 
sol·licitants d’HPO de Catalunya, que 
a Cubelles s'ofereix a través del Con-
sell Comarcal del Garraf. 

Els pisos de protecció oficial 
comencaran a construir-se al març

El projecte de construcció dels 
124 habitatges de protecció ofi-
cial (HPO) en règim de lloguer 

avança segons el calendari previst. 
L’Ajuntament es troba actualment 
fent la revisió de la proposta arquitec-
tònica que ha presentat la Fundació 
Salas, l’entitat sense ànim de lucre 
que s’encarregarà de la construcció 
dels habitatges. Un cop s’aprovi el 
projecte, la previsió és que les obres 
puguin començar el proper mes de 
març.  

La promoció –la primera de protec-
ció oficial que tindrà Cubelles– està 
dirigida a persones joves, persones 
grans i famílies monomarentals i mo-
noparentals, col·lectius que noten es-
pecialment la pressió de l’habitatge a 
les seves economies, segons un es-
tudi realitzat pel mateix Ajuntament. 
La regidora de Benestar Social, Ale-
xandra Corvillo s’ha mostrat molt sa-
tisfeta de la marxa d’un projecte “en 
el que portem temps treballant i que, 
per fi, està a punt d’entrar en la recta 
final”. Corvillo ha posat en relleu “la 
importància de posar al mercat 124 

L’Ajuntament ultima aquests dies els detalls de la proposta 
arquitectònica definitiva

Imatge gràfica aproximada de la promoció d'habitatges d'HPO.

L'Ajuntament adquireix un local  
per ubicar-hi l'economat

línia pretén “millorar l’autonomia de les 
persones que tenen una dependència 
alimentària dels Serveis Socials”, tal 
com ha explicat l’Alcaldessa de Cube-
lles, Rosa Fonoll, a més de “dignificar 
i millorar l’autoestima d’aquestes per-
sones que es troben en situació de 
vulnerabilitat”.

La regidora de Serveis Socials, Ale-
xandra Corvillo, ha afirmat que “estem 
elaborant un projecte inclusiu que 
també involucrarà en el servei altres 
actors locals relacionats amb el sector 
social, a més dels comerços, un model 

L’Ajuntament de Cubelles ha 
comprat aquest mes de gener 
un local al carrer Joan de la 

Salle amb l’objectiu de destinar-lo al 
nou economat. El nou projecte preveu 
també la renovació total del servei, im-
plementant un model que s’allunya del 
purament assistencial que ha preval-
gut fins ara –en què els aliments es re-
partien per lots tancats– i s’acosta al 
funcionament d’un supermercat, en el 
què les persones usuàries podran es-
collir els aliments que s’adaptin millor 
a les seves necessitats. Aquesta nova 

que ja està funcionant amb èxit a al-
tres municipis pioners de Catalunya”. 

A més de l’economat, l’Ajuntament 
valora la possibilitat que el local acu-
lli també el Servei d’Intervenció Soci-
oeducativa (l’antic XAM) destinat a 
infants de famílies que necessiten su-
port socioeducatiu. 

El local adquirit havia estat fins l’any 
2012 un bar – restaurant i des d’ales-
hores havia estat tancat. La propietat 
va ser l’única a presentar-se a l’esmen-
tada licitació i, finalment, el passat 
mes de desembre es va signar la com-
pra per un import de poc menys de 
100.000 euros. L’equipament disposa 
de tots els serveis i una superfície de 
252 m2. 
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ra del Manifest. La marxa comptarà 
amb la col·laboració de l'Agrupació 
de Balls Populars, l'associació de do-
nes A'Donat i els Castellers del Foix, 
així com del grup de dones Zebras.

El nou edifici de la biblioteca aco-
llirà una exposició (que es podrà 
veure entre el 24 i el 13 de març) 
organitzada l'Institut Català de les 
Dones i el Memorial Democràtic. 
La mostra, que porta per títol de "La 
lluita per l'oportunitat de viure. Les 
dones durant la segona República, 
la guerra, el franquisme i la cons-
trucció de la democràcia" permetrà 
conèixer aquest període de la histò-
ria a través de la perspectiva de les 
dones.

Dissabte 11 de març s'esdevindrà 
la trobada conjunta de dones dels 
municipis de Canyelles, Cubelles i 
Olivella a la Masia d'en Cabanyes. 
La iniciativa, que compta amb la col-
laboració del Consell Comarcal del 
Garraf, recupera el tradicional Dinar 
de dones, a més de diverses activi-
tats de sensibilització. 

Cubelles prepara el 8M

Cubelles es prepara per com-
memorar el Dia Internacional 
de les Dones amb un ventall 

d'activitats reivindicatives que inclo-
uen exposicions, actes de sensibilit-
zació, marxes i trobades intermuni-
cipals, entre altres.

L'acte central de la jornada tindrà 
lloc a les 19 h a la plaça de la Fita, 
des d'on s'iniciarà una marxa fins a 
la plaça de la vila, on es farà la lectu-

Marxes reivindicatives i activitats per 
commemorar el Dia de les Dones 

Imatge de l'exposició que es podrà 
veure a la biblioteca.

Un documental recuperarà la 
memòria històrica local

El documental busca combatre la 
desinformació i les creences falses 
sobre la situació de les persones mi-
grades al municipi i arreu del país. 
"Els discursos feixistes no són patri-
moni únic de la ultradreta" ha afirmat 
el regidor de Memòria Històrica, Dani 
Pérez, que ha afegit que "altres grups 
duen a terme pràctiques feixistes i ra-
cistes, com ara la difusió d'informa-
cions falses que generen violència 
social i trenquen la convivència".

El projecte, que comptarà de diver-
sos capítols i en què ja ha començat 
a treballar la productora encarregada 
de dur-lo a terme, es podrà visionar 
aquesta primavera. 

Les regidories de Benestar So-
cial i Memòria Històrica de 
l'Ajuntament impulsen un pro-

jecte documental que recupera la 
memòria històrica local relacionada 
a l'emigració i la vincula amb els pro-
cessos migratoris actuals. L'objectiu 
del projecte és "visibilitzar, a través 
de testimonis, la duresa dels proces-
sos migratoris, prenent de base les 
experiències viscudes per molts avis 
i àvies de Cubelles, que van arribar 
aquí deixant enrere la seva terra i les 
seves famílies per buscar una vida 
més digna", segons ha explicat la re-
gidora de Serveis Socials, Alexandra 
Corvillo.

Dani Pérez, regidor de Memòria
Històrica i Transparència.

“El passat 
col·lectiu ens 

explica qui 
som i d’on 

venim”

Inicia l’any amb una proposta 
de documental.
Sí, estem treballant en un pro-
jecte molt interessant que és, 
alhora, històric i social. El do-
cumental recollirà la memòria 
col·lectiva local relacionada 
amb l’emigració a través de les 
persones que en van ser les 
protagonistes. 
Una mirada al passat recent...
Reivindicar la memòria històri-
ca és reivindicar el passat, però 
també ampliar la nostra mira-
da sobre el present. El passat 
col·lectiu ens explica qui som 
i d’on venim, però, alhora, ens 
permet entendre millor el nos-
tre context actual. Volem que 
el documental serveixi també 
per ajudar-nos a comprendre i 
empatitzar amb situacions que, 
tot i que ens puguin semblar llu-
nyanes, ens són molt properes. 
Quins altres projectes hi ha so-
bre la taula de la regidoria de 
Memòria Històrica?
La creació d’un espectacular 
mural urbà, de la mà de l’artista 
RocBlackblock, que es durà a 
terme a finals de març i que vol 
posar en relleu la Revolta de les 
Dones de la Fita, uns fets histò-
rics que van succeir el 1767 i en 
els que hi van participar més de 
150 cubellenques. 
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Vint milions d’euros 
en inversions

Les màquines treballen actu-
alment en alguns dels projec-
tes estratègics marcats al Pla 

d’Actuació Municipal. La llargament 
reivindicada remodelació del pas-
seig Marítim; la renovació de la xar-
xa de clavegueram i l’asfaltatge dels 
eixos principals de Mas Trader; o la 
zona verda que envolta la nova bi-
blioteca i la que es troba al fi nal del 
passeig Vilanova, són alguns d’ells. 

Aquests projectes, sumats a la 
renovació de les infraestructures 
existents (com el poliesportiu, la 
deixalleria o el cementiri), la millora 
de l’espai públic (especialment pel 
que fa a l’accessibilitat als carrers 
i l’adequació dels espais verds i els 
parcs infantils) i la creació de noves 
infraestructures bàsiques com la bi-
blioteca, han suposat una inversió 
de més de vint milions d’euros en els 
darrers quatre anys. “Ha estat una 
aposta important que ha marcat el 
pressupost municipal, però que con-
siderem imprescindible per poder 
avançar en la transformació que Cu-
belles necessitava”, segons ha expli-
cat l’alcaldessa, Rosa Fonoll.

Els diferents departaments muni-
cipals treballen ara en nous projec-
tes que veuran la llum en els pròxims 
mesos, com ara la remodelació del 
Centre Violeta, la incorporació d’un 
nou espai per a cendres i per a in-
fants nou nats al cementiri, la refor-
ma del Centre de Dia o la remodela-
ció del Dipòsit municipal de vehicles 
i el seu entorn. 

Remodelació del 
passeig Marítim

Asfaltatge a
Mas Trader

La renovació de la façana marítima 
de Cubelles és un dels projectes de 
més envergadura i amb més dotació 
pressupostària. L’objectiu és millorar 
l’accessibilitat, la resiliència als tem-
porals i la imatge d’un espai central 
de la vila i aconseguir, tanmateix, un 
impacte positiu en la ciutadania, així 
com en la restauració i els comerços.
Pressupost: 2.280.601 euros
Inici d’obres: 20 de gener 2023
Previsió de fi nal d’obres: 24 de juny 
2023

Els treballs a Mas Trader se centren 
en la renovació total de la xarxa de 
clavegueram i aigües pluvials de les 
principals vies d’accés a la urbanit-
zació. 

Les obres suposaran també el 
canvi de l’asfaltatge d’aquestes ma-
teixes artèries centrals.
Pressupost: 2.093.185 euros
Inici d’obres: 25 de gener 2023
Previsió de fi nal d’obres: 30 juliol 
2023
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Botigues del Castell

Plaça de l’avinguda 
Vilanova

Entorn de la 
biblioteca

La remodelació de les Botigues del 
Castell està a punt d’entrar en fase de 
licitació. El projecte preveu la rehabi-
litació integral de l’edifici i serà el pas 
previ per al projecte d’arranjament in-
tegral de la plaça del Castell. Un cop 
finalitzat, l’edifici acollirà l’Oficina de 
Participació i Informació Ciutadana.
Pressupost: 713.745 euros
Inici d’obres: Pendent de tràmit d’ad-
judicació. Probablement 30 de març 
2023.
Previsió de final d’obres: 30 de gener 
2024

La zona verda que es troba al final 
de l’avinguda Vilanova es renovarà 
per convertir-se en una plaça i espai 
de descans. Està previst col·locar-hi 
una pèrgola i reforçar l’arbrat per tal 
d’assegurar l’ombra i convertir-la 
en refugi climàtic; a més d’ubicar-hi 
bancs i habilitar un espai per a les 
necessitats dels gossos.
Pressupost: 258.535 euros
Inici d’obres: 12 de gener 2023
Previsió de final d’obres: 15 de maig 
2023

L’espai que envolta la nova bibliote-
ca Mn. Joan Avinyó es transforma-
rà per convertir-se en un ampli es-
pai verd, en què s’hi plantaran més 
de 80 arbres. També es crearà una 
zona de recàrrega de vehicles elèc-
trics i s’ampliaran les voreres d’ac-
cés a l’equipament.
Pressupost: 439.907 euros
Inici d’obres: 12 de desembre 2022
Previsió de final d’obres: 28 de fe-
brer 2023

Josep Maria Hugué, regidor d'Espai 
Públic i Medi Ambient

“Cubelles 
necessitava 
una posada 

a punt"

Ha estat una legislatura mar-
cada per les inversions.
Sí. Cubelles patia una manca 
d’inversió que venia molt de 
lluny i  necessitava una impor-
tant posada a punt, sobretot en 
equipaments, però també en 
l’accessibilitat i la millora dels 
carrers, les zones verdes, l’efi-
ciència energètica, les àrees 
infantils... Aquest ha estat l’eix 
vertebrador a què li hem dedi-
cat més de 20 milions d’euros 
en els últims quatre anys. 
Han pogut realitzar tot el que 
volien?
Entre les obres que ja hem fi-
nalitzat, les que s’estan fent 
ara mateix i les que acabaran 
en els pròxims mesos, hau-
rem entomat la majoria dels 
projectes que ens havíem mar-
cat com a centrals. Ens hagu-
és agradat també tenir ja en 
marxa les obres del passeig 
Vilanova, un projecte en què 
seguim treballant. Cubelles ne-
cessita encara molta inversió 
en via pública. Som conscients 
de les mancances i la degrada-
ció de molts espais i el que vo-
lem és continuar treballant de 
forma ordenada i valorant qui-
nes són les necessitats més 
importants per adaptar-nos als 
recursos que tenim, que mal-
auradament no són il·limitats. 
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La regidoria de Turisme ha 
obert les inscripcions per par-
ticipar en la 21a edició del con-
curs de mestres xatonaires, 
que se celebrarà el 26 de febrer 
en el marc de la Xatonada. En-
guany, els concursos d’adult i 
infantil seran l’eix central dels 
actes, que es completaran amb 
menús dedicats al xató en una 
catorzena de restaurants de la 
vila.

L’associació Cubelles Co-
merç, per la seva banda, torna a 
les escoles per fer el tradicional 
taller de xató entre l’alumnat. 
Mestres xatonaires d’edicions 
anteriors, ensenyen als joves 
cubellencs a fer la tradicional 
salsa i preparar un xató, que 
després s’enduen a casa per 
donar a conèixer entre les famí-
lies aquest plat de la gastrono-
mia del Garraf i el Penedès.

Mestres xatonaires

CONSULTA LA 
PROGRAMACIÓ 
DEL CARNAVAL

Carnaval amb plena normalitat

Tallers intergeneracionals
per compartir experiències

Els actes de Carnaval arren-
quen el pròxim 16 de febrer, a 
les 19 h, amb la lectura del te-

mible sermó de Sa Majestat Carnes-
toltes a la plaça de la Vila, i acaba-
ran, precisament, amb l'enterrament 
del rei del Carnaval i la tradicional 
sardinada, el Dimecres de Cendra a 
la plaça del Mercat.

D'aquesta manera es manté la 
proposta d'obrir el Carnaval amb la 
presentació de Sa Majestat. Dissab-
te és el torn de la rua de carrosses 
i comparses, que sortiran des de 
la rambla de Pau Casals i fi nalitzen 
a l'envelat de la plaça del Mercat, 
on a partir de les 23 h comença el 
ball amb els grups Big Mouthers i 
La Prole Band. Com ja és habitual, 
en aquest acte hi haurà instal·lat el 
Punt Lila a l'entrada del Ball (671 04 
07 81).

A partir de diumenge, els actes in-
fantils prenen el protagonisme de la 
programació. Les comparses infan-
tils de les tres escoles de la Vila i de 
la llar d'infants La Draga sortiran a 
partir de les 11 h, des de la plaça de 
la Fita i acompanyades de la xaran-
ga Llenya al bombo, xaranga Salsa 
Rosa i Xaranga'n Roll. L'activitat fi -
nalitzarà a les 13 h a la plaça de la 
Vila per fer la batalla de caramels.

El dilluns, dia no lectiu a les esco-
les, tindrà lloc la rua del Carnaval 
infantil, que començarà a les 16.30 
h, amb la xaranga Bandsonats, i aca-
barà a la carpa de la plaça del Mer-
cat, amb una festa de disfresses 

amb l'animació infantil Cromàtics 
amb RIKUS.

Dimecres de Cendra les plorane-
res i els diables de l'Agrupació de 
Balls Populars de Cubelles encap-
çalaran la comitiva fúnebre per aco-
miadar Sa majestat Carnestoltes, 
que serà vetllat des de primera hora 
del matí a la plaça de la Vila. A les 
19 h s'iniciarà la cercavila per a la 
incineració del rei del Carnaval, a la 
plaça del Mercat, on es recupera la 
tradicional sardinada popular. 

Cartell del Carnaval 2023.

lloc a una major sensibilitat entre 
generacions i ajuda a lluitar contra 
la solitud no volguda” segons ha ex-
plicat la regidora de Gent Gran, Ale-
xandra Corvillo.

Els tallers es van posar en marxa 
aquest mes de gener i funcionaran, 
de moment, al llarg de tot el trimes-
tre, tot i que la regidoria no descarta 
allargar-la si la proposta té deman-
da. 

Actualment, s’estan duent a terme 
dos tallers diferents: Pintura creati-
va amb diferents tècniques i textu-
res; i Disseny i confecció.

La regidoria de Gent Gran ha 
posat en marxa una iniciativa 
pilot de tallers intergeneraci-

onals adreçada a persones d’entre 
16 i 99 anys. La proposta neix amb 
l'objectiu que  persones de diferents 
edats i generacions puguin compar-
tir activitats, es retro alimentin i po-
sin en comú experiències i coneixe-

ments com a forma de creixement 
personal conjunt.

Les activitats, que són gratuïtes, 
pretenen també promoure l'enve-
lliment actiu i el benestar i la inte-
gració social a través de la creació 
de vincles entre diferents generaci-
ons, unes relacions que “fomenten 
l’aprenentatge mutu, cosa que dona 
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Ha fet més de la meitat de la seva 
carrera al cos de Mossos d’Esqua-
dra. Què el va motivar a canviar 
d’uniforme?
Vaig ser Mosso d’Esquadra durant 
tretze anys, fi ns fa tres anys. Vaig 
passar-me a la Policia Local per una 
qüestió de condicions laborals. As-
cendir dins el cos de Mossos té el risc 
que t’enviïn a treballar fora, i per a mi 
és important poder treballar a prop 
d’on visc, Vilanova i la Geltrú, i mante-
nir la meva vida familiar. 
Quins són els reptes que afronta al 
capdavant de la Policia Local?
Quan em vaig incorporar, la Policia 
Local de Cubelles patia una mena de 
buit de poder. El sotsinspector s’ha-
via jubilat i l’inspector feia un any que 
estava en excedència. No hi havia 
comandament i els caporals van ha-
ver d’assumir aquestes funcions fent 
rotació durant més d’un any. Una de 
les prioritats ara és reorganitzar-nos 
internament.
Com serà aquesta organització? 
D’entrada, volem reforçar l’ofi cina 
d’atenció a les denúncies, des d’on 
s’instrueixen diligències penals, entre 
altres. És una unitat molt activa a Cu-
belles i alhora molt crítica, perquè té a 
veure amb aspectes essencials com 

"M’agradaria crear les condicions 
perquè el dia de demà, el meu relleu 
sigui una dona"

L'ENTREVISTA

El nou inspector en cap de la 
Policia Local de Cubelles, va 
prendre possessió del càrrec el 
passat 16 de desembre. El mà-
xim responsable del cos polici-
al local és llicenciat en ciències 
de la comunicació i compta una 
experiència de 25 anys com a 
policia, tretze dels quals en el 
cos de Mossos d’Esquadra i la 
resta com a policia local. 

població i una informació més directa 
del que passa. 
Dins el seu projecte es troba l’impuls 
a les dones agents.  
Antigament, la policia s’havia entès 
com un cos d’homes, però la policia 
no deixa de ser un refl ex de la soci-
etat, i no en podem quedar a banda. 
Cada vegada hi ha més dones agents, 
però hi ha molt poques inspectores 
o intendentes i, com més amunt es 
puja en l’escala de comandament, 
més poques en trobem. Per això, dins 
les noves places de comandament 
que hem de crear, sempre seguint el 
que marca la llei, m’agradaria que un 
tant per cent fossin dones. El cos es 
veuria benefi ciat. Alhora, m’agradaria 
crear les condicions perquè el dia de 
demà, el meu relleu sigui una dona. 
La formació és també a l’agenda. 
Exacte. Estem fent un estudi per veu-
re en què destaca cada agent i poten-
ciar aquest interès. I veure en què cal 
reforçar la plantilla. De moment, es-
tem formant el màxim d’agents possi-
ble en recollida de denúncies així com 
en sanitat tàctica, uns coneixements 
importants, ja que moltes vegades 
som primers intervinents en situaci-
ons amb ferits. 
Té la plantilla que necessita per dur a 
terme el seu projecte?
Precisament un altre dels projectes 
destacats per millorar el servei és es-
tabilitzar la plantilla perquè a Cubelles, 
com a molts altres pobles petits, te-
nim un problema de fuga de cervells. 
La gent marxa a altres poblacions 
perquè hi troben millors condicions. 
En aquest sentit, s’està treballant en 
dues línies: conjuntament amb l’ajun-
tament per equiparar les condicions a 
les de les poblacions veïnes i, alhora, 
des de la comissaria, realitzant canvis 
per fer més atractiu el servei. 
Com es pot revertir la situació?
Un dels benefi cis de ser una comis-
saria petita és que poden parlar cas 
per cas. Es tracta de facilitar la conci-
liació familiar o adequar les tasques 
i els horaris a la situació personal o 
d’edat, per exemple. Estic segur que 
el fet que les condicions laborals si-
guin favorables i la plantilla estigui 
satisfeta incideix directament en una 
major implicació i efi càcia, cosa que 
millora el servei i, per tant, reverteix 
en la ciutadania. 

Biografia

Jordi Marín
Nou inspector en cap
de la Policia Local de Cubelles

ara la llibertat de les persones. 
Quines són les tasques principals de 
la policia a Cubelles?
Són moltes i molt diferents. A més 
de l’ofi cina de denúncies, tenim els 
efectius sobre el terreny, que estan 
implicats, no només en la seguretat 
o el trànsit, sinó també en moltes al-
tres tasques. Generalment, la Policia 
Local s’ha intentat organitzar com 
una policia de proximitat, la que està 
a la plaça del poble, a la sortida del 
col·legi i que la població acaba conei-
xent pel nom. Això per a mi és un plus, 
perquè ens permet tenir el pols de la 
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- En cap cas es pot circular per la 
vorera.

- Només pot anar una persona al 
patinet.

- No podeu utilitzar el mòbil o portar 

auriculars quan conduïu.
- S’ha d’anar sempre en el sentit de 

circulació del carrer pel qual transiteu.
- No es poden superar els 25 km/h.
- Cal que obeïu els senyals de Stop i 

de Cedir el Pas.
- No podeu circular per vies interur-

banes o travessies, com les carrete-
res que

- Uneixen Cubelles amb les poblaci-
ons veïnes.

- És obligatori portar llum de nit i 
una armilla reflectant quan hi hagi 
poca visibilitat.

- L’ús del casc és molt recomanable 
per evitar lesions greus en cas d’acci-
dent. Aviat el reglament de circulació 
el farà obligatori.

La Policia Local realitza des de fa 
anys classes teòriques i tallers pràc-
tics a les escoles i instituts de la vila 
amb la finalitat de millorar l’educació 
viària. Per això es fa una crida als 
nous conductors dels VMP per recor-
dar aquests aprenentatges i evitar ac-
cidents. 

La campanya comptarà amb car-
tells, banderoles, lones informatives i 
un vídeo per projectar en les xerrades 
que els agents realitzen a les escoles 
i, en especial, als instituts de Cube-
lles. 

‘El patinet no és una joguina’, nova 
campanya de sensibilització ciutadana

La Policia Local de Cubelles inici-
arà les properes setmanes una 
campanya de conscienciació 

ciutadana sobre les novetats de l’or-
denança de circulació, en especial pel 
que fa a l’ús dels vehicles de mobili-
tat personal. Sota el lema Els patinets 
no són una joguina es vol incidir en la 
nova normativa i, sobretot, en les in-
fraccions que s’han detectat de forma 
més habitual.

Amb l’entrada en vigor de la nova 
ordenança municipal de circulació, 
aquests vehicles estan permesos per 
a qualsevol persona major de 12 anys, 
si bé fins els 15 anys només es pot 
circular pels carrils bici. En cap cas 
es pot circular per la vorera ni per la 
travessia de Cubelles (Av. Catalunya).

Els patinets elèctrics, o similars, no 
són una joguina. Són un vehicle i, com 
a tals, han de complir amb les normes 
de circulació. Cal complir-les totes, 
però les més importants i que la Poli-
cia Local detectat que hi ha persones 
que no compleixen:

La modificació de l’ordenança de 
circulació regula l’ús dels vehicles
de mobilitat personal

Imatge de la campanya.

L’aplicació gratuïta Tràmit Smart App ja permet fer 
tràmits amb l’Ajuntament a través del mòbil

ple Store, i crear un compte nou, mit-
jançant una adreça de correu electrò-
nic, una adreça física i establint una 
contrasenya.  

Actualment, a banda de la inscrip-
ció de grups al Carnaval 2023, hi ha 
actius cinc tràmits generals (instàn-
cies, queixes i propostes, accés a la 
informació pública, aportació de do-
cumentació a expedient obert i volant 
d’empadronament) i un de tributs, ta-
xes i sancions (al·legacions a infrac-
cions de trànsit), tot i que la idea és 
anar ampliant el nombre de tràmits a 
mesura que sigui possible.  

L’Ajuntament segueix treballant 
en la simplificació dels proces-
sos administratius i la millora 

de l’accés als mateixos a través de 
les tecnologies. Aquesta setmana 
ha entrat en funcionament l’aplica-
ció mòbil Tràmit Smart App, pionera 
al mercat en la realització de tràmits 
electrònics des de dispositius mòbils 
(telèfons intel·ligents i tauletes), amb 
l’ús de certificat electrònic i connexió 
a l’idCat mòbil.

Per fer-ne ús cal descarregar l’apli-
cació mòbil Tràmit Smart App, a les 
botigues digitals de Google Play i Ap- Imatge de l'aplicació mòbil. 
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Els treballs se centren en el mur de contenció.

Finalitzen les obres de l'escola Charlie Rivel 

centre. Durant l'actuació, però, es va 
descobrir que part dels terrenys no 
tenien solidesa a causa de defectes 
en la construcció de l'edifici, de més 
de quaranta anys, cosa que va obligar 
a construir diferents murs de conten-
ció. Altres mancances detectades du-
rant l'execució dels treballs, com ara 
problemes dels subministraments 
(enllumenat, gas, clavegueram, entre 
altres) ha convertit els treballs en una 

Els prop de 200 alumnes de l'es-
cola Charlie Rivel desplaçats a 
causa de les obres tornaran a 

les aules el dilluns, 27 de febrer, se-
gons ha explicat Urbanisme.

L'empresa encarregada del projecte 
va donar per acabades les obres el 
passat 8 de febrer i ara el consistori 
treballa en l'adequació de l'espai per 
tal que els alumnes puguin tornar en 
condicions òptimes. "Han estat cinc 
mesos d'obres intenses, que s'anaven 
complicant a mesura que els tècnics 
descobrien nous defectes estructu-
rals originaris en l'edifici i els terrenys 
de l'escola", ha assegurat l'Alcaldes-
sa de Cubelles, Rosa Fonoll, que ha 
afegit que "l'objectiu ha estat, en tot 
moment, donar solidesa a les estruc-
tures per tal que el centre compleixi 
amb tots els estàndards de seguretat 
presents i futurs".

Les obres es van iniciar aquest es-
tiu, concebudes com una petita actu-
ació de remodelació d'una escala de 
comunicació entre els tres edificis del 

obra de gran magnitud amb un pres-
supost final de 386.144 euros.

L'Ajuntament ha iniciat els tràmits 
per reclamar part de l'import a la Ge-
neralitat, que és qui té la competència 
en els edificis escolars.

El retorn a l'escola dels dotze grups 
d'alumnes deixarà lliure el nou local 
de l'Espai Jove, cosa que permetrà 
inaugurar-lo i començar les activitats 
previstes en els pròxims mesos.  

al 2015, amb el de consellera del 
Consell Comarcal del Garraf i dipu-
tada al Congrés dels Diputats entre 
finals de 2003 i l'abril de 2004.

L'Ajuntament de Cubelles va de-
cretar dos dies de dol oficial durant 
els quals les banderes dels edificis 
municipals van onejar a mig pal. 

Cubelles acomiada Mònica Miquel
Mònica Miquel i Serdà, al-

caldessa de Cubelles en-
tre els anys 1999 i 2000 i 

del 2011 al 2015 va morir el passat 
24 de gener als seixanta anys.

Miquel va ser la primera dona a 
ser escollida alcaldessa del munici-
pi, l'any 1999 en representació d'Ini-
ciativa per Cubelles-Iniciativa per 
Catalunya-Verds-Entesa pel Progrés 
municipal, tot i que el maig de 2000 
va deixar el seu càrrec per una mo-
ció de censura. 

El juny de 2011 va ser escollida 
com a representant de la força més 
votada, Iniciativa per Catalunya-Els 
Verds, i va completar el seu man-
dat fins a les eleccions del maig de 
2015, quan es va retirar de la vida 
política municipal. Recentment, el 
grup de Junts per Cubelles havia 
anunciat que ocuparia el lloc núme-
ro dos d'aquesta candidatura.

Va compaginar el seu càrrec en la 
política municipal des del 1995 fins 

L'ex alcaldessa va morir el passat 24
de gener als 60 anys

Mònica Miquel, durant l'època en que va ser alcaldessa.
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Unitat
Cubellenca 11

Unitat Cubellenca 11 (UC11) és el partit guanya-
dor de les anteriors eleccions municipals i qui 
governa actualment a l’Ajuntament de Cubelles, 
en coalició amb ERC, CECP-ECG i la CUP. 

Candidatura 2023
L’assemblea del partit va tornar a designar, fa 
unes setmanes, l’actual alcaldessa, Rosa Fonoll, 
per a encapçalar la llista a les eleccions 2023.

Resultats 2019
Unitat Cubellenca 11 va guanyar les eleccions 
municipals del 2019, aconseguint 1.587 vots 
(24,25% del total) i sis regidors.

Eleccions municipals 2023

Guia per a
les eleccions 
municipals 
2023
El proper 28 de maig se celebraran les eleccions mu-

nicipals, una jornada electoral en què es decidirà l’al-
calde o alcaldessa així com els regidors i regidores 

que constituiran l’ajuntament per als propers quatre anys. 
Els resultats defi niran també el Consell Comarcal.

Dates. Com marca la llei electoral, la jornada electoral tin-
drà lloc el quart diumenge del mes de maig de cada quatre 
anys. Abans, però, el 3 d’abril, el govern espanyol signarà 
el decret de convocatòria i el 12 de maig s’iniciarà ofi cial-
ment la campanya electoral, que acabarà el divendres 26 
de maig i donarà pas a la jornada de refl exió, el dia 27. 

Cens. Una altra de les dates claus és el 10 d’abril, dia a par-
tir del qual es pot consultar el cens electoral. A Cubelles, 
podreu consultar el cens i la informació sobre els col·legis 
electorals al web www.cubelles.cat i a l’Ofi cina de Partici-
pació i Informació Ciutadana (OPIC). Constar al cens elec-
toral és un requisit indispensable per a poder votar.  

Les candidatures. Les candidatures presentades es faran 
públiques el 26 d’abril. Tanmateix, els grups municipals 
amb representació a l’Ajuntament de Cubelles han fet ja, 
durant les darreres setmanes, les presentacions dels seus 
candidats. En aquestes pàgines es resumeixen, a mode de 
guia, els partits que han presentat candidatura i s’esbossa 
un breu perfi l dels candidats a l’alcaldia. 

Els nous ajuntaments. Finalment, el 17 de juny serà el dia 
en què les persones electes es convertiran en noves regi-
dores i regidors i el dia en què es triarà la persona que es-
tarà al capdavant de l’ajuntament, l’alcaldessa o l’alcalde. 

Les eleccions anteriors. Les eleccions anteriors (2019) 
van donar la victòria a Unitat Cubellenca 11 (UC11), amb 
el 24,25% dels vots. El segon lloc va ser per al Partit dels 
Socialistes de Catalunya (PSC), amb un 15,87%; seguit 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, amb un 12,07%; i de 
Ciudadanos, que es va endur el 10,57% dels vots. El cinquè 
partit més votat va ser Junts per Cubelles (JxCub), que va 
recollir el 10,15%; mentre que Cubelles en Comú Podem 
(CECP-ECG) va reunir el 7,94% seguit de la Candidatura 
d’Unitat Popular (CUP), amb el 6,75%. La resta de partits 
no van capitalitzar prou vots per obtenir representació. 

Nascuda el 1960 i mare de dos fi lls, Fonoll ha 
treballat com a administrativa, tant a l’empresa 
privada com a l’Ofi cina de Recaptació Municipal 
de Cubelles per l’empresa Auxiliar de la Recau-
dación S.L.

Militant de Convergència Democràtica de Cata-
lunya CDC de 1981, el 2011 va ser una de les per-
sones fundadores del partiti municipalista Unitat 
Cubellenca. Durant la legislatura 2011-2015 va 
ser Primera Tinent d’Alcalde, Regidora de Fes-
tes i Tradicions, Turisme, Comerç i Consum. Les 
eleccions del 2015 la van convertir en alcaldessa, 
càrrec que ha mantingut fi ns a l’actualitat. 

Rosa Fonoll Ventura



15

Partit dels 
Socialistes

de Catalunya

Esquerra 
Republicana
de Catalunya

Renata Bedós Stout encapçala la llista del Partit 
dels Socialistes de Catalunya (PSC). Actualment, 
Bedós és la cap de l’oposició a l’Ajuntament de 
Cubelles. 

Candidatura 2023
El partit va designar, per segona vegada, Renata 
Bedós com a candidata a les eleccions del mes 
de maig. 

Resultats 2019
El PSC va ser la segona força més votada a les 
eleccions del 2019, aconseguint 1.039 vots (un 
15,87% del total) i tres regidors.

La llista d'ERC a les municipals 2023 torna a es-
tar liderada per Esther Soler i Teruel. Gràcies a un 
pacte amb UC11, EcPC i la CUP, actualment ERC 
forma part del govern de coalició municipal.

Candidatura 2023
L’assemblea local dels republicans va escollir, 
el passat mes de novembre, Esther Soler com a 
cap de llista per a les eleccions d’aquest 2023.

Resultats 2019
El maig del 2019, ERC va aconseguir 790 vots (un 
12,07% del total), sent el tercer partit més votat 
a Cubelles. 

Nascuda el 1974 i mare de dos fi lls, Bedós és Lli-
cenciada en Dret i Diplomada el Gestió i Adminis-
tració Pública. 

Fa 24 anys que treballa a la Mancomunitat 
Penedès-Garraf. Durant 20 anys com a Tècni-
ca d’Iniciatives Econòmics i, des del 2019, com 
a Cap de Servei del Centre d’Acollida d’Animals 
Domèstics. 

El 2015 es va unir a les llistes del PSC Cube-
lles i el 2019 va encapçalar per primera vegada 
la candidatura.

Actualment,  és la presidenta de l’Àrea de Ser-
veis a les Persones del Consell Comarcal.

Nascuda el 1970, Esther Soler és administrativa 
de formació. Té experiència com a secretària co-
mercial i també com a secretària en l’àmbit im-
mobiliari. A més, ha treballat en el sector del co-
merç, en una botiga de menjars preparats, feina 
que combinava amb la criança de les seves fi lles. 

Va entrar a formar part de la política activa de 
la vila el 2018, quan es va convertir en la regidora 
de Contractació i Participació Ciutadana durant 
els darrers sis mesos de la legislatura 2015-2019. 

Actualment, gestiona les regidories de Cultura 
i Ensenyament de l’Ajuntament i és secretaria de 
la secció comarcal del seu partit, ERC.

Renata Bedós Stout Esther Soler i Teruel
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Eleccions municipals 2023

Junts per Cubelles Ciutadans – Partit
de la Ciutadania

Junts per Cubelles presenta per segona vegada 
Robert Monzonís com a candidat a l’alcaldia. 

Candidatura 2023
Robert Monzonis lidera un cop més la candida-
tura de Junts per Cubelles a les eleccions muni-
cipals. El partit ha perdut recentment Mònica Mi-
quel, traspassada aquest mes de gener, qui havia 
anunciat que es presentava com a número dos. 

Resultats 2019
El 2019, Junts per Cubelles va aconseguir 664 
vots (10,15%), cosa que els va donar una cinque-
na posició i dos regidors. 

És la tercera vegada que Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania presenta candidatura a les eleccions 
municipals de Cubelles.  

Candidatura 2023
Manuel Martínez torna a encapçalar, com ja ho 
va fer el 2015, la llista de Ciutadans – Partit de la 
Ciutadania.

Resultats 2019
Ciutadans va aconseguir 692 vots a les eleccions 
anteriors, un 10,57% del total. Els resultats li van 
atorgar dos regidors, que actualment exerceixen 
d’oposició.

Nascut el 1991, Robert Monzonis Gómez és 
psicòleg de professió, Màster en Psicologia del 
Treball, Organitzacions i RRHH, Màster en Com-
portament No Verbal i director de Seguretat. 
Actualment, treballa al sector de la Seguretat 
Privada. 

És el regidor portaveu de Junts per Cubelles 
a l’Ajuntament de Cubelles. També és conseller 
adjunt a la Presidència i president de l’Àrea de 
Patrimoni, Ocupació, Cultura i Esports al Consell 
Comarcal del Garraf. 

Nascut fa 61 anys, és llicenciat en Dret des del 
2015. Va iniciar la seva carrera professional com 
a militar l’any 1981. Va formar part de la Guardia 
Civil fi ns el 2009, quan va passar al cos de Mos-
sos d’Esquadra. 

Actualment és Funcionari públic dependent del 
Departament d’Interior de la Generalitat en situa-
ció de Serveis Especials.

Militant de Ciutadans des de l’any 2017, és re-
gidor a l’oposició i Portaveu del Grup Municipal 
Ciutadans – Partit de la Ciutadania i assessor a 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Robert Monzonis GómezManuel Martínez Mellado
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Cubelles en Comú 
Podem

Candidatura 
d’Unitat Popular

Cubelles En Comú Podem va ratifi car, el passat 
gener, la candidatura de Narcís Pineda a les pro-
peres eleccions. El partit forma part del govern 
actual de l’Ajuntament, en coalició amb UC11, 
ERC i la CUP. 

Candidatura 2023
Narcís Pineda, actual regidor d’Esport, Joventut i 
Ocupació torna a encapçalar la llista de Cubelles 
En Comú Podem.

Resultats 2019
Cubelles en Comú Podem va aconseguir 520 
vots a les passades eleccions municipals (7,94% 
del total) uns resultats que li van donar un regi-
dor.

La CUP forma part actualment del govern local, 
al que es va incorporar el passat 2020, fent-se 
càrrec de les regidories de Memòria Històrica i 
Transparència. 

Candidatura 2023
El passat mes d’abril, l’assemblea de la CUP va 
fer públic el nom de Dani Pérez com a cap de llis-
ta per a les eleccions municipals del 2023, sent 
el primer partit en anunciar candidat. 

Resultats 2019
La CUP va aconseguir 442 vots a les passades 
eleccions, un 6,75% del total. Els resultats van 
permetre al partit obtenir un regidor. 

Nascut el 1968 i pare d’un fi ll i una fi lla, Pineda 
és metal·lúrgic de professió. Ha treballat durant 
25 anys a MAHLE, de la que va ser president del 
comitè d’empresa per CC.OO. durant 11 anys. 

En el camp dels esports, va ser soci fundador 
i jugador del C.B. Cubelles; jugador i entrenador 
del C.F. Cubelles o jugador de la U.E. Cubelles, 
entre altres.

Va entrar en política el 2007, com a regidor a 
l’oposició per ICV. El 2011 va entrar a formar part 
del govern per ICV. Des de llavors, ha estat al cap-
davant de diverses regidories, com ara Esports, 
Empresa i Emprenedoria i Ocupació o Joventut.

Nascut el 1975, Dani Pérez és tècnic en ciberse-
guretat i pare d’un fi ll i una fi lla. 

Militant de la CUP i afi liat al sindicat CGT, parti-
cipa activament en diferents associacions i enti-
tats  de caire festiu, cultural, antifeixistes, antira-
cistes i socials.

Ha estat regidor de memòria Històrica i Trans-
parència durant la legislatura 2019-2023.

Narcís Pineda Oliva Daniel Pérez i Vilajosana

dor.
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CONEIX

Cubelles ja té nova

ESTIGUES AL DIA DE TOT
EL QUE PASSA A LA BIBLIOTECA

cubelles.cat
/agendabiblioteca

@bibliocubelles
Q D

Més d'un miler de persones
van gaudir, al llarg del dia, 
d’alguna de les activitats 

organitzades, entre les que s’hi van 
comptar tallers familiars, lectures 
a càrrec de les escoles de la vila, 
cercaviles i actuacions castelleres, 
entre altres. La festa va posar el seu 
punt i fi nal amb una espectacular 
cercavila de la llum i un espectacle 
fi nal. 

La nova biblioteca compta amb 
1.770 metres quadrats repartits en 
diferents espais d'estudi, lectura i 
trobada. Les seves prestatgeries 
acullen 18.000 llibres i material en 
diferents formats (còmic, novel·la, 
DVD, revistes, premsa, jocs de tau-
la...). Hi ha un espai d'accés a la 
tecnologia (10 ordinaris i connexió 
wi-fi ) i tres sales per a activitats cul-
turals i de suport.

L'equipament obre totes les tar-
des de dilluns a divendres, de 15 a 
20 h, i els matins dels dimecres, di-
vendres i dissabtes, de les 9.30 a les 
13.30 h.

Aposta pels clubs de lectura

El nou equipament neix amb la voluntat de convertir-se en 
un centre i en un motor de la vida cultural de la vila, amb 
propostes per a totes les edats. 

En aquesta línia, el passat mes de gener es va posar en 
marxa el primer dels clubs de lectura. Coordinat per Elena 
Cejas, el Club proposarà a les persones que vulguin for-
mar-ne part lectures diverses (tant pel que fa al tema com 
pel que fa als formats) sobre les que després es refl exionarà 
i comentarà en grup. 

A partir del mes de febrer la biblioteca comptarà també 
amb un club de lectura en francès, a càrrec de Dominique 
Fourey.
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Ester Soler, regidora d'Ensenyament
i Cultura

"La biblioteca 
va molt més 

enllà d'un 
espai de 
lectura"

En poc temps, la biblioteca 
s'ha convertit en un espai cen-
tral de la vida cultural.
La voluntat era que fos un 
equipament viu i que la ciuta-
dania se'l fes seu. Teníem les 
expectatives molt altes, però 
realment l'acollida ha estat 
espectacular. Des del primer 
moment, les sales han estat 
plenes de famílies, joves, es-
tudiants. La biblioteca és un 
espai únic, que va molt més 
enllà de la lectura, i ja ho estem 
veient.
Un dels altres projectes es-
tratègics de la regidoria de 
Cultura ha estat la Mostra de 
Pallassos.
Sí, hem treballat per poder do-
nar-li l'entitat pròpia que crè-
iem que havia de tenir. Ara és 
ja tot un referent i l'objectiu és 
continuar fent-la créixer.
Quina és l'aposta pel que fa a 
Educació?
Reforçar el projecte de suport 
pedagògic a les escoles i els 
instituts, un projecte que fem 
conjuntament amb els centres 
escolars en funció de les seves 
necessitats. Actualment, l'Ajun-
tament subvenciona classes 
de reforç als instituts i les ex-
traescolars de bioioga, robòtica 
i musicoteràpia a les escoles.
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ESPORTS

El govern i els tècnics munici-
pals estudien aquests dies el 
Pla de Viabilitat de la futura 

piscina coberta municipal. Es tracta 
d’un estudi elaborat per una empre-
sa especialitzada en què s’especi-
fica quines són les condicions que 
cal complir per tal que la piscina 
sigui viable econòmicament. “Apos-
tem per fer realitat aquest equipa-
ment esportiu, però és una inversió 
important i per això volíem estar 
segurs, abans de començar la seva 
construcció, que és sostenible eco-
nòmicament i que podem assegurar 
el seu futur”, ha assegurat el regidor 
d’Esports, Narcís Pineda. L’anàlisi 
pretén “evitar situacions com les 
que estem veient a altres pobles 
veïns, en què les piscines s’acaben 
convertint en un forat negre per a 
les finances municipals”, segons el 
regidor. Pineda ha explicat que “s’ha 
dissenyat seguint un model innova-
dor, pensat en els usos majoritaris i 
en les necessitats reals, que servei-
xi d’element diferenciador respecte 
d’altres piscines”. 

L’informe, encarregat per l’Ajunta-
ment a una empresa especialitzada, 
especifica, entre altres coses, les 

El regidor d'Esports, Narcís Pineda, amb el Pla de Viabilitat.

L'Ajuntament avança en la seva aposta
per la piscina coberta municipal

El govern ja té a les mans els resultats 
del Pla de Viabilitat 

Els clubs esportius tornen a l'activitat

Mal inici de l’any 2023 per al 
primer equip masculí del 
CF Cubelles. Els de Ca-

parrós, que van finalitzar l’any líders 
invictes, han patit dues derrotes i un 
empat en els quatre primers partits 
de l’any, si bé han derrotat a casa a 
la UE Sitges i tenen el gol average a 
favor amb l’actual líder de la competi-
ció, l'Atlètic Vilafranca.

La bona notícia a les files cubellen-
ques és l’arribada, fins a l’abril, del da-
vanter Víctor Blasco. Amic personal 
d’Issey Nakajima, Blasco té contracte 
amb l’equip cambodjà de l’Svay Rieng 
al que es reincorporarà quan es re-
prengui aquella competició. Mentres-

tant, s’exercita i juga amb l’equip cu-
bellenc que busca la primera posició 
en aquesta primera fase de la segona 
catalana. 

Pel que fa al CB Cubelles, els nois 
de Rubén Hernández ha vist truncada 
la ratxa de sis victòries seguides en 
la darrera jornada abans del tanca-
ment de la present edició, davant del 
líder de la categoria, el Bellvitge. Ara 
és quart, en portes a enfrontar-se al 
derbi comarcal amb el Samà de Vila-
nova.

L’únic equip invicte dels clubs locals 
és el femení del Club Patí Cubelles i 
és segon de la segona catalana des-
prés d’un bon inici d’any després de 

quotes que caldria abonar per part 
de la ciutadania, quin seria el per-
centatge que l’Ajuntament podria 
bonificar, o el nombre de socis que 
el centre hauria de mantenir. L’estu-
di proposa, tanmateix, el model que 
més s’adequaria a les necessitats 

reals actuals. D’aquesta manera, 
el projecte contempla una piscina 
coberta enfocada a les activitats 
dirigides, una zona outdoor per fer 
esport a l’aire lliure i diverses sales 
de fitness i activitats dirigides, entre 
els principals serveis. 

l’aturada nadalenca. El masculí de pri-
mera catalana se situa cinquè classi-
ficat i ha combinat un inici irregular en 
aquest tram de la competició.

El CF Sala Cubelles s’està adaptant 
a la segona catalana i se situa a la 
mitja taula, setè, amb 4 victòries, 2 
empats i 5 derrotes. Els cubellencs 
encadenen una ratxa d’un partit gua-
nyat dels darrers quatre enfronta-
ments quan s’arriba a l’equador de la 
competició. 

Per la seva banda, el sènior femení 
de tercera catalana del Club Volei Cu-
belles està patint aquesta temporada 
i és cuer de la seva categoria amb 5 
punts. 
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La renovació del sistema d'enllumenat 
permetrà un estalvi del 70%

L’Ajuntament ha dut a terme, 
aquest mes de febrer, una reno-
vació de l’enllumenat dels dos 

pavellons esportius de la vila, una ac-
tuació que permetrà reduir el consum 
energètic en un 70%.

La substitució per llums leds 
forma part del pla municipal per 
millorar la sostenibilitat dels equi-
paments esportius, “unes infraes-
tructures que requereixen focus de 
gran potència i que estan en funci-
onament moltes hores”, segons ha 
explicat el regidor d’Esports, Narcís 
Pineda. Pineda ha afirmat que “el 
projecte ha suposat un gran esforç 
i una inversió important, però consi-
derem que avançar cap a la reduc-
ció del consum energètic i la soste-
nibilitat és una prioritat”. 

L’actuació ha tingut un cost de 
18.079 euros, una part provinent 
dels pressupostos participatius i 
l’altra de part del pressupost de la 
regidoria d’Esports. 

El projecte de canvi cap a un mo-
del energètic més sostenible inclou 
també altres actuacions que la regi-
doria ha dut a terme en els darrers 
anys, com ara la renovació de l’en-

Salt cap a una major 
sostenibilitat

llumenat del camp de futbol Josep 
Pons i Ventura i del camp de futbol 
7, així com la transformació dels 
sistemes de calefacció dels equi-
paments, que ara funcionen amb 
pellets, gas natural i l’energia que 
s’extreu de les plaques solars instal-
lades als edificis. 

Nou sistema d'il·luminació al pavelló.

Narcís Pineda, regidor d'Esports, 
Joventut i Ocupació.

“Treballem per 
crear noves 

oportunitats 
per als nostres 

joves"

Cubelles tindrà piscina co-
berta?
Nosaltres apostarem per fer-
la, tot i que aquest és un tema 
que s’haurà de decidir en els 
anys vinents. El més relle-
vant, però, era poder afrontar 
aquesta decisió important 
amb tota la informació neces-
sària. Per això vam encarregar 
el Pla de Viabilitat, que ja te-
nim a les mans. 
Quan obrirà portes el nou Es-
pai Jove?
L’edifici fa mesos que està 
acabat i a punt perquè els 
joves se’l facin seu. La seva 
entrada s’ha retardat perquè 
vam haver d’acollir als infants 
afectats per les obres de l’es-
cola Charlie Rivel, però ara que 
ja han finalitzat els treballs, 
només ens falta adequar els 
interiors i obrir les portes. Ho 
tenim gairebé tot a punt!
Una altra de les necessitats 
de la joventut és la feina. 
Sí, treballem per crear noves 
oportunitats laborals per als 
nostres joves. En aquest sen-
tit, seguim avançant perquè 
es puguin concretar projectes 
de futur amb molt de potenci-
al, com el nou càmping o la fu-
tura plataforma logística. 

Alguns dels focus substituïts.
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Més de 10.000 pacients es beneficien 
de l'oncologia de precisió l'any 2022
• L’oncologia de precisió forma part 

de la cartera de serveis del siste-
ma sanitari català des del 2021 i 
permet el diagnòstic personalitzat 
segons el malalt i el tipus de càn-
cer que pateix.

• El nou Centre de Teràpies Avança-
des esdevindrà la infraestructura 
clau per a la recerca i el desenvolu-
pament i l’aplicació en l’oncologia 
de precisió.

• Entorn de 38.000 casos de càncer 
apareixen cada any a Catalunya.

Durant l’any 2022, un total de 
10.127 pacients amb càncer 
s’han beneficiat de la deter-

minació genètica per panels dins 
del Programa d’oncologia de preci-
sió de Catalunya. D’aquests, s’han 
estudiat 3.954 pacients per l’estudi 
d’alteracions genètiques en tumors 
sòlids. Entre el 35% i 40% dels paci-
ents estudiats s’ha identificat amb 
un marcador específic pel qual es 
podrà adaptar el seu diagnòstic o 
tractament.

L’oncologia de precisió, que for-
ma part de la cartera de serveis 
del Sistema de Salut de Catalunya 
des de l’any 2021, millora l’estudi de 
diagnòstic i pronòstic de malalties 

tumorals, permet determinar les 
alteracions genètiques que puguin 
desenvolupar i determinar un trac-
tament específic i individual de la 
persona que pateix la malaltia. 

En aquest sentit, el nou Centre 
de Teràpies Avançades esdevindrà 
la infraestructura clau per a la re-
cerca i el desenvolupament de les 
teràpies avançades en el marc dels 
sistemes públics de salut i d’R+I. El 
nou Centre, que té prevista la seva 
presentació aquest mes de febrer, 
estarà coordinat pel Banc de Sang 
i Teixits i esdevindrà la infraestruc-
tura clau per garantir la connexió 
entre la generació d’aquestes bio-
tecnologies en el marc dels siste-

mes públics de salut i de recerca i 
innovació, i el teixit industrial, incre-
mentant l’impacte social i econò-
mic d’un sector a l’alça i d’alt valor 
afegit. 

 
38 mil nou càncers l’any 2022
A Catalunya apareixen a l’entorn de 
38.000 nous casos de càncer cada 
any, segons dades del Pla director 
d’oncologia. 

La incidència de càncer a Catalu-
nya de l’any 2022 constata que el 
gènere masculí és qui més pateix la 
malaltia, amb 21.285 casos, essent 
el càncer de pròstata el més comú, 
amb 4.470 casos, el que representa 
el 21% del total. El segueix el càncer 
de còlon, recte i anus, amb 3.830 
casos, el 17,9% del total. El càncer 
de tràquea, bronquis i pulmó és el 
tercer més comú, amb 3.023 casos, 
el 14,2% del total.

En el gènere femení, el nombre de 
casos és de 16.451, amb el càncer 
de mama com el més comú, amb 
4.722 casos, el 28,7% del total. El 
segueix el càncer de còlon, recte i 
anus, amb 2.850 casos, el 17,3% del 
total, i del càncer de tràquea, bron-
quis i pulmó, amb 1.098 casos, el 
6,7% del total. 

S’estima que 1 de cada 2 homes i 
1 de cada 3 dones tindrà un càncer 
en algun moment de la seva vida. 

L'oncologia de precisió forma part del sistema sanitari català des del 2021.

ESPAI SALUT
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Grups municipals
Balanç de futur

Tot just queden tres mesos 
per a les eleccions munici-
pals i, per tant, és hora de fer 
balanç de la legislatura.

Malauradament, ha estat la legislatura de la 
pandèmia. El món es va aturar, massa gent ens 
va deixar i des de l'administració vam haver de 
canviar prioritats i recursos per destinar-los a 
les seves conseqüències. Vam afrontar la crisi, 
així com la resta de la legislatura, amb l’estabi-
litat que aporta un govern fort, sòlid i cohesio-
nat, liderat per Unitat Cubellenca, conjuntament 
amb ERC, Comuns i CUP. Aquest treball en equip 
ha permès tirar endavant projectes importants i 
llargament esperats. Alguns ja han estat execu-
tats, d'altres s'estan fent ara i d'altres es faran 
ben aviat. Ens agradaria destacar-ne 3:

- La nova biblioteca municipal Mossèn Abdón 
Avinyo, com a epicentre de la dinamització cul-
tural al nostre poble.
- El nou passeig Marítim, que posarà encara 
més en valor la façana litoral, fent-la més atrac-
tiva per a residents i visitants i impulsant al nos-
tre teixit comercial i de restauració.
- La primera promoció d'habitatge de lloguer so-
cial a Cubelles, una promoció de 124 pisos de la 
que posarem la primera pedra aquest mes de 
març.

Tots ells són projectes de primera magnitud, 
però no volem oblidar altres, com el Pla de mi-
llora d'accessibilitat a diferents carrers del barri 
Bardají, Moli de Baix o Mas Trader. O la millora 
de diferents espais verds; el canvi de la gespa 
dels 2 camps municipals; la millora en l'efi cièn-
cia en l'enllumenat públic, etc. En total, en 4 anys 
s'hauran invertit més de 20 milions d'euros. To-
tes aquestes inversions s'han posat en marxa 
a la vegada que hem continuat prioritzant els 
drets dels qui més ho necessiten, perquè millo-
rar Cubelles vol dir que tothom millora. Hem do-
tat als Serveis Socials de més recursos humans 
i econòmics, reforçant la part assistencial, però 
també la formació i la inserció laboral.

Creiem que ha estat una bona legislatura, en-
capçalada per l'alcaldessa Rosa Fonoll i la gent 
d'Unitat Cubellenca. Però encara queda molta 
feina per fer i grans projectes per afrontar, com 
el centre logístic projectat als antics terrenys de 
la tèrmica o el càmping a Mas Guineu, iniciati-
ves a les que donarem suport i que serviran per 
dinamitzar l’economia local i crear més de 500 
llocs de treball directes. 

L'assemblea d'UC ha tornat a dipositar de forma 
unànime la confi ança en Rosa Fonoll perquè 
encapçali el nostre projecte quatre anys més. 
Tenim la capacitat, l'experiència i el projecte 
per a continuar transformant Cubelles. Volem 
continuar servint a Cubelles i treballant per a 
la seva gent, i així ho farem si el mes de maig 
vinent tenim la confi ança dels cubellencs i les 
cubellenques.

Renata Bedós, candidata 
a l'alcaldia 2023 pel PSC 
Cubelles

Fem entre tots per avançar, 
per fer la Cubelles del futur, 
la Cubelles que volem. 

Amb el començament de les obres del Pas-
seig Marítim estan desapareixent les ratlles 
vermelles que tantes vegades vaig resseguir 
durant la meva infantesa. En aquella Cube-
lles dels 3.000 habitants, en la que els que 
vivíem “als afores” del nucli urbà érem molt 
pocs. 

Era un poble diferent al que van viure les 
generacions anteriors, la Cubelles dels qua-
si 1.000 habitants dedicada al conreu del 
camp, de la vinya, en que no estava construït 
ni a “mart” ni al voltant del Llicorella ni per 
sobre de l’escola Charlie Rivel ni davant del 
cementiri ni a Les Salines ni a la Mota. 

Res a veure amb la Cubelles en la que han 
crescut els meus fi lls adolescents. Actu-
alment som 17.000 empadronats, però es 
calcula que en realitat som 21.000 habitants 
i molts més a l’estiu o la Setmana Santa. Cu-
belles ja no és un poblet, és una ciutat.

Aquests nous Cubellenques i Cubellencs de-
manen que les prioritats municipals siguin 
diferents, adaptades a les necessitats de 
tots els ciutadans del nostre municipi, ja que 
cada barri té característiques i mancances 
diferents. Cal mirada crítica per millorar en 
via pública, en serveis, en infraestructures, 
en oci, en educació, en cultura... en tots allò 
en el que Cubelles s’ha quedat rere. 

I en aquesta legislatura, molts cubellencs de 
tota la vida també s’estan adonant que no 
podem seguir en la mateixa línia Cal avançar 
cap a la Cubelles del futur en la que els seus 
fi lls i nets tinguin unes oportunitats de viure, 
gaudir, estudiar i treballar que actualment no 
tenen. 

Cubelles vol i necessita una mirada al futur, 
amb empenta per assolir les necessitats ac-
tuals. Una Cubelles on els joves es puguin 
moure per poder estudiar allà on volen, els 
estudis que volen... Volem tots els barris de 
Cubelles nets i polits, amb els carrers am-
ples, amb una mobilitat respectuosa amb el 
medi ambient amb carrils segurs per la cir-
culació de vehicles i vianants, voreres acces-
sibles, volem oci, volem oferta cultural... En 
defi nitiva, no volem perdre la nostra identitat 
cubellenca però també volem una Cubelles 
per treballar, per viure, però sobretot, per 
gaudir-lo. Fem entre tots per avançar, per fer 
la Cubelles del futur, la Cubelles que volem. 

El més calent és a l’aigüera

I no pas als carrers de Cu-
belles on el fred ha arribat.
Sense que serveixi d’excu-
sa des d’Esquerra volem 
fer un petit balanç però no 

pas de tota la legislatura que ja arriba a la 
seva fi , i que alhora ja ha quedat tot refl ectit 
en el pla de mandat que fa poques setmanes 
es va publicar per tot arreu. Volem referir-nos 
a aquests darrers mesos molt complicats 
per la política municipal, ja que tot projecte 
que sigui engegat “ara” és anomenat electo-
ralista. La Biblioteca vam inaugurar i tot i que 
ple rere ple se’ns preguntava pel mobiliari, al 
fi nal ha quedat enllestida , i com explicàvem 
no és només una biblioteca de lectura, sinó 
un espai cultural que ens convida a l’estudi, 
realitzar formacions, clubs de lectura, expo-
sicions  tallers i com no presentacions de lli-
bres com el Nadal Negre dels Cubelles Noir 
,quin millor lloc per acollir el seu festival !. 
Aquest espai és un orgue viu amb constants 
canvis que en menys de dos mesos de la 
seva posada en marxa ens convida a realit-
zar moltes activitats. Com no tot son fl ors i 
violes, cert és que amb el conveni amb la Di-
putació, que ens aporta una gran col.lecció 
i molts d’altres benefi cis compartits, tenim 
una qualifi cació en funció de l’espai i el per-
sonal i de moment s’ha de tancar tres ma-
tins. Però amb això també hi treballem per  
mirar de perjudicar el menys possible a totes 
les usuàries i usuaris de la mateixa.

Les obres de l’escola Josep Andreu Char-
lie Rivel també estan a punt de fi nalitzar i 
això no vol dir que tot i la gran inversió que 
ha realitzat aquest consistori, rondant els 
380.00€, no deixarà de cobrir les necessitats 
que sorgeixin de manteniment dels centres 
educatius de primària, dels quals hi tenim la 
responsabilitat de fer.

Engegades també les obres del passeig 
Marítim i perquè no soni a excusa realment 
entrebancs burocràtics,  administratius i ju-
rídics han retardat el seu inici, des de l’equip 
de Govern estem intentant perjudicar al mí-
nim als restauradors i veïns de la zona, i pot-
ser haurem de trobar fórmules de compen-
sació, amb això també hi treballem.

Les festes culturals tornen als nostres car-
rers sense restriccions, els reis d’Orient vam 
veure passar pels carrers de la vila i ara ar-
ribats al febrer, mes de carnaval xatonades, 
mes festiu i molt representatiu de la nostra 
comarca, preparem tots els actes amb força 
il.lusió i confi ant en que la disbauxa també 
ha d’anar acompanyada de seny per gaudir 
d’aquests dies amb responsabilitat.

      psc.cubelles
      @psccubelles
      @socialistescubelles

  636370731
  bedossr@cubelles.cat

      UnitatCubellenca11

      @CUBELLES_UC

      @unitatcubellenca

      

      @unitatcubellenca

      

      @socialistescubelles       EsquerraCubelles

      @ERCubelles

      @esquerracubelles

      

      @esquerracubelles
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Camí a les municipals

Ja hem donat el tret de sor-
tida a la campanya electoral 
de les eleccions municipals 
2023. Des d’En Cubelles en 
Comú Podem hem fet les 

nostres assemblees i hem nomenat cap de 
llista, en Narcís Pineda, l’actual regidor de Jo-
ventut, Esports i Ocupació. El nostre candidat 
va presentar candidatura a l’assemblea del 
grup de Cubelles En Comú, i va ser escollit per 
unanimitat, això ha fet que amb l’acord amb 
Podem hagi estat escollit cap de llista de la 
coalició. 

Creiem que no hi ha millor carta de presenta-
ció de la nostra candidatura que la feina que 
s’ha dut a terme en els darrers quatre anys, 
liderant les regidories de Joventut, Esports i 
Ocupació. Aquestes regidories han estat molt 
tocades per la pandèmia, afectant sobretot 
als joves, però també a l’hora de trobar feina a 
una gran part del nostre teixit productiu. 

Des de Cubelles En Comú Podem hem treba-
llat per tornar a la nova realitat amb il·lusió i 
compromís amb el poble de Cubelles. 

I ara que... 

Doncs bé, ens tornem a presentar per con-
tinuar millorant el futur de les nostres cube-
llenques i cubellencs, amb il·lusions noves i 
renovades perquè creiem que podem continu-
ar essent útils per Cubelles. Amb diversos ob-
jectius, però sempre mirant al futur amb una 
realitat que ha d’anar molt lligada a ser un po-
ble on es pugui viure i conviure amb dignitat. 

2023 – Sumem desitjos

- La nova piscina, centre d’esport i salut. Des-
prés de la recentment inaugurada biblioteca 
municipal ara ens toca treballar per aconse-
guir fer realitat una altra instal·lació municipal 
important per la nostra població, infants, jo-
ves, adults, gent gran, avis, professionals, etc. 
La motivació principal és fer salut i fer esport, 
i per això s’ha d’apostar. 

- Economia verda i transició energètica. S’han 
d’establir campanyes per la conscienciació de 
què aquest és el camí a seguir.

- Garantir ocupació i treball al poble. Crear zo-
nes industrials per poder portar empreses al 
nostre municipi, per crear ocupació.

- Fer de Cubelles un poble feminista i divers, 
on tothom pugui sentir-se lliure d’estimar com 
vulgui. 

Per concloure, des de Cubelles En Comú Po-
dem ens comprometem a continuar treballant 
per la nostra vila, com ho hem fet fi ns ara, amb 
coherència i honestedat. Donant sempre el 
millor del nostre equip pel bé del nostre poble. 

Gràcies, Mònica

Vam començar el 2023 
amb tota la força i il·lusió 
necessàries per encarar 
els darrers mesos de pre-
campanya i posar la direc-

ta cap a les Eleccions Municipals del proper 
28 de maig. Aquesta il·lusió motivava l’anun-
ci que l’exalcaldessa Mònica Miquel tornava 
a la primera línia política per ser la número 2 
de la nostra candidatura.

Des de Junts per Cubelles hem comptat amb 
el suport i l’estima incondicional de la Mò-
nica des del primer moment. Ens ha guiat i 
aconsellat durant més de cinc anys en ca-
dascuna de les decisions que preníem, amb 
una mirada àmplia marcada per la seva dila-
tada experiència i amb un immens respecte 
per les decisions col·lectives i les opinions 
dels altres.

La Mònica decidia fer un pas endavant per 
Cubelles, per la seva gent, per tots els veïns 
i veïnes de la vila. La seva manera de ser la 
portava a escoltar tothom i ajudar a cada 
persona que se li apropava amb alguna pre-
ocupació. La seva inigualable vocació de 
servei públic ens impressionava als seus 
companys i companyes, i la seva energia 
inesgotable ens animava sempre a seguir 
endavant.

Malauradament, el passat 24 de gener la Mò-
nica ens deixava. Sobtadament, massa jove, 
massa ràpid, la nostra companya i amiga 
marxava. Ens hem hagut d’acomiadar d’ella 
amb el dolor immens de saber que encara 
ens quedaven molts èxits, experiències, tro-
bades i sopars per compartir. Però sabent, 
també, que va fer fi ns l’últim moment allò 
que més l’omplia: servir als altres.

Volem agrair a l’Ajuntament de Cubelles la 
seva predisposició i pro activitat en els diver-
sos homenatges a la nostra companya així 
com a tots els grups municipals que ens han 
fet arribar el seu condol i ens han acompa-
nyat aquests darrers dies. També, volem fer 
un immens agraïment a totes les persones 
que, individualment, de forma pública o en 
privat, ens heu fet arribar el vostre escalf i 
els vostres pensaments. 

Ara, toca reunir forces i omplir-nos de l’ener-
gia que ella sempre ha contagiat per trepitjar 
cada centímetre de municipi mantenint viu 
el seu llegat i el seu millor consell: “escoltar, 
escoltar i escoltar”.

El teu exemple ens seguirà guiant.

Gràcies per tot, Mònica.

Dando mucho que pensar

Más de tres años de legis-
latura nos ha enseñado que 
Cubelles ha sido gestionado 
por un equipo de gobierno 
que no sabe contratar con 

arreglo a la Ley de Contratos del Sector Públi-
co, o no lo ha querido saber. De esa forma se 
han perdido oportunidades de competitividad 
empresarial y con ello recursos económicos y 
humanos en la tramitación y en la ejecución de 
los contratos.

Otra consecuencia ha sido la generación de 
cientos de reconocimientos de deuda por esa 
mala gestión, los temidos e ilegales Reconoci-
mientos Extrajudiciales, impagados por ano-
malías en los contratos que son una puerta a 
la contratación ilegal.

Tres años de legislatura también nos ha en-
señado que los presupuestos que se presen-
tan a los plenos son papel mojado, una tabla 
de intenciones numéricas que se alejan de 
una previsión lógica y efectiva, pues en breve 
tiempo deben ser modifi cados. Tres años nos 
han dado conocimiento de las extrañas alian-
zas entre UC-11, el partido de la Alcaldesa y el 
Señor Huguet, con Esquerra Republicana, el 
camaleónico Pineda (puede) de “En Comú Po-
dem” y el “anti sistema” reconvertido a “prote-
ge sistema” que aparentó ser el representante 
de CUP.

Unos sobre otros, pasan del “no me chilles que 
no te veo” a no ver nada directamente, a prote-
gerse mutuamente de mangoneos de trileros y 
que Ciutadans hemos ido denunciando pleno 
tras pleno. Acabarán la legislatura con la mis-
ma esperanza de cualquier hurta-carteras de 
metro, la de escapar indemnes escondiendo la 
mano. Ningún desmentido se creen los ciuda-
danos de quien carga contra el mensajero. 

Los gastos disparados de los contratos son 
su forma de invertir, sustrayendo los espacios 
ajardinados para  inútiles y costosos equipami-
entos técnicos que deberían estar alejados de 
la población residencial. 

Vortex, deixallería, depuradora, parques, zona 
natura 2000, asfaltados, alcantarillados, corta-
fuegos, regalos a jubilados y un largo etc va a 
ser su talón de Aquiles que van a desear borrar 
de la memoria pública.

A menos que demos un cambio en el gobier-
no, seguiremos temiendo vertidos de fecales, 
pérdida de patrimonio inmobiliario público, di-
nero de los impuestos en fi estas,  retrasos en 
la creación de empleo y de economía propios, 
teniendo el IBI de los más altos del Estado, la 
inseguridad de las ocupaciones ilegales, el 
descontento del funcionariado y un largo etc.

Esperamos a fi nal de legislatura, un merecido 
cambio en las urnas, puesto que a consecuen-
cia de sus malas gestiones seguimos con ca-
rencias básicas en nuestro municipio.

      JuntsxCubelles

      @juntsxcubelles

      @juntsxcubelles

       juntspercubelles.cat

      

      @juntsxcubelles

      cubellesencomupodem

      @cubellesECP

      @cubelles_ecp

      

      @cubelles_ecp

      CiutadansCubelles

      @CsCubelles 

      

Grups municipals
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Valoració de la legislatura

Estem fi nalitzant una legis-
latura atípica, marcada per 
una pandèmia i a on, tot i 
així, hem aconseguit posar 
el nostre granet de sorra 

perquè Cubelles avanci. Per a la CUP ha si-
gut una legislatura d’aprenentatge, dos anys 
a l’oposició i dos a govern, amb les seves co-
ses positives i negatives en cada cas, on, tot i 
així, en fem un balanç positiu, posant sempre 
sobre la taula i qüestionant els “sempre s’ha 
fet així” i “això no es pot arreglar”, situacions 
incomodes però necessàries dins d’un go-
vern i on tots els companys les hem afrontant 
i superat amb nota.

Vam presentar un projecte realista a les 
eleccions i que, en gran majoria, l’hem pogut 
anar complint on cal destacar que s’ha am-
pliant la deixalleria, s’han creat horts urbans 
a Can Travé, en breu es recuperaran espais 
municipals com, per exemple, les cases del 
Castell, s’ha dinamitzat el casal municipal 
d’avis i estem a punt d’iniciar la construc-
ció del primer habitatge social a Cubelles. 
En d’altres aspectes no tan materials, hem 
aconseguit posar Cubelles on es mereix, 
plantant cara d’un manera descomplexada 
al feixisme que últimament treu el cap pel 
nostre municipi, una lluita que haurem de 
seguir exercint i exigint  a la resta de forces 
polítiques del nostre municipi: ELLS VENEN 
PERÒ NO PASSARAN.

Per responsabilitat la CUP ha donat suport 
a algunes mesures que no acaben d’encai-
xar del tot dins el nostre ideari i que de cara 
a properes legislatures i amb més força i 
experiència haurem d’anar transformant i 
adaptar-les a les necessitats reals de Cube-
lles. Ens queda molta feina per fer i haurem 
de seguir posant-hi de la nostra part, donant 
encara més veu, preguntant a la ciutadania 
i adaptant Cubelles a les noves necessitats 
que la societat ens demana amb preguntes 
i decisions incòmodes per als governants 
com, per exemple, si cal o no una macro 
plataforma logística a Cubelles, el castell de 
focs amb soroll o si hem d’apostar pel totxo 
o pel medi ambient,  i no caure en els erros 
de municipis veïns com Cunit. La gent de 
Cubelles ha de poder participar més activa-
ment en la presa de decisions i la seva opinió 
ha de ser vinculant.

Entre totes cal teixir i cercar projectes que 
ens portin a una autèntica i profunda trans-
formació política i social, Cubelles ho està 
reclamant i s’ho mereix.

Puta nit i bona espanya.

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

      

      @CUP_Cubelles
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El racó d'en Pineda

Aquesta fotografi a de l’arxiu fotogràfi c d’Antoni Pineda 
(AMC) és d’autor desconegut i mostra un grup de 
comparses de la Societat Recreativa l’Aliança a les portes 
del local social de l’entitat l’any 1930. Consta a l’arxiu una 
imatge anterior, de 1920, en què dos els joves Josep Albet 
Carbonell i Maria Nogués Rodríguez posen amb els vestits 
tradicionals com a parella de comparses infantils de 
l'Aliança, la qual cosa demostra que la tradició vilanovina 
de les comparses estava arrelada a la nostra vila el primer 
terç del segle XX, com a mínim.
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EL PATINET
NO ÉS UNA
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