




Alcaldia

1

“En el proper pressupost es 
començaran a veure les accions reco-
llides en el Pla de Mandat i que ens 
obligaran a fer un esforç econòmic”

Un estiu de treball
per al futur
Quan la calor comença a remetre i les famílies ja 
preparen la tornada al curs escolar, que tenim a 
tocar, és moment de fer balanç de l’estiu. 

Enguany, com ja es va anunciar, hem innovat i de totes 
les novetats em quedo amb l’encesa del campanar 
de l’església, com a acte més espectacular dels que 
hem pogut viure els cubellencs i cubellenques. 
Tant magnífica va ser l’escena com les mostres de 
felicitació i ànims que hem rebut de bona part del 
veïnat, que valora enormement l’esforç que s’està 
realitzant per posar al dia el municipi en tots els 
àmbits. És evident que només es tracta de foc i fum 
de colors, però representa també un pas endavant 
en la concepció de les festes locals, en què la 
participativa Comissió de Festes s’hi ha abocat.

Però és clar que no només de festes viu la nostra 
vila. Tot i ser estiu, un dels períodes en què les 
vacances de molts sectors gairebé paralitzen 
l’activitat, l’Ajuntament de Cubelles no ha aturat 
la seva. La finalització de les obres de l’entorn 
del Poliesportiu i de l’Institut ja és gairebé un fet 
i només queden uns pocs detalls que enllestir per 
haver recuperat un espai llargament reivindicat per 
molts sectors de la vila. I en aquella mateixa zona, 
properament, viurem una de les més importants 
transformacions que requereix la vila. L’adequació 
de la zona verda del passeig Fluvial; la construcció 
del pont sobre el riu Foix; l’inici de les obres del 
Complex Mixt Esportiu – Hoteler ; el Pla Especial 
de la Desembocadura del riu Foix... Són projectes 
que ja estan en marxa o que estant en la fase final 
de la seva projecció i que faran de l’entorn del riu 
Foix un dels espais més magnífics i moderns de 
Cubelles.

Però no ens hem quedat només en les obres a la 
via pública. La preocupació perquè tots els infants 
de Cubelles gaudeixin d’una educació digna i de 
qualitat ens ha portat a treballar contra rellotge 
per remodelar la llar d’infants L’Estel, que des de 
setembre torna a obrir cada dia les seves portes 
perquè gairebé cap família del municipi que ho 
desitgi es quedi sense plaça d’escola bressol. A més, 
i gràcies a les gestions fetes amb el Departament 
d’Educació, estrenarem properament el segon 
institut de secundària, es remodelaran algunes aules 
del CEIP Charlie Rivel i s’iniciarà la primera fase de 
les obres del Mar i Cel. Una activitat frenètica que les 
famílies de Cubelles han valorat satisfactòriament.

I ens queda molt per fer. Som conscients. En el 
proper pressupost de la Corporació es començaran 
a veure les accions que ja van quedar recollides 
en el Pla de Mandat per a la present legislatura 
i que ens obligaran a fer un esforç econòmic 
important. Aquestes accions són moltes de les 
quals associacions de veïns i col·lectius ens han 
anat demanant al llarg d’aquests primers tretze 
mesos de legislatura i que esperem que, amb una 
adequada planificació i amb la col·laboració i suport 
del personal del Consistori, puguem executar en 
els propers tres anys.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles



2

Cubelles dossier

Propera parada...Cubelles!!!
Més d’11.000 usuaris han pujat al bus en el primer semestre de l’any 2008
El bus arriba a la parada. Fa calor i el nou vehicle que l’empresa 
Hife, adjudicatària del servei, va posar en funcionament el passat 
mes de juny anuncia la seva arribada amb una pantalla informativa 
que indica que es tracta del servei de bus urbà de Cubelles. Les 
lletres carbassa s’apropen fins que el bus s’atura a la parada del 
Pg. Narcís Bardají i la C-31. Pugem al vehicle i la conductora, molt 
atenta, ens indica el preu del trajecte: 1,10 €. Li abonem l’import 
dels dos bitllets, tot i que podríem haver fer ús dels abonaments de 
10 viatges que es poden adquirir en el mateix vehicle i suposen un 
bon estalvi als clients més fidels a aquest transport. 

El bus es posa en marxa i comencem a parlar amb els encara pocs 
usuaris que hi ha a l’interior. Uns ja tornen. Els altres encara hi van. 
Diversitat de persones i necessitats, tot i que la majoria són usuaris 
habituals del servei que, curiosament, ja han començat a fer amistat 
en veure’s diàriament. Enfilem cap al Pg. Vilanova i abans que baixin 
alguns passatgers i en pugin d’altres, la xofer es troba amb problemes 
per passar perquè un camió li dificulta el pas. El bus s’està omplint. 
Tothom està encantat de participar de l’enquesta que els proposem 
i la majoria valora molt positivament el servei, especialment ara 
perquè “el nou horari s’adapta millor a les nostres necessitats”  i 
perquè “el vehicle també permet un trajecte més còmode i àgil”, 
tot i que la majoria demanen “més freqüència de pas” i “que l’horari 
s’allargui fins a les 22 h.”. Precisament, un dels que reivindica aquest 
fet és l’Andrés Férriz, que agafa el bus “habitualment per fer gestions 
al poble”. En el seu primer trajecte amb nosaltres baixa a la plaça 
de la Font per anar a Correus i quan tornem de Mas Trader i Corral 
d’en Cona es torna a incorporar al nostre trajecte a la plaça del 
Mercat. Allà continua la seva exposició de per què creu que hauria 
d’allargar-se el servei a la tarda. “Hauria d’estar fins a les 22 h, tenint 
en compte que la platja queda lluny del CAP i de l’Estació i que, 
malgrat l’ampliació, el darrer trajecte és cap a les 19 h. en direcció 

al poble”, explica. 

Aquesta és una de les reivindicacions més comuna de bona part de 
la vintena d’usuaris amb què ens trobem en el nostre recorregut, 
juntament amb la freqüència de pas. “Voldríem que passés cada mitja 
hora” diu l’Encarnació Martínez, que va xerrant animadament amb 
la Núria Gaspar, qui ha agafat el vehicle amb nosaltres al costat de la 
C-31. La Núria comparteix amb la seva companya de viatge aquesta 
opinió i proposa que el Consistori la tingui en compte de cara a 
la propera revisió del servei. Tot i això, ambdues estan encantades 
amb les millores que ha experimentat el bus aquest estiu. Un altre 
usuari habitual, el Joaquim Ortiz també es troba més còmode amb 
el nou vehicle i satisfet dels horaris. Ell destaca que el servei és 
“puntualíssim” i que amb el trasllat del CAP al carrer Mn. Miquel 
Cortí “encara l’agafaré més sovint”. 

Deixem el nucli urbà i l’Eixample i en dirigim cap a Corral d’en 
Cona passant pel pont de l’autopista. En sortir d’aquest ens trobem 
novament un problema perquè un altre camió que fa obres ens 
obliga a pujar-nos a la vorera. “Això sol passar”, explica Elisabeth 
Soriano, una habitual del servei. “Va haver-hi un dia que no podíem 
passar i vam haver de donar la volta per un altre carrer”, afegeix 
alhora que critica la poca sensibilitat dels conductors, especialment 
“al Pg. Vilanova cantonada Rocacrespa i davant del bar de Corral 
d’en Cona, on hi ha problemes per passar o per pujar al bus”. 
Aquest fet el corrobora la Montse Lacueva, que és la xofer del bus 
que ens porta per tot Cubelles, i que assegura que “el problema és 
la circulació, que és el que ens retarda bastant més els recorreguts, 
perquè si els conductors estacionessin on els toca no tindríem 
aquests problemes”. On sí té problemes és al carrer Romaní, on 
el vehicle rasca una mica al terra a causa del desnivell de la via. 
La Montse ho sap i tracta el bus amb molta cura perquè aquesta 
situació no afecti al vehicle ni al passatge.
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De la conversa amb la xofer ens queda clar que 
l’ampliació de l’horari està fent que “hi hagi bastants 
més usuaris” i diàriament “pugen unes 110 persones”. 
Una d’aquestes persones que fan servir més el bus 
en aquesta nova etapa és la Chelo Anguís, veïna de 
Mas Trader. “Si ampliessin més el servei em vendria el 
cotxe”, bromeja quan fa referència que a casa encara 
depenen del vehicle familiar per anar a recollir a “la 
meva filla, que estudia a Vilanova i després de classe 
té activitats extraescolars”. Entén, però, que “pel 
número de gent que el fa servir si l’amplien molt la 
majoria de vegades aniria buit”. 

No només fan ús d’aquest servei municipal veïns i 
veïnes de Cubelles. “Sóc de Sevilla”, ens diu l’Elisabeth 
Galbón que va acompanyada d’un carret amb dos 
nadons. Està a Cubelles de visita, però fa servir el bus 
per baixar des de Mas Trader al centre i ja n’havia fet 
ús amb el vehicle anterior. Ella també es felicita perquè 
amb aquest nou cotxe “és més fàcil que el d’abans, 
on havies de plegar el carro per poder pujar i fins i 
tot tenies problemes perquè no hi havia gaire espai 
i això que aleshores només duia una criatura”. Ara 
duu un carro amb dos nadons i no té cap problema 
per accedir al bus. També de fora és la Maria Àngels 
Cuenca, que ve a visitar a la seva mare i juntes agafen 
el bus “per anar a comprar al poble”. La seva mare, 
la Maria, explica que “no es poden tenir queixes ara, 
tot i que si passés més sovint seria millor perquè si 
se te’n escapa un has d’esperar una hora”.

Sense gairebé adonar-nos-en hem tornat a creuar 
el pont de l’autopista. Abans de sortir de Mas 
Trader una noia a la que la seva tovallola de platja 
delata el seu destí, s’incorpora al viatge i, al peu de 
la característica font del barri, encara puja un altre 
jove. En el nostre viatge hem vist jubilats, persones 
de mitjana edat acompanyats d’infants, mares amb 
nadons, filles i mares, estudiants de vacances... Tota 
una mostra de la població cubellenca que demostra 
que aquest és un servei universal i que cada cop és 
més utilitzat a la nostra vila. 

Entrem al poble per davant del CAP. “Això sí que 
ha millorat”, li diu una passatgera a una altre, en 
referència al nou edifici del centre mèdic de la vila. 
Estem a la parada de la plaça del Mercat on anàvem 
a baixar, però torna a pujar l’Andrés Férriz, que torna 
cap a casa, a la zona marítima, i aprofita que encara 
hi som per remarcar la seva petició: “que s’allargui 
fins a les 22 h.”, ens explica de forma amable. No és 
una reivindicació crítica, sinó una petició que justifica 
una i altra vegada pel fet que “vivim allunyats del 
centre del poble i, especialment, del metge”. I mentre 
arribem a la parada del Raval del Torrent, al costat de 
l’edifici que fins fa quatre dies ocupava el CAP, una 
dona ens demana que diguem “que caldrien dues 
línies”. Apunta’t queda. 

Els usuaris augmenten un 31% 
en el darrer any

El bus urbà de Cubelles va posar-se en marxa l’any 
2003, després que l’estiu del 2002 es realitzés 
una prova pilot que va servir per posar les bases 
del servei. Els primers anys va ser una experiència 

complicada, degut especialment a la poca tradició de 
transport públic i col·lectiu de la vila de Cubelles. 
Malgrat tot, els divendres i, especialment a l’estiu, el 
servei funcionava de forma satisfactòria. 

Els usuaris han anat creixent de forma gradual al 
llarg dels darrers anys. Entre l’any 2005 i el 2007, 
s’ha incrementat el seu número en un 211,41%. Un 
creixement espectacular, als que encara hem de 
sumar un 31% més, si agafem les dades dels primers 
sis mesos de l’any 2007 i els del 2008. I això sense 
tenir en compte que el primer mes en què es van 
aplicar els canvis d’horari i recorregut del servei, el 
passat mes de juny, les persones que van agafar el 
nou vehicle van passar de 1.866 a 2.497 (+33%). 
Unes xifres senzillament espectaculars i que denoten 
l’encert del canvi.

Des de la regidoria de Dinamització Econòmica, 
que tenen cura del servei, ens expliquen que “els 
canvis s’han fet després d’un estudi de la utilització 
del bus, basat principalment en les respostes que 
els mateixos usuaris han fet a una enquesta de 
satisfacció i de les instàncies presentades per la 
ciutadania”. D’aquestes consultes n’han tret les 
propostes de millora que ara s’estan aplicant i que 
tant bona acollida estan tenint entre els usuaris. 
Malgrat no tenir encara les dades oficials del nombre 
d’usuaris en l’època estival, el regidor de Dinamització 
Econòmica, Joan Besòs, afirma que han notat “un 
augment aproximat del 30%”. Aquest és un servei al 
que se li presta molta atenció, és per aquest motiu 
que sovint es realitzen enquestes als passatgers on 
poden expressar les seves opinions. Molts expliquen 
els seus problemes particulars, però en canvi és un 
sentir general la voluntat d’augmentar la freqüència 
de pas. Pel cantó negatiu, “algú s’ha queixat del mal 
estat d’algunes marquesines de les parades”, que el 
regidor ho atribueix a “actes de vandalisme, com la 
queixa d’alguns veïns de Mas Trader que agafen el 
bus al carrer Clavell i expliquen que la senyal de la 
parada ha estat arrencada i tirada a la riera”. Joan 
Besòs demana “la col·laboració dels ciutadans per 
denunciar aquests desperfectes i resoldre’ls el més 
aviat possible”. Malgrat aquests contratemps l’opinió 
des de la regidoria és que el servei de bus urbà 
rep l’aprovació de la gran majoria dels cubellencs i 
cubellenques. 

Per a Josep Maria Chavarria, gerent de l’empresa 
concessionària Hife, “és un servei consolidat”, alhora 
que espera que el públic tingui en compte “que els 
serveis públics de transport són el futur i els utilitzin, 
perquè són una gran despesa per a l’Ajuntament i 
cal utilitzar-los”. Una de les accions que valora més 
la gent, per al gerent d’Hife, és “la connexió diària i 
en totes les freqüències cap Barcelona amb Renfe, 
una cosa en la que el Consistori ha insistit molt com 
a millora del servei”. L’empresa també és conscient 
que encara no s’ha arribat al sostre d’utilització 
del servei perquè “en els quatre anys que fa que 
funciona no ha parat de créixer”. La relació amb 
l’Ajuntament és fluida i “cada any hem incorporat 
noves parades, marquesines, noves expedicions...” i 
Chavarria espera que la tendència a l’alça del servei 
“continuï”. “Suposo que d’aquí a un temps s’haurà 
d’incrementar novament”, conclou.
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Juliol i agost els mesos de més èxit
Si analitzem les dades des del 2005 per mesos, queda clar que 
el juliol i l’agost són els que funcionen millor, mentre que els que 
menys usuaris registren són el gener, febrer i desembre. Tot i això, 
les dades dels dos primers anys no són gaire significatives en aquest 
sentit, perquè el bus estava en ple procés d’implantació, ajustant-
se i promocionant-se com queda clar veient el número d’usuaris 
del 2006, en què es va iniciar l’any amb només 582 i es van anar 
incrementant fins registrar 1.121 viatgers al desembre. 

El 2005, en què el servei va acumular 9.166 usuaris en tot l’any, 
els mesos de més usuaris van ser el juliol (1.195) i l’agost (1.156), 
mentre que els mesos que el bus va anar més buit va ser el gener 
(561) i el desembre (505).  Ja el 2006 es va créixer un 49,34%, 
superant-se la barrera dels 10.000 usuaris (13.689) i registrant-se 
un creixement progressiu en gairebé tots els mesos de l’exercici, 
tot i que, curiosament, es va trencar la tendència que els mesos de 
juliol i agost eren els de més viatgers, decantant-se cap al setembre 
(1.597) i octubre (1.662). Però el gran salt quantitatiu del bus urbà 
va arribar l’any passat, en que ja es va fregar els 20.000 viatgers 
(19.378) i en què es va registrar un increment del 41,56 % respecte 
a l’any anterior. Aquí novament el mes de juliol va ser el que més 
persones van pujar al bus (2.100), seguit de l’octubre (1.981) i l’agost 
(1.922). A més, va ser el primer curs en què cap mes va baixar del 
miler de viatgers.

De les dades del primer semestre d’enguany podem destacar que 
el servei està plenament consolidat. En aquests sis mesos ja s’ha 
superat els 10.000 usuaris i, si segueix la progressiu registrada des 
de l’ampliació d’horari, canvi del recorregut i nou vehicle (33,81%), 
es podria tancar l’any per sobre de la barrera dels 25.000 viatgers. I 
és que a Cubelles... hem pujat al bus. 

Usuaris del servei de bus (2005-2008)

2005 2006 2007 2008

Gener 561 582 1.244 1.736

Febrer 604 690 1.189 1.746

Març 664 869 1.368 1.644

Abril 821 782 1.320 1.889

Maig 872 845 1.689 1.866

Juny 848 1.121 1.853 2.497

Juliol 1.195 1.522 2.100

Agost 1.156 1.584 1.922

Setembre 711 1.597 1.768

Octubre 618 1.662 1.981

Novembre 611 1.314 1.648

Desembre 505 1.121 1.296

TOTAL 9.166 13.689 19.378 11.378

El xofer cobra el bitllet a un dels passatgers
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Joaquim Ortiz
 (Mota de Sant Pere)
1.- Sí bastant.
2.- Per anar a l’ambulatori, que et deixa al 

costat o si he d’anar a Mas Trader.
3.- Millor ara aquest cotxe que el d’abans. 

Per a la gent gran i per a persones que 
porten cotxets o carrets de la compra 
va perfecte.

4.- Puntualíssim. 
5.- No, l’han encertat.

Encarnación Martínez
 (Sector Marítim)
1.- L’agafo bastant, fins i tot abans que es 

traslladés el CAP. 
2.- Per anar al metge, al Condis o a veure 

les amigues.
3.- El nou vehicle val la pena, perquè l’altre 

era molt antic. 
4.- És puntual, però cada hora és just.
5.- Voldríem cada mitja hora. Cada hora, 

segons l’hora que tinguis el metge, 
seria millor.

Núria Gaspar
 (Centre vila)
1.- L’agafo molt. 
2.- Sobretot per anar-me a curar cada 

dia i de vegades per anar a la zona 
comercial.

3.- El nou vehicle és més agradable.
4.- És bastant puntual.
5.- Si fos cada mitja hora millor.

Elisabeth Soriano
 (Mas Trader)
1.- Gairebé cada dia l’agafo i alguns dies 

més d’una vegada.
2.- Baixo de Mas Trader al poble.  
3.- El nou vehicle està molt bé i l’horari 

des de les 6,30 a les 19 h. va bé, tot 
i que si, almenys a l’estiu, el poguessin 
allargar seria millor. Els conductors són 
molt amables. 

4.- Sí. 
5.- El Pg. Vilanova i la zona del bar de 

Corral d’en Cona són un problema 
pels conductors, perquè hi ha cotxes 
i motos aparcats i no passa bé o ens 
costa una mica pujar-hi. 

Chelo Anguís (Mas Trader)
1.- El faig servir cada cop més, especialment 

des que han allargat l’horari. 
2.- Jo el faig servir per anar a comprar a 

Cubelles i anar a l’escola a Vilanova. 
3.- Està molt bé, perquè han allargat 

l’horari i, especialment per als que vivim 
a Mas Trader, ens evita haver d’agafar el 
cotxe. La meva filla va a Vilanova i a 
l’hivern es quedava una mica curt.

4.- És molt puntual, però has d’esperar una 
hora entre un i altre. Entenc que pels 
usuaris si l’ampliem molt la majoria de 
vegades aniria sol.

5.- Que allarguessin una miqueta més 
l’horari. A les 19 h. és molt just i si 
perds un has d’esperar una hora.

Maria Dolors San Nicolás
 (Mas Trader)
1.- Sí, normalment.
2.- Per anar al metge, principalment.
3.- Abans havíem de plegar el carro dels 

nens i, tot i això, no hi cabia. És més 
ample i per la gent gran, que ve amb 
carros de la compra, va molt bé. 

4.- Normalment sempre és puntual. Cada 
hora està bé, perquè tampoc puja i 
baixa tanta gent.

5.- Caldria ampliar una mica l’horari per 
la tarda, perquè si has d’anar al metge o 
surts de treballar és una mica just.

Els passatgers estan satisfets del servei
però demanen que aquest s’allargui per la tarda
Tots els usuaris i usuàries del bus amb els que vam poder parlar van estar encantats de col·laborar amb la redacció de Ràdio Cubelles i 
l’Ajuntament Informa en aquesta enquesta. De totes les persones a les que vam poder entrevistar hem fet una selecció que reproduïm a 
continuació. Malgrat tot, a tots els hi donem les gràcies per la seva total predisposició en l’elaboració d’aquest reportatge, la seva amabilitat 
i la seva simpatia.

A tots els usuaris i usuàries els hi vam demanar: 1.- Fa servir habitualment el bus?
 2.- Per quin motiu?
 3.- Ha notat les millores en el servei?
 4.- És puntual el bus?
 5.- Quines coses milloraria?
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El nou Centre d’Atenció Primària
va obrir el 15 d’agost
L’equipament sanitari és un edifici de dues plantes
lluminós i de 1.451 m2

El nou Centre d’Atenció Primària de 
Cubelles (CAP) ja és una realitat. El passat 
15 d’agost, després de diverses negociacions 
entre l’Ajuntament de Cubelles, la conselleria 
de Salut, el Servei d’Atenció Primària Alt 
Penedès – Garraf de d’Institut Català de la 
Salut i CatSalut, es van obrir les portes del 
nou edifici, situat al carrer Mossèn Miquel 
Cortí s/n, i que té nou número de telèfon (93 
895 79 06). La inauguració oficial, però, no 
es produirà fins la propera tardor, un cop el 
centre estigui plenament en funcionament.

El Consistori cubellenc està plenament 
satisfet d’haver solucionat un greu problema 
de servei sanitari a la ciutadania, perquè 
les velles dependències havien quedat, fa 
temps, obsoletes. Però això ja és història. 
Des de mitjans d’agost, tan els ciutadans 
de Cubelles com els professionals de 
l’equip d’Atenció Primària Cubelles – Cunit 
gaudeixen del nou Centre que compta amb 
unes magnífiques instal·lacions, ubicades 
en una edificació molt amplia (1.451 m2) 
i lluminosa. 

L’entrada al nou equipament sanitari està al 
carrer Mossèn Miquel Cortí perquè és el 
que queda més a peu pla del carrer i on 
s’ha mantingut una olivera extraordinària. La 
planta baixa s’ha destinat a aquelles àrees 
que, bé pel seu funcionament continuat o 
bé degut al perfil dels seus usuaris, cal que 
tinguin una relació totalment directa i a nivell 
amb l’accés. Així, aquí trobem les consultes 
dels metges de família, pediatria, odontologia, 
ginecologia, infermeria, llevadores i Atenció 

Continuada (urgències) i 
els boxers d’extraccions 
de sang i de reanimació, 
així com els professionals 
administratius que 
informaran als usuaris i 
tramitaran les gestions 
sanitàries que siguin 
necessàries. 

Al cantó dret del vestíbul, 
corresponent a la part 
de l’edifici a un sol 
nivell, s’hi disposa l’àrea 
polivalent (odontologia i 
ginecologia, entre d’altres), 
l’àrea de pediatria i part 
de l’àrea administrativa (arxiu i despatx 
d’administració). La zona de pediatria, en ser 
àrees amb afluència de nens petits, mares 
amb nadons, dones embarassades i altres 
persones amb mobilitat reduïda, cal que 
estiguin molt a la vora de l’accés i amb unes 
condicions de confort, visuals i llum molt 
bones. Per tant, la sala d’espera de l’àrea 
de pediatria té unes visuals directament a 
l’exterior a través d’una zona de porxo. A 
l’esquerra del vestíbul principal, dividida per 
un pati interior, la zona d’escales, ascensor i 
els lavabos, hi ha l’àrea d’atenció continuada 
i la de medicina general. El pati permet 
disposar en un mateix nivell de dues 
unitats que comparteixen les condicions 
de ventilació i il·luminació, però que estan 
separades per garantir la privacitat dels 
usuaris que hi ha en cadascuna d’elles. La 

sala d’espera de l’àrea d’atenció continuada 
s’organitza paral·lela al cantó llarg del pati de 
manera que és una zona permanentment 
il·luminada naturalment. Així, les sales de 
consulta i boxes tenen una relació directa 
a l‘exterior. Des de la recepció es controla 
l’accés a aquesta zona.

Per contra, la primera planta s’ha destinat 
totalment a aquelles àrees que tenen un 
funcionament menys constant. En aquest 
espai hi ha els despatxos de treball social, 
la sala d’educació sanitària, els despatxos de 
la direcció de l’equip i altres dependències 
com són la biblioteca, sales de reunions, 
dormitoris pels professionals de guàrdia 
i altres departaments. La zona d’àmbit 
restringit del personal sanitari s’organitza 
al voltant del pati, de manera que tant 
els vestidors del personal sanitari com 
el passadís d’accés a l’àrea administrativa 
principal i les instal·lacions de fred i calor 
ventilen i s’il·luminen a través del pati i a 
una prolongació tranversal en forma de 
terrassa. La resta de dependències donen 
directament a l’exterior. Per un altre cantó 
l’àrea d’educació sanitària a través de la sala 
d’educació sanitària està orientada a sud i 
amb visuals directament sobre la vila i el 
campanar de l’església de Santa Maria.

La construcció del Centre de Salut de 
Cubelles, com l’anomena el Departament 
de Salut, es va iniciar a finals de l’any 
2006, després que l’empresa pública de la 
Generalitat de Catalunya, GISA, adjudiqués 
les obres a la constructora Tiferca, S.A., per 
un import total de 2.614.144,42 €. Les obres 
es van fer d’acord al projecte redactat per 
Josep M. Miró i Gellida, en nom de Nitidus 
Arquitectes SL.

Sala d’espera de medicina general

Vista exterior del nou CAP
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Les escoles acolliran el proper curs
un total de 1.900 alumnes
La comunitat educativa estarà distribuida en dues llars d’infants,
tres escoles de primària i dos instituts

El 15 de setembre arrenca el curs escolar 
2008 – 2009 a la nostra vila. En un estiu de 
grans canvis, la construcció de l’IES Cubelles 
II i la reobertura de la llar d’infants L’Estel 
són les dues grans novetats amb que s’inicia 
aquest curs. Els alumnes escolaritzats a 
Cubelles sumaran enguany els gairebé 1.900 
alumnes, repartits entre les llars d’infants 
L’Estel (53 places) i la Draga (135); l’escoles 
d’educació infantil i primària Charlie Rivel 
(675), Vora del Mar (425) i Mar i Cel (121); 
i els instituts de Cubelles (420) i Cubelles 
II (60).

El Govern municipal ha treballat des de 
l’inici de la present legislatura per seguir el 
procés d’increment de places educatives, 
especialment en l’ensenyament infantil. La 
carència de places s’ha començat a solucionar 
amb la reobertura de la llar d’infants L’Estel, 
que oferirà un total de 53 places, distribuïdes 
en una aula de P1 i dues de P2. Aquestes 
noves places se sumen a les 135 que ofereix 
La Draga, entre les 2 classes de P0, les 3 de 
P1 i les 4 de P2. El nou equipament educatiu 
ocupa les antigues dependències de l’escola 
bressol l’Estel, de qui recupera el nom, tot 
i que s’han realitzat obres per condicionar 
l’espai a la normativa vigent. Actualment, 
aquest edifici de propietat municipal, feia les 
funcions d’esplai infantil.

Les classes en aquest nou centre escolar 
s’iniciaran amb total normalitat al setembre 
i la gestió la realitzarà l’empresa Serveis 
Educatius Cavall de Cartó, SL., que és qui 
ha guanyat el concurs obert al qual van 
concórrer 7 empreses. El contracte, que 
té una durada de 3 anys, té un cost de 
34.538,49 € en concepte de subvenció 
anual i inclou la gestió del servei, el menjador, 
així com l’adquisició del material necessari. 

L’horari del centre 
serà de 9 a 12 hores 
i de 15 a 17 hores, 
de dilluns a divendres, 
tot i que l’equipament 
oferirà un servei de 
permanència entre 
les 8 i les 9 del matí i 
les 17 i les 18 h. amb 
la voluntat de facilitar 
als pares i a les mares 
la conciliació familiar i 
laboral. L’equip docent 
estarà format per 
7 professionals: un 
mestre, 3 educadors 
d’aula, 2 professors de 
suport i un monitor de 
lleure i menjador. Tot el personal, a excepció 
de la directora, és de Cubelles, recollint 
l’empresa la voluntat municipal d’oferir 
feina a persones de la vila que reuneixin els 
requisits de titulació establerts. 

En quant al futur creixement escolar de 
llar d’infants, el Govern, a través del regidor 
d’Ensenyament, Joan Albet, anuncia que “ja 
s’està treballant perquè la  tercera llar d’infants 
es construeixi a la zona escolar on es troba 
l’IES i on també està el CEIP Mar i Cel”. 

L’obertura del segon IES, l’altra 
novetat
La segona escola que obrirà portes enguany 
és l’IES Cubelles II, que de moment ho farà 
en mòduls prefabricats a l’Avinguda Onze 
de Setembre, 66-67. Amb la propera 
redacció del Pla General, el Govern té la 
missió d’estudiar la ubicació definitiva del 
centre, tot i que el propòsit del Consistori 

és que el segon institut es construeixi en la 
zona escolar on està el col·legi Charlie Rivel 
i la llar d’infants l’Estel

El nou centre d’ensenyament secundari 
començarà aquest setembre amb dues línies 
de 1r d’ESO i un màxim de 60 alumnes. Les 
obres de construcció es van iniciar el passat 
mes de maig i estan finalitzades. 

Tasques de manteniment als 
centres educatius
D’altra banda, la regidoria d’Ensenyament 
s’ha encarregat de realitzar diversos treballs 
de manteniment en el conjunt de centres 
educatius. Una de les actuacions més 
significatives és l’arranjament de les teulades 
de tres aules del col·legi públic Charlie 
Rivel, que porta a terme el Departament 
d’Ensenyament. 

Un altre tema en què treballa el Consistori 
és en desencallar la construcció del gimnàs 

del Charlie Rivel, una vella demanda 
encara pendent de solucionar, així 
com en el projecte de construcció 
de l’escola de primària Mar i Cel que 
per segon any tornaran a iniciar el 
curs amb mòduls prefabricats. Sobre 
això, Joan Albet assegura que en dos 
anys l’edifici quedarà construïts amb 
característiques similars al del Vora 
del Mar. De moment, el projecte 
està pendent d’adjudicació i el 
Departament ha obert la licitació 
de la primera fase de les obres, que 
consistiran en la construcció de una 
primera línia educativa.

Llar d’infants l’Estel

IES Cubelles II
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“Mentre el cos aguanti seguiré participant perquè 
la il·lusió de col·laborar-hi encara la tinc”
Entrevista a Josep Cuscó i Martí, veterà trepitjador de raïm de la Festa de la Verema

8

Com es prepara enguany una 
Festa de la Verema que amb el 
canvi de format torna als seus 
inicis?

La Verema és una acte que ha 
canviat al llarg dels anys. El que 
va començar com una trobada 
minoritària es va consolidar 
ràpidament i hi participava 
tothom. Ara es torna als orígens, 
cosa que no veig gens malament.  
En les edicions anteriors s’havia 
desvirtuat una mica la Verema 
ja que es feia de tot menys 
potenciar el vi i el cava, que n’és 
l’essència.

Sempre vas acompanyat de 
joves del municipi per fer la 
trepitjada...

Els nens i joves que m’acompanyen 
són el futur, els qui han d’agafar 
el relleu. No sempre ha de ser 
el Cuscó, s’ha de fer partícip a 
tothom. A més la canalla gaudeix 
molt fent la trepitjada, hi estan 
molt predisposats. Si per ells fos 
no pararien de trepitjar raïm! 
També he de dir que cada any 
es troba a faltar la figura d’en 
Salvador Fonoll, sense ell es nota 
molt. Espero que estigui satisfet 
de la tasca que fem.

Quants quilos de raïm soleu 
trepitjar?

S’acostumen a portar uns 500 
quilos de raïm per poder omplir 
les cubes i fer la trepitjada que 
ens dóna el most, que és el 
primer suc que surt i és dóna a 
provar a les autoritats...i cada any 
és bo.

I quina és la varietat de raïm 
que s’utilitza per la Festa de la 
Verema?

Aquí hi ha les tres varietats 
xarel·lo, macabeu i parellada. 
Però per la trepitjada es fa 
servir el xarel·lo, que és el més 
abundant.

I la roba que feu servir és la 
tradicional de Cubelles?

Aquesta roba és la que feien 
servir els pagesos quan anaven a 
la vinya. Els pantalons blaus que 
després es feia servir per anar 
a collir, la faixa que protegeix 
l’esquena i el gorro.

Perfil
En Josep Cuscó i Martí va néixer fa 53 anys a Olesa de Bonesvalls però ja en fa més de 45 que viu a Cubelles. 
Ha fet de gairebé tot a la vida, des de treballar en un hotel, en l’àmbit de l’automoció, cambrer dels jugadors del 
Barça (una de les seves grans passions) i fa deu anys que se’l pot veure al peatge de Cubelles.

Les seves aficions tenen un nexe comú: l’esport. És membre d’un grup excursionista i de senderisme, el que l’ha 
dut a pujar més de 65 cops a Montserrat a peu. Durant molts anys va formar part de la junta del Club Ciclista 
Cubelles, amb qui feia sortides tots els diumenges. I com a bon culé s’ha recorregut gran part d’Espanya i Europa 
seguint a l’equip.

En Cuscó, a més, és una persona molt implicada amb Cubelles. Va estar des dels inicis de l’Agrupació de Balls 
Populars acompanyat del seu amic Joan Vidal, i a dia d’avui encara se’l pot veure amb als Gegants de Cubelles. 
Però l’acte amb qui tot cubellenc el relaciona és sens dubte la Festa de la Verema. No s’ha perdut cap edició, i 
amb la d’enguany ja en van 21, oficiant la tradicional trepitjada del raïm i donant a tastar el primer most. Un 
acte que li porta molts records d’enyorança del qui va ser el seu company de trepitjades des dels inicis, Salvador 
Fonoll.

I és que no hi ha Cuscó sense Verema i no hi ha Verema sense el Cuscó.

Josep Cuscó
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Perquè la Verema és una festa lligada 
a la pagesia. Quina és la seva salut a 
Cubelles?

Malauradament a Cubelles cada cop n’hi 
ha menys, el que tenim és testimonial. El 
raïm l’hem d’anar a buscar fora per poder 
fer la trepitjada ja que les vinyes són més 
aviat escasses al nostre municipi. No hi ha ni 
pagesos, hi ha qui té un hortet i se’n cuida, 
però poc més.

Enguany també es canvia la duració de la 
Verema que passa de tres a dos dies.

S’ha considerat que en dos dies és la millor 
opció per potenciar la festa. Un dels actes 
principals serà la trepitjada però també les 
degustacions que oferiran els cellers i els 
restauradors del municipi.

En 21 anys no has fallat mai a la cita amb 
la Verema...

Mentre el cos aguanti hi seguiré participant, 
la il·lusió de col·laborar-hi sempre la tinc 
així que espero que sigui molta la gent que 
aquest any també participi en la festa.

9

Josep Cuscó carregant de raïm les portadores de la trepitjada

Vine o truca’ns i et direm quin curs has de fer.
Informació: 
Servei de Català del Garraf i de Vilanova i la Geltrú Regidoria d’Ensenyament
De dilluns a divendres, de 10 a 14 h Dilluns a divendres, de 10 a 14 h.
Rasa del Miquelet, 16 C. Joan XXIII, 30 - 2ª planta
Tel. 93 811 57 73 Tel. 93 895 16 02

Organitza: Consorci per a la Normalització Lingüística amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cubelles.

Cursos per aprendre  Cursos per aprendre 
a parlar en català a escriure en català
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L’Ajuntament de Cubelles disposa d’un nou recurs per a poder cobrir 
les vacants laborals que sorgeixin en els diferents departaments. És 
en aquest sentit que recentment s’ha creat una borsa de treball. La 
funció d’aquest nou recurs és poder cobrir de manera interina les 
places que queden vacants o les baixes laborals del personal del 
Consistori. La borsa de treball es va crear d’acord amb el Comitè 
d’Empresa, que reclamava regularitzar la contractació de personal 
de caràcter temporal. Aquesta era una de les negociacions que van 
iniciar-se amb la nova legislatura per posar fi a la possible arbitrarietat 
a l’hora de contractar nou personal de l’administració.

Per formar part de la borsa de treball es va realitzar un procés 
selectiu al que s’hi van presentar 18 persones, 16 de les quals ja estan 
treballant. Les 2 restants es mantenen a la borsa a l’espera d’alguna 
vacant que puguin suplir. Al tractar-se d’una borsa de treball per 

cobrir suplències en places d’auxiliar administratiu el procés selectiu 
no especificava un nombre límit, ja que la intenció és disposar del 
màxim número de persones possibles per a poder fer front a les 
vacants que es vagin generant en els propers dos anys.

Convocatòria d’oposicions

D’altra banda, l’Ajuntament té la voluntat de fer la convocatòria 
pública de les places del personal de l’administració que actualment 
ocupen els seus llocs de treball de forma interina. És a dir, sense tenir 
la plaça guanyada a través d’unes oposicions. Així doncs, en breu 
podria fer-se la publicació oficial d’algunes de les places que està 
cobrint personal amb caràcter d’interinatge.

L’Ajuntament crea la borsa de treball d’auxiliars
El nou recurs permetrà cobrir les vacants regularitzant la contractació de personal, una petició 
del Comitè d’Empresa

El Ple del 16 de juny va passar a la història 
de Cubelles ja que va ser la primera sessió 
celebrada fora del Saló de Plens de l’edifici de 
l’Ajuntament. En el Ple corresponent al mes 
de maig tots els grups amb representació 
municipal van aprovar el trasllat a la sala 
d’exposicions del Centre Social.

La sala va haver-se d’habilitar per a l’ocasió, 
també en les successives sessions que s’hi 
ha esdevingut, i el resultat final ha estat 
molt més que correcte. Ara l’aforament del 
públic que vol assistir als plens ha augmentat 
fins a la cinquantena de persones, i gràcies a 
l’ascensor del Centre Social, es superen les 

barreres arquitectòniques 
de l’edifici de l’Ajuntament 
i es permet el còmode 
accés per a persones amb 
mobilitat reduïda.

Els problemes inicials 
d’acústica de la primera 
sessió plenària van quedar 
resolts en els posteriors 
plens i l’opinió generalitzada 
de polítics, públic i 
periodistes és molt favorable 
a la nova ubicació. Mentre 
no s’enllesteixin les obres 
de remodelació que patirà 
l’edifici de l’Ajuntament 
que comportarà la creació 
d’un nou saló de plens 
adaptat a la nova normativa 
d’accessibilitat i que millori 
les condicions anteriors, els 

plens es celebraran a la sala d’exposicions 
del Centre Social com és habitual cada 
tercer dilluns de mes a partir de les 8 del 
vespre i transmès en directe per Ràdio 
Cubelles (107.5FM) i en la versió on-line 
www.radiocubelles.cat. 

Opinió favorable al trasllat
dels plens municipals al Centre Social
El canvi ve motivat per la manca d’accessibilitat i l’escàs aforament de la sala de plens, on no s’hi 
tornarà fins que finalitzi la remodelació de l’Ajuntament

10

La nova sala de plens
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Turisme posa en marxa les quatre primeres rutes 
de senderisme i bicicleta de la vila
Es tracta de quatre itineraris, editats en format tríptic,
elaborats en col·laboració amb els Amics del Castell
L’Ajuntament de Cubelles, dins del programa 
Turisme Actiu, ha dissenyat 4 itineraris per 
realitzar caminant o en bicicleta pel municipi. 
Aquestes rutes discorren tant pel nucli 
urbà com pels voltants rurals i marins de 
vila, estan pensats per a tot tipus de públic i 
s’han elaborat amb la col·laboració del Grup 
d’Estudis Cubellencs Amics del castell i de 
la seva secció excursionista. La regidoria 
de Turisme ha editat aquestes rutes en 
els seus corresponents tríptics, editats en 
català, castellà i anglès i que s’identifiquen 
amb diferents colors, on a més del plànol 
del recorregut també informa de la durada, 
si és pot fer tot amb bicicleta i els nivells i 
la dificultat. Tots els itineraris tenen l’origen 
a la plaça del Castell i la seva arribada a 
l’exposició permanent dedicada a Charlie 
Rivel, ubicada al costat de l’oficina de Turisme, 
a la Plaça del Castell. 

Podeu trobar més informació sobre aquestes 
rutes a l’Oficina de Turisme de Cubelles (Pl. 
del Castell i Platja), al telèfon 938952500 i a 
la web: www.cubelles.cat.

RUTA 1

RUTA 3

R
U
T
A

2

R
U
T
A

4

11



12

Cubelles batega

Al carrer el segon número
de Cubelles Cooperació
La revista conté una entrevista amb la cubellenca Marta Vidal

L’Ajuntament de Cubelles ha publicat 
el segon número de la revista Cubelles 
Cooperació. Es tracta d’una iniciativa de la 
regidoria de Cooperació que pretén apropar 
a la ciutadania, i en un futur també a la resta 
de la comarca, les entitats i associacions 
de caire local que treballen en projectes 
cooperatius, tant d’abast internacional com 
domèstic.

En aquest segon lliurament de la revista 
hi trobàreu, entre d’altres, una entrevista 
amb la cubellenca Marta Vidal, que explica 
la seva experiència com acollidora de nens 
sahrauís; informació sobre el taller que va 
organitzar Intermon-Oxfam a l’IES Cubelles 

o un reportatge sobre l’associació africana 
Kamba Beó Neré, a més de les seccions 
habituals que conté la publicació.

Cubelles Cooperació és una revista trimestral, 
de caire gratuït, que es distribueix a les bústies 
del municipi. El seu contingut s’estructura en 
tres grans branques i té la pretensió de ser 
una publicació plural i independent, sense 
cap color polític. Un dels objectius que havia 
assolit la regidoria de Cooperació era que, 
el més aviat possible, la revista es pogués 
autofinançar mitjançant anuncis publicitaris, 
cosa que ja ha aconseguit amb aquest segon 
número.

L’Ajuntament de Cubelles i Microbank signen 
un acord per al finançament de microcrèdits
El conveni entre La Caixa i el Consistori facilitarà operacions de préstec a persones excloses 
del sistema creditici tradicional i afavorirà la creació de projectes d’autoocupació.

L’Alcaldessa de Cubelles, Maria Luisa Romero i el director d’àrea 
de negoci de “la Caixa” al Garraf, Trino Puig, van signar un conveni 
de col·laboració per al finançament de microcrèdits. L’acord entre 
l’entitat financera i el Consistori facilitarà les operacions de préstec 
de petites quantitats dirigides a persones amb dificultats per 
accedir al sistema tradicional de crèdit. Així mateix, donarà suport 
i fomentarà la creació de projectes innovadors de persones amb 
caràcter emprenedor.

El criteri de concessió dels microcrèdits socials per part de MicroBank 
atén fonamentalment a la confiança en les persones i a la viabilitat 
dels projectes a finançar, que no requereixen de les garanties i avals 
necessaris per a accedir als crèdits del sistema financer tradicional. 
El programa, en funcionament des de l’any passat, s’adreça a totes 
les persones amb uns recursos econòmics limitats i a les empreses 

del tercer sector, amb l’objectiu de fomentar l’activitat productiva, 
el desenvolupament personal i la creació d’ocupació. MicroBank ha 
finançat més de 13.000 projectes des de l’inici a través de les seves 
tres divisions de finançament. Els microcrèdits socials, per una quantia 
límit de 15.000 euros, centrats en la creació d’activitat productiva, 
els microcrèdits financers, per una quantia límit de 25.000 euros, 
que donen suport a l’autoocupació i als microempresaris i l’Ajuda 
Familiar, que facilita l’accés al finançament dels col·lectius amb 
recursos limitats. 

El caràcter social dels microcrèdits ve avalat pel fet que més del 
73% dels microemprenedors siguin dones i més del 26% siguin 
immigrants, dos dels sectors de població amb més dificultat d’accés 
al mercat laboral. Cada microcrèdit atorgat per MicroBank genera, 
a més, una mitjana de 2,5 llocs de treball per negoci emprès. Les 
activitats que predominen entre els negocis engegats pels beneficiaris 
de MicroBank són el comerç (27,6%), les empreses de serveis 
-missatgeria, atenció social, neteja...- (25,2%) i l’hoteleria (15,7%).

Acords amb més de 300 entitats socials 
En la concessió dels microcrèdits intervenen com a intermediàries 
entitats socials que avalen, assessoren i realitzen el seguiment dels 
projectes. Fins avui, MicroBank ha firmat convenis amb 306 entitats 
socials de tot l’Estat espanyol que vetllen per la viabilitat dels 
projectes finançats. 

Les entitats socials col·laboradores són organitzacions de tot 
tipus amb experiència en accions d’assistència econòmica o social 
adreçades a potenciar la creació de microempreses, fomentar 
l’autoocupació i incentivar l’activitat emprenedora. MicroBank està 
present als principals fòrums de microfinances d’Espanya i Europa, 
entre ells la European Microfinance Network.

12

Ajuntament i “la Caixa” van signar el conveni
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La XXI edició de la Festa de la Verema
arriba amb un canvi de format
Enguany es dedicarà exclusivament als cellers i restauradors
però es mantenen els actes tradicionals
Cubelles celebrarà  els dies 12 i 13 de 
setembre la XXI edició de la Festa de la 
Verema, que enguany presenta novetats 
en el seu format. Tot i mantenir-se l’espai, la 
plaça del Mercat, la concepció de la festa fa 
un gir total i es tornarà a centrar en el món 
del vi i el cava, amb la incorporació de la 
mostra de la gastronomia local.
La primera de les novetats és l’eliminació 
de la fira comercial i d’entitats, que en els 
darrers anys havia robat tot el protagonisme 
a la fira de vins i caves. Amb l’objectiu de 
promocionar els productes vinícoles a 
través dels comerços locals, enguany només 
podran disposar d’estand de participació a 
la Verema els establiments que disposin de 
domicili social a Cubelles i que ofereixin 
estand de vi i cava, o bé estand amb 
degustacions de restauració. Cada un dels 
expositors de vins i caves oferiran els 
productes d’unes bodegues. Així, a l’estand 
de Cal Tala es podran tastar els caldos de 
Caves Mestres, Bodegues Pinord i Caves Hill; 
al Racó de la Vila els vins i caves de Caves 
Ferret, Caves Nadal, Torelló, Canals & Munné, 
Raimat, Cordoniu, Caves Gramona i, U més U 
fan Tres; al Pic&Jazz tindran els productes de 
Caves Rovellats, Vinya Sílvia, Caves Naveran, 
Clos de la Bauma, Emendis, Alsina Sardà, Can 
Bonastre, Blancher caves i vins, Can Ramon 
Viticultors, Agrícola Falset Marçà i Parxet; La 
Cuineta oferirà els vins i caves de Cuscó Berga, 
Mondes, Emendis i Alsinac; mentre que el celler 
Què bo tindrà Caves Vallformosa, Alsina Sardà 
i Celler Unió. L’organització posarà a la venda 
dos tiquets de degustació de vi o cava. El 
primer, al preu de 3€, inclou 2 degustacions i 
la copa commemorativa de la XXI edició de 
la Festa de la Verema, mentre que també es 
posarà a la venda un tiquet únicament amb 
2 degustacions de vi i cava al preu de 2€.
Pel que fa a les degustacions gastronòmiques, 
que es vendran amb un tiquet de 2,5 € per 
plat, els restaurants locals han proposat la 

seva oferta. A l’estand de La Salseta podrem 
tastar la seva Fideuada i el Bacallà amb puré 
de patates i bolets. Cal Tala ens delectarà amb 
les Broquetes de salmó i verdures al brut de 
bruts, Bacallà amb samfaina regat amb rosat i 
els Ronyonets de xai al vi negre del Penedès. La 
cuina del celler Pic&Jazz presenta Cap i pota 
a la denominació d’origen cava i Ribbscajum 
al sumoll de Can Ramon. La Cuineta ha 
proposat per a la degustació gastronòmica 
les seves Quenefes de peix, Pernilets de 
pollastre al vi, Strogonoff de gall dindi i Mitges 
guatlles glacejades al cava Curscó Berga. Per 
acabar, el Racó de la Vila té a la seva carta 
de l’estand de la Verema el Foie amb figues 
al mar de cava, Cecina a l’oli de menta, Dau 
de bacallà a la mussolina d’all i oli i el Flam de 
formatge cru de cabra amb tomàquets cherry 
confitats. 
Els estands es completaran amb l’espai de la 
regidoria, on hi haurà una exposició d’estris 
del vi –a càrrec de Francesc Pujades-, les 
demostracions d’arts i oficis antics –boter, 
bufador de vidre i cisteller- i els estudis de 
Ràdio Cubelles, que farà una cobertura dels 
diferents actes de la festa. 

Es mantenen els actes tradicionals
Tot i els canvis, es mantenen els actes 
més tradicionals de la Festa de la Verema. 

Així, després de 
la inauguració 
oficial del recinte, 
divendres 12 de 
setembre a les 19 
h., es lliuraran els 
Pàmpols de Plata. 
Aquests premis es 
lliuren anualment 
a persones que 
han dedicat la 
seva vida al món 
de la pagesia, el vi 
o el cava. La llarga 
tradició pagesa de 
la nostra població, 
e s p e c i a l m e n t 

dedicada al conreu de la vinya i a l’elaboració 
de vi, ha deixat per a la història incomptables 
personatges que s’han dedicat a la terra amb 
cos i ànima. Recordar la seva tasca, dedicació 
i esforç i retre’ls homenatge és el principal 
objectiu del guardó representat amb una 
fulla de la vinya platejada. Les persones 
que el rebran enguany són un dels secrets 
més ben guardats per l’organització, que no 
desvetllarà el seu nom fins minuts abans de 
l’acte de lliurament de premis.
L’elecció de les pubilles agafarà el relleu 
del lliurament dels Pàmpols de Plata. La 
pubilla infantil i de la Verema 2007, l’Ariadna 
Rodríguez i la Judith Escolà, respectivament, 
traspassaran la seva banda i la seva 
experiència a les noves representants de la 
festa per al 2008. 
La primera jornada es tancarà amb la 
tradicional trepitjada de raïm i el tast del 
primer most, que com l’any passat serà 
doble. Per una banda, un grup d’infants de 
la vila realitzaran una trepitjada, mentre 
que els membres de la colla de geganters 
de Cubelles, que es troben celebrant 
el cinquantenari de la colla, tornaran a 
descalçar-se per, ajudats de l’històric Josep 
Cuscó (veure entrevista d’aquesta mateixa 
edició) produir el primer most de la verema 
cubellenca.

Dissabte la jornada arrencarà amb la 8a 
trobada de plaques de cava. Es tracta d’una 
cita que ja ha quedat marcada en el calendari 
dels col·leccionistes i que cada any atrau a 
més participants. A la tarda, i després de 
l’èxit de l’any passat, s’han programat dues 
sessions del curs de tast de vins, que tindran 
lloc al Centre Social a les 17:30 i a les 18:30 
h. El curs és gratuït i les inscripcions es poden 
fer a l’Oficina de Turisme. Mentrestant, els 
estands tornaran a obrir les seves portes 
per seguir oferint els seus productes als 
visitants. La jornada acabarà amb el concert 
del grup Border Line Band.

Demostració d’antics oficis

Els més joves trepitjadors de la vila

Enguany se celebra la 8a Trobada de Plaques de Cava
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La remodelació de la zona poliesportiva
continua amb la construcció del pavelló
La urbanització de l’entorn del poliesportiu ha afectat uns 12.500 m2

El passat 1 d’agost es va obrir el trànsit a 
l’Avinguda Onze de Setembre a l’alçada del 
Poliesportiu de Cubelles. Les actuacions que 
manquen encara per finalitzar l’obra és la 
instal·lació de la il·luminació final als pàrkings 
així com l’oficina de consergeria que ja s’ha 
començat a construir. A més, també es 
reobre l’entrada principal del Poliesportiu 
per tal de millorar l’accés dels usuaris de les 
instal·lacions esportives al llarg de l’estiu. 

Pel que fa a l’Avinguda Onze de Setembre 
s’han construït les voreres, s’ha asfaltat i s’ha 
construït un carril bici d’aglomerat asfàltic 
amb colorant, a més de fer la vorera de la 
banda de la via del ferrocarril totalment 
inexistent fins ara. Igualment, als carrers Pla 
de Sant Pere i Josep Pla també s’han fet les 
noves voreres i el corresponent carril bici. 
Tot l’entorn també s’il·luminarà de nou amb 

làmpades de vapor de sodi de baixa pressió 
i s’ha plantat nova vegetació que no malmet 
el paviment amb les arrels. 

En quant al Poliesportiu, ja s’ha iniciat la 
construcció d’un edifici que farà les funcions 
de consergeria. S’ha ubicat al costat de l’actual 
entrada principal al recinte que se substituirà 
per una porta correguda automatitzada. El 
projecte també contemplava la urbanització 
de les zones d’estacionament del camp de 
futbol municipal Josep Pons i Ventura i del 
Poliesportiu Municipal. 
En la zona d’accés 
al Poliesportiu s’han 
destinat 3.900 m2 a una 
zona d’aparcament de 
cotxes i motocicletes, 
una zona de vianants 
i espais verds equipats 
amb mobiliari urbà. La 
zona d’estacionament 
té uns 2.000 m2 
de superfície. Un 
tractament similar al 
que s’ha donat a la zona 
del davant del camp de 
futbol municipal, que té 
una extensió de 4.000 
m2. En aquest espai 
s’ha construït una zona d’estacionament de 
cotxes i motocicletes, una zona de vianants i 
zones verdes amb mobiliari urbà, a més d’un 
parc infantil.

Pavelló nou i reparació de l’actual
El Poliesportiu es veurà afectat per una 
gran remodelació amb la construcció del 
nou pavelló, que forma part del complex 
mixt hoteler-esportiu. Les obres d’aquest 
nou equipament van iniciar-se el passat 
mes de maig i s’ubica on anteriorment es 
trobaven els frontons. D’aquesta manera 
els dos pavellons quedaran units per una 
nova zona de vestuaris que compartiran 
les dues instal·lacions. Això provoca el canvi 

d’ubicació dels frontons, que es construiran 
a la part posterior del nou pavelló un cop 
es presenti i s’aprovi el projecte bàsic i 
executiu que ha de realitzar l’empresa 
Ingeniería Arquitectura Especializada SCP. El 
nou pavelló també provocarà l’aprofitament 
dels actuals vestuaris, que passaran a ser 
sales de gimnàstica o magatzems de material 
esportiu. A banda de la construcció del nou 
equipament esportiu també es remodelarà 
l’actual pavelló amb una nova coberta que 
corregirà els problemes de goteres que 
pateix actualment. 

D’aquesta manera la zona poliesportiva 
continua la seva transformació que va 
començar amb la construcció dels vestuaris 
del camp de futbol municipal Josep Pons i 
Ventura, l’obertura d’aquesta nova zona 
reurbanitzada i la creació d’un carril bici. 
Ara continua dins del Poliesportiu amb la 
construcció d’un nou pavelló, la instal·lació 
de la gespa artificial al terreny de joc 
del camp de futbol i la reparació de la 
coberta de l’actual pavelló. Per garantir la 
conservació de tota la zona poliesportiva la 
regidoria també va anunciar que es crearà 
un reglament d’ús de la nova instal·lació.

Imatge virtual del nou pavelló

Plaça d’accés al cam de futbol

Avinguda Onze de Setembre
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La pavimentació amb gespa artificial del camp de futbol municipal 
Josep Pons i Ventura segueix a bon ritme. Les obres, que van 
començar a finals del mes de juliol, estan executades per l’empresa 
Construcciones Icart S.L. i tenen un pressupost de 596.000€. 

Degut a les obres del camp de futbol, les entitats esportives han 
modificat les seves pretemporades. A banda del camp de futbol 
del poliesportiu, l’Ajuntament està treballant per a condicionar el 
camp de futbol de l’IES. Fins i tot, s’està estudiant el projecte de 
realitzar un nou terreny de joc entre l’IES Cubelles i la deixalleria. 
En aquest terreny s’hi podria instal·lar tot el material del vell Josep 
Pons i Ventura i, fins i tot, es podria aprofitar el mateix sauló estret 
recentment en les obres d’implantació de la gespa artificial. “Aquest 
nou terreny de joc podria ser aprofitat tant per l’IES, com a pati 
de l’escola, com pels aficionats que vulguin practicar el futbol”, va 
explicar el regidor, Lluís Pineda.

El nou terreny de joc, a banda de la gespa, inclourà alguna novetat com 
el tancat perimetral per tal que els espectadors no puguin accedir a la 
gespa. Per altra banda, s’instal·larà una graderia provisional per a 160 
persones just davant de les actuals. Precisament, del projecte de les 
graderies hi ha dues opcions. Una primera és apostar per recuperar 
les graderies existents, adequant-les a la noves normatives; i l’altra 
opció és el projecte que ja es va realitzar la passada legislatura, que 
contemplava la construcció de les graderies noves a banda de tres 
naus, on s’ubicarien els magatzems i el bar que tindria entrada per 
fora del camp. “Aquesta serà la següent fase, estudiarem les dues 
opcions i demanarem una subvenció per a l’any vinent”, explica 
Pineda. Per acabar, es crearà un reglament d’us de la nova instal·lació, 
per tal de conservar-la en les millors condicions.

El nou Josep Pons i Ventura gaudirà d’una extensió de més de 
7.000m2 de gespa artificial, en dos colors, ja que el perímetre del 
terreny de joc serà pavimentat amb la mateixa gespa però de color 
blau. A més també s’instal·laran unes noves banquetes al cantó del 
Poliesportiu. Pel que fa el tancament del terreny de joc hi haurà 
una tanca que separarà la zona d’aficionats i el terreny de joc, de 
manera que els espectadors no podran saltar a la gespa. Una de 
les millores més importants serà la instal·lació d’una graderia per 
a 160 persones, que tindrà 20 metres de llargada. Aquesta nova 
graderia estarà situada en l’espai que hi ha entre el terreny de joc i 
l’antiga graderia. Carles Icart, responsable de l’empresa encarregada 
de la pavimentació, destacava  les dimensions del camp de futbol i 
assegurava que “hi ha pocs camps que tinguin aquestes dimensions”. 
La instal·lació de la gespa artificial satisfarà una demanda que ha 
estat molt esperada i que li donarà una aparença totalment inèdita 
al camp de futbol municipal Josep Pons i ventura.  
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Imatge de les obres de la gespa del camp de futbol

El camp de futbol es pavimentarà
amb més de 7.000 m2 de gespa artificial
Les obres, que executa Construccions Icart, estaran enllestides el mes de setembre

Una expedició encapçalada per la regidora 
de Festes i Tradicions de l’Ajuntament de 
Cubelles, Noemi Cuadra, i  acompanyada 
dels gegants de Cubelles, el ball de diables 
i els timbalers de l’Agrupació de Balls 
Populars van participar de la festa major de 
la poblacions agermanada d’Arles de Tec. 

Els veïns de la vila agermanada van gaudir per 
la tarda dels gegants de Cubelles L’Assumpta 
i l’Abdó i del gegantó de l’il·lustre pallasso 
cubellenc Charlie Rivel. Un cop caiguda la 
tarda i quan es començava a fer fosc va 
arrencar el cercavila del ball de diables que 
van encendre els carrers estrets amb el foc 
dels seus petards i mentre ballaven la dansa 
infernal interpretada pels timbalers. Aquesta 

va ser una de les primeres vegades que una 
colla de foc visitava el petit municipi de la 
Catalunya Nord i feia servir pirotècnia. Tot 
i la sorpresa inicial, els veïns van quedar 
impressionats amb l’actuació de la colla 
cubellenca.

Les Medievals d’Arles
El municipi agermanat d’Arles de Tec va ce-
lebrar el 23 i 24 d’agost les seves tradicio-
nals festes medievals, en les que van assistir 
com a convidats del consistori del Vallespir 
els regidors Joan Rodríguez i Serra i Prude 
Carrasco. Durant aquests dies la població 
de la Catalunya Nord es transforma en una 
vila medieval i, al voltant de la seva Abadia, 
s’organitzen tot tipus d’activitats relaciona-

des amb aquesta època històrica i parade-
tes d’artesania i productes.

Els regidors cubellencs han valorat la festa 
de “molt interessant” i han agraït “l’atenció 
i hospitalitat mostrada novament pels nos-
tres germans d’Arles de Tec”.

Gegants, diables i timbalers participen de la 
festa major d’Arles de Tec
L’Ajuntament convidat a les Medievals d’Arles
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L’estiu en imatges
Les activitats organitzades per les regidories de Festes i Tradicions, Promoció Cultural i 
Dinamització Econòmica, han deixat imatges inoblidables aquest estiu. 

16



17

Cubelles batega  

La Diputació de Barcelona, a través de  la Xarxa Barcelona Municipis 
de Qualitat 2008 – 2011, ha concedit un total de 23 subvencions a 
l’Ajuntament de cubelles en l’àmbit d’esports, cooperació, dinamització 
econòmica, polítiques d’igualtat, joventut, participació ciutadana, turisme, 
acció social, comerç, ocupació, salut, consum i educació. Els ajuts sumen 
125.298,13 €, a més del suport tècnic en algunes propostes.
Entre les aportacions fetes per la Diputació de Barcelona destaquen 
els 34.580 € per a la seguretat i salubritat a les platges de Cubelles, un 
sector on l’organisme provincial recolza més als municipis costaners. 
Igualment importants són els ajuts en matèria de serveis socials, en què 
la Diputació dóna molt de suport i que a la nostra vila representen 
22.573,20 € en els programes d’atenció domiciliària i els serveis socials 
bàsics. On també s’hi aboquen els ajuts és en el sector de la promoció 
de l’ocupació i l’auto ocupació. En aquest sentit, l’Ajuntament ha rebut 
suport per un projecte de mercat de treball, la prospecció d’empreses 
i la creació d’un centre comercial urbà. La regidoria de Dinamització 
Econòmica completa els seus ajuts amb una subvenció per a la Festa 
de la Verema, la creació del servei de defensa dels consumidors, la 
inspecció municipal de consum i un estudi per a la creació de nous 
mercats.
La regidoria d’Esports ha rebut ajuts econòmics per al fiançament 
de diverses activitats (Diada de la Bicicleta, motocroos i cursa 
americana, festa de l’esport) i pels programes d’esports per a 
la gent gran i l’adquisició de material esportiu. El Pla Local Jove 
segueix comptant amb la confiança de la Diputació de Barcelona, 
que ha atorgat un ajut econòmic de 4.749 €. La Fira de Comerç 
Just i Solidaritat que organitza la regidoria de Cooperació tindrà 
una aportació de 1.500 €; mentre que els programes de suport 
a les polítiques d’igualtat home – dona reben gairebé 2.000 €. 
Ensenyament rep suport pels plans d’acollida, coma suport a les 
AMPA’s, i els projectes d’interacció social i d’educació en valors, i 

Salut per la campanya d’animals de companyia i aus urbanes i per al 
catàleg d’activitats d’educació per a la salut.
Finalment, una de les aportacions destacades de les fetes per la 
Diputació fa referència a la redacció de la memòria participativa del 
Pla General d’Ordenació Urbana. En aquest sentit les regidories de 
Participació Ciutadana i Urbanisme comptaran amb prop de 6.000 
€ per a la planificació del procés de participació ciutadana que va 
lligada a la revisió del pla general. 
Altres subvencions
Però aquestes no han estat les úniques subvencions concedides a 
l’Ajuntament de Cubelles per organismes supramunicipals. La Direcció 
General de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya ha 
atorgat a la regidoria de Participació Ciutadana d’un ajut de 14.000 € 
per al projecte de redacció del Pla Estratègic de Participació Ciutadana. 
També significatiu és l’ajut econòmic que la Direcció General de 
Recursos del Sistema Educatiu concedeix al Consistori per la creació 
de places de llar d’infants el passat curs escolar, el 2007-2008, i que 
ascendeix a 243.000 €. 
Pel que fa a l’Oficina tècnica de Prevenció Municipal d’Incendis Forestals 
de la Diputació de Barcelona, ha atorgat 3.800 € per a la instal·lació d’un 
hidrant de columna abastat pel dipòsit d’aigua de la urbanització de Mas 
Trader II. Tots aquests ajuts es sumen a les subvencions definitivament 
atorgades per la Generalitat de Catalunya al programa Pla Únic d’Obres 
i Serveis de Catalunya (PUOSC) per al quinquenni 2008 – 2012. En 
total, el consistori cubellenc rebrà 1.200.202,60 € per a l’execució de 
les obres de connexió de Mas Trader a la xarxa municipal d’abastament 
d’aigua (304.000 € i 17.862,60 €), el Pla Especial Urbanístic de protecció 
de la Desembocadura del riu Foix (200.000 €), la rehabilitació i millora 
del Pg. Vilanova i l’entorn (346.000 €) i el projecte, construcció i mobiliari 
de la nova biblioteca (332.340 €).

L’Ajuntament rep més de 125.000 €
de la Diputació de Barcelona
La Xarxa de Municipis de Qualitat financia una vintena d’actuacions
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 Activitat Import Servei gestor
Diada de la bicicleta 1.031,00 € Oficina d’Activitats Esportives- 
Motocross Festa Major i Cursa Americana 500,00 € Oficina d’Activitats Esportives- 
Festa de l’Esport 1.031,00 € Oficina d’Activitats Esportives- 
Adquisició de material esportiu 3.240,00 € Oficina d’Activitats Esportives- 
Esports gent gran 2.860,00 € Oficina d’Activitats Esportives- 
Fira Comerç Just i solidaritat 1.500,00 € Oficina de Cooperació al Desenvolupament- 
Estudi de creació de nous Mercats 3.000,00 € Oficina de Mercats i Fires Locals- 
Polítiques d’Igualtat, violència de gènere 1.988,28 € Oficina de Promoció de la Polítiques d’igualtat home – dona- 
Plans locals de joventut 4.749,00 € Oficina del Pla Jove- 
Memòria participativa POUM 6.302,00 € Oficina per a la Participació Ciutadana- 
Festa i Fira de la Verema 2.000,00 € Oficina Tècnica de Turisme- 
Finançament dels serveis d’atenció domiciliària 11.077,50 € Servei d’Acció Social- 
Finançament dels serveis socials bàsic 11.495,70 € Servei d’Acció Social- 
Propostes per a la creació d’un Centre Comercial Urbà 6.000,00 € Servei de Comerç Urbà- 
Accions d’intermediació (mercat de treball) 12.000,00 € Servei de Mercat de Treball- 
Prospecció d’empreses 4.990,65 € Servei de Mercat de Treball- 
Animals de companyia i aus urbanes 1.000,00 € Servei de Salut Pública- 
Promoció de la salut: catàleg d’activitats     - 
d’educació per a la salut Suport tècnic Servei de Salut Pública 
Seguretat i salubritat a les platges 34.580,00 € Servei de Salut Pública- 
Creació de serveis municipals de- 
defensa dels consumidors/es 7.963,00 € Servei de Suport a Polítiques de Consum
Inspecció municipal de consum Suport tècnic Servei de Suport a Polítiques de Consum- 
Plans d’acollida. Suport municipal a les AMPA 6.210,00 € Servei d’Educació- 
Projecte d’interacció social i educació en valors 1.780,00 € Servei d’Educació- 

Quadre: les actuacions subvencionades per la Diputació
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L’1 de juliol, el Secretari de Joventut de la Generalitat de Catalunya, 
Eugeni Villalbí, va fer una visita a la comarca del Garraf per conèixer-
ne la seva realitat juvenil. El programa del dia comptava amb una 
visita a Cubelles, concretament a l’Espai Jove del Centre Social, on 
Villalbí va arribar acompanyat del conseller de Joventut del Consell 
Comarcal del Garraf i regidor cubellenc, Joan Rodríguez Serra, i de 
la regidora d’Infància i Joventut, Noemí Cuadra.

Precisament el conseller de Joventut valorava com a molt important 
la visita de Villalbí “per tal que des d’estaments superiors es prengui 
consciència del que es fa a Cubelles en matèria de joventut i, a 
més, coincidint amb el procés participatiu que s’està duent a terme 
per la redacció del nou Pla Local Jove”. Noemí Cuadra va explicar, 
en declaracions a Ràdio Cubelles, que el Secretari de Joventut es 

va mostrar molt satisfet amb l’Espai Jove de Cubelles “tant pels 
equipaments de què disposa, com pel servei que s’ofereix i la 
dinamització que hi té lloc”. Quan la conversa va girar al voltant 
del procés de redacció del nou Pla Local Jove de Cubelles, Eugeni 
Villalbí va donar el seu suport a la redacció d’un nou Pla enlloc 
d’anar renovant un text que podria quedar desfasat, i més tenint en 
compte el creixement de Cubelles en els darrers anys.

La regidora d’Infància i Joventut s’alegrava de la implicació dels joves 
del municipi, condició indispensable per plantejar activitats i una 
col·laboració regular amb l’Ajuntament. En aquest aspecte Noemí 
Cuadra avançava que properament tindran lloc molts actes adreçats 
als infants i joves del municipi, sobretot en el transcurs de la Festa 
Major i Festa Major petita que tenen lloc al llarg de l’estiu.

El Secretari de Joventut visita l’Espai Jove
Va aprofitar la seva estada al Garraf per passar per l’espai juvenil de Cubelles

Les obres que tindran lloc amb motiu de 
la construcció del complex mixt esportiu 
hoteler no suposaran que les palmeres de la 
zona desapareguin. Des de l’Ajuntament es 
tenia la previsió de replantar-les, una tasca 
que ja ha finalitzat. La zona escollida no 
discorre massa lluny de la ubicació original 

de les palmeres, ja que aquestes s’han 
trasplantat ben a prop de la Sala Multiusos, 
concretament a la zona verda del Passeig 
Fluvial i que properament podria estrenar 
una nova nomenclatura.

Aquesta zona s’està millorant notablement 
i, a més de les palmeres, la intenció és 

dignificar aquest espai amb diversos 
equipaments per a convertir-lo en una zona 
d’esbarjo per a grans i petits. Així doncs, 
properament s’instal·laran pistes de petanca, 
bancs i zones per a infants. L’actuació té un 
pressupost proper als 90.000 € i en breu 
quedarà completada.  

Nou parc al passeig Fluvial
amb les palmeres de la Sala Multiusos
Per evitar que es perdés aquesta vegetació es va trasplantar en aquest nou equipament

Nova imatge del parc del passeig Fluvial
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La regidoria de Salut va explicar el passat 
juliol quines eren les causes de les males 
olors a la zona de la desembocadura del 
riu Foix que havien causat alguna molèstia 
als veïns. El segon tinent d’alcalde, Joan 
Rodríguez Serra, explicava que l’Ajuntament 
havia consultat diverses fonts a fi i efecte 
de conèixer què produïa les males olors 
i quin n’era el seu origen. També es va fer 
un anàlisi de l’aigua per determinar-ne la 
composició. Des de la regidoria de Medi 
Ambient s’afirmava que la mala olor la 
causava la putrefacció de l’aigua estancada i 

que no es tractava del primer cop que es té 
constància d’un problema similar.

El Consistori també va demanar un 
pressupost a Sorea per tal de netejar les 
canalitzacions que es van veure afectades 
per aquestes aigües que causaven la mala 
olor per evitar que es repeteixi la situació. 
Per poder dur a terme l’actuació que va 
resoldre la incidència, l’Ajuntament es va 
posar en contacte amb el Ministeri de Medi 
Ambient per rebre’n el vist-i-plau i s’afirmava 
que les aigües brutes no s’abocarien al 

medi, sinó que es van enviar directament a 
la depuradora. Els treballs de Sorea no es 
limiten a buidar aquestes canonades, també 
s’aprofitarà aquesta actuació de neteja de 
les canalitzacions per introduir càmeres 
que miraran d’acotar l’origen exacte dels 
vessaments. Des de l’Ajuntament s’apunta 
que hi ha la possibilitat que alguna comunitat 
de veïns tingui connectada les aigües pluvials 
a aquestes canalitzacions de manera que 
puguin ser l’origen del problema, ja que la 
pudor prové de la putrefacció d’aquestes 
aigües estancades.

L’Ajuntament actua per evitar que
es reprodueixin les males olors a La Mota
Sorea buscarà la font d’origen del problema i no es descarta
que provingui d’alguna comunitat de veïns

Fa uns mesos els mitjans de comunicació es feien ressò que un falcó 
pelegrí havia traslladat el seu niu del campanar de Sant Bartomeu 
de la Sagrada família de Barcelona a la central tèrmica de Cubelles.  
Tècnics del Departament d’Agricultura, Alimentació, i Acció Rural 
van informar a l’Ajuntament de Cubelles i a la direcció de la central 
que el falcó havia trobat parella i volava al voltant de la tèrmica. 
Posteriorment es va demanar permís per instal·lar una caixa niu 
perquè nidessin i el resultat va ser el naixement de tres cries.

Del falcó mascle se sap que pertany a una família de falcons 
pelegrins que forma part de programa del Pla de reintroducció 
d’aquesta espècie iniciada al 2005, i se la pogut identificar gràcies a 
l’anella que se li va col·locar al néixer. Tot i que hi ha vàries espècies, 
el falcó pelegrí és el més representatiu i famós. Presenta una àmplia 
distribució i és l’espècie més utilitzada en falconeria. Disposen 
d’ales fines i força accentuades que els permeten assolir velocitats 
extremadament elevades. 

Està especialitzat en la caça d’ocells, que captura mitjançant un ràpid 
vol en picat. Les seves preses solen ser aus, de grandària variable ja 
que cacen des de coloms fins a ànecs però sempre preses en vol, 
pel contrari el falcó segurament s’estavellaria contra el terra. Quan 
es llencen en picat amb les ales gairebé plegades poden arribar 
als 300 quilòmetres per hora, el que el converteix en l’animal més 
veloç del planeta. Després, clava les potents urpes sobre la presa, o 

simplement la colpeja sense clavar.

El falcó és una au rapaç de dimensions mitjanes, d’uns 40 cms de 
llarg i gairebé d’un metre d’envergadura. El mascle pesa entre 500 
i 800 grams; les femelles, que solen ser més grans pesen entre 900 
i 1200 grams. És una au que s’ha adaptat a la vida en grans ciutats, 
com ho demostra que el falcó que s’ha instal·lat a la tèrmica prové 
de la Sagrada Família de Barcelona. Precisament Barcelona compta 
des de 1999 amb un projecte per a reintroduir el falcó pelegrí a la 
zona urbana per a controlar-ne la població de coloms. 

Aquesta mesura no ha estat del tot efectiva, però el que sí que 
ha aconseguit és la reintroducció del falcó a sòl urbà, que fins a 
mitjan anys setanta vivia a la capital catalana. Solia instal·lar-se a les 
teulades dels edificis gòtics i modernistes de la ciutat. Des de dalt 
de campanars com el de Santa Maria del Pi o des les torres de la 
Sagrada Família, el falcó es llançava en picat per caçar coloms, garses 
o qualsevol ocell desprevingut.

Durant la dictadura franquista, l’administració va incentivar la 
caça legal d’aquesta espècie d’ocell fins a fer-lo desaparèixer de 
Barcelona. El furt d’ous i pollets per a col·leccionistes i falconers i 
la persecució directa dels criadors de coloms també van accelerar-
ne la desaparició total. Actualment és una espècie protegida per la 
legislació nacional, estatal, europea i per convenis internacionals. 

El falcó afincat a la Central Tèrmica
s’aparella i ja té tres cries
L’au, de l’espècie peregrina, prové de la Sagrada Família de Barcelona
i forma part d’un pla de reintroducció de 2005 
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El barri d’El Corral d’en Cona compta, des del passat mes de 
juny, d’un nou equipament. Es tracta d’una pista poliesportiva 
que s’ha construït a la cruïlla dels carrers Corral d’en Cona i 
Torrelletes.
L’espai es divideix en una pista de bàsquet que disposa de 
cistelles antivandàliques, per a preservar-ne la seva conservació, 
i un camp de futbol sala. També s’ha dotat a l’equipament 
d’una zona dedicada als més petits i bancs per poder-hi seure. 
Les obres de construcció han anat a càrrec de l’Ajuntament 
de Cubelles, qui a través de la regidoria d’Obres i Serveis 
Viaris ha invertit prop de 33.000 € en la seva construcció. 

Corral d’en Cona estrena Zona Social amb
una pista poliesportiva
Disposa de cistelles de bàsquet, porteries 
de futbol sala i un parc infantil

Les obres de construcció d’unes naus 
industrials al polígon Les Salines destinades 
a la regidoria d’Obres i Serveis Viaris estan 
molt avançades. En aquest nou equipament 
la Brigada Municipal podrà desar tot el 
material, les eines i els vehicles de què 
disposa per dur a terme les seves tasques 
diàries. Aquestes naus, han de solucionar un 
problema de rendibilitat, ja que a partir d’ara 
es tindrà un espai en propietat i es podran 
deixar de pagar els lloguers dels magatzems 
que s’estaven utilitzant. 

Les obres les executa l’empresa Constru-
ccions Joan Anton Martín SL i es van adjudicar 
per 508.708,96 €. La construcció de les naus 
es va iniciar el passat mes de juny en  uns 
terrenys d’aprofitament mig al polígon Les 
Salines, tenen una superfície de 600 m2 i 
es preveu que podran ser una realitat cap 
a finals d’any. Interiorment s’estructuraran 
en una doble alçada, de manera que a la 
part inferior s’hi estacionaran els vehicles i 
s’emmagatzemarà les eines i el material, i a 
l’altell s’hi ubicaran els vestuaris i un espai 
dedicat al material més delicat i valuós.

Construeixen dues naus industrials
a Les Salines per a la Brigada
Tenen una superfície total de 1.200m2 

20

Fins el 15 de setembre es poden presentar propostes a la primera 
edició del Concurs de relats i monòlegs de terror que organitza 
la regidoria de Promoció Cultural de l’Ajuntament de Cubelles. El 
concurs se celebra al voltant de la Nit de difunts. Precisament, l’acte 
de lliurament dels premis, dotats en 200, 120 i 80 € respectivament, 
es farà el 31 d’octubre a les 8 del vespre al Cinema Mediterrani, en 
un acte que comptarà amb la lectura de les tres obres guanyadores 
a càrrec del Grup de Teatre del Casal de Cultura i amb el muntatge 
musical de Ràdio Cubelles.

Les obres s’han de presentar abans del 15 de setembre a la 
regidoria de Promoció Cultural, ubicada al Centre Social (C. Joan 
Roig i Piera, 3-5). Els concursants hauran de presentar set còpies 

dels treballs, que han de tenir entre 1 i 5 pàgines DIN-A4, escrites 
a ordinador i doble espai. Cal que els relats o monòlegs vagin dins 
d’un sobre tancat a l’exterior del qual s’haurà d’especificar el nom 
del concurs, mentre que a l’interior s’ha de posar una còpia del relat 
en suport informàtic i un altre sobre amb el pseudònim de l’autor i 
que contingui al seu interior les dades personals de l’autor/a (nom i 
cognoms, adreça, telèfon, correu electrònic i fotocòpia del DNI).

El jurat del concurs estarà format per persones qualificades 
i encapçalat per la regidora de Promoció Cultural. Per a més 
informació cal dirigir-se al Centre Social, al telèfon 93 895 01 47 o 
per correu electrònic a cultura@cubelles.org.

Promoció Cultural convoca el primer concurs 
de relats curts i monòlegs de terror
El concurs està dotat amb tres premis de 200, 120 i 80 €

Naus de la Brigada

Plaça de Corral d’en Cona
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L’Ajuntament de Cubelles ha rebut una subvenció de l’Agència 
d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR) de la Generalitat de 
Catalunya per import de 4.800 € per a la realització d’un estudi, 
titulat Trenta anys de democràcia local: Eleccions municipals i govern 
local a Cubelles, 1979-2009. L’Alcaldessa de Cubelles, M. Lluïsa 
Romero, i el president del Comitè d’Experts del Camp de Ciències 
Socials, Polítiques i del Comportament, Joan Botella, van signar 
l’acceptació de l’ajut, que gestionarà la regidoria de Participació 
Ciutadana a través de l’OPIC.

El projecte consisteix en l’estudi de les institucions de govern local 
del municipi des de 1979 fins el present, atenent al comportament 
electoral dels ciutadans (participació, distribució de vots, etc.) i a 
les característiques i estratègies polítiques dels electes i dels grups 
municipals. Està pensat perquè sigui un estudiant o una entitat local, 
i sota la direcció de Joan Botella, catedràtic en Ciència Política i de 
l’Administració de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

El Consistori rep suport econòmic per a la 
redacció d’un estudi sobre la democràcia local
La subvenció proposa que la investigació la realitzi un estudiant o una entitat local

21
L’Alcaldessa i Joan Botella en el moment de signar la subvenció

La futura biblioteca de Cubelles està dins 
del mapa de la Lectura Pública de Catalunya, 
segons publicava el DOGC en la seva edició 
del 24 de juliol. El nou edifici, que disposarà 
de 1.610 m2, tindrà de dues plantes i espai 
per a uns 32.000 documents. 
L’any 2009 es farà el projecte; al 2010 està 
previst la seva construcció, mentre que pel 
2011 l’edifici es dotarà de mobiliari per a la 
seva obertura. A hores d’ara l’Ajuntament, 
que encara no té clara la seva ubicació, es 
troba estudiant diverses alternatives i està 
pendent de la redacció del futur Pla General 
del municipi. Des de la regidoria el propòsit 
és “tenir una biblioteca viva que estigui 
connectada a la xarxa de biblioteques de 
la Diputació” i que, a banda del servei propi 
de préstec de llibres, “disposi d’alguna sala 
polivalent que serveixi de lloc de trobada 
cultural on poder organitzar múltiples 
activitats i exposicions”.
Per altra banda, la biblioteca municipal Mn. 
Joan Avinyó va tenir 16.472 usuaris al 2007, 
mentre que el servei d’internet, un dels 
més sol·licitat per les persones que van a 
la biblioteca va comptar amb 6.785 usuaris. 
Aquestes són les principals dades estretes 
de la memòria de l’equipament durant 
el 2007, que ha redactat el personal de 
l’espai cultural, depenent de la regidoria de 
Promoció Cultural. La biblioteca, ubicada al 
carrer Colom, ha incrementat els usuaris en 
un 3,58% respecte al 2006, mentre que les 

persones que han sol·licitat l’ús de l’accés a 
internet ho ha fet en un 35,5%.
La memòria recull les dades d’usuaris segons 
el torn i els mesos. Pel que fa al torn, la tarda 
és la franja horària en què es registren més 
usuaris (8.880; 53,90%). Tot i això, la punta 
d’assistents es va registrar al matí del mes 
d’agost, en què es van registrar un total 
de 1.025 persones, i el registre més baix 
també en aquest torn, però en el mes de 
desembre (398). A la tarda, el màxim i el 
mínim es van registrar els mesos de gener 
(896) i desembre (454), respectivament. 
Per mesos, encapçala el rànquing de visites 
el mes d’agost (1.837), mentre que en el 
que la biblioteca va comptar amb més 
persones fent ús dels seus serveis va ser el 
desembre. 

El servei d’internet creix
L’ús dels cinc ordinadors d’accés a internet 
de la biblioteca són un dels serveis més 
utilitzats per les persones que s’apropen 
a l’equipament. Respecte a l’any 2006, en 
què es van registrar 5.006 usuaris, l’accés ha 
arribat a les 6.785 persones que representa 
un increment del 35,5%. 
Per mesos, el major número de peticions es 
van produir a l’agost (847) i al juliol (784). 
Es tracta de dos mesos en què la població 
de Cubelles creix espectacularment per la 
presència de molts estiuejants que passen 
les seves vacances a la vila. Com els usuaris, 

el mes de desembre és el que menys 
persones van sol·licitar un ordinador per 
connectar-se a la xarxa de xarxes (321). 
El fons documental de la biblioteca 
també ha crescut com a producte de les 
adquisicions que ha fet la regidoria i de les 
donacions d’alguns usuaris (3,58%). Aquest 
increment també s’ha vist reflexat en els 
documents prestats als 1.732 usuaris amb 
carnet amb els que compta la biblioteca, 
que s’han incrementat un 17,26%, arribant-
se als 2.753 préstecs (13,38%). Així mateix, 
la biblioteca ha comptat amb 8 diaris i 50 
revistes, de diferent periodicitat, per oferir 
als seus usuaris.

Noves activitats
La memòria es tanca amb un recull de les 
activitats que la biblioteca ha portat a terme 
al llarg de tot l’any, en què destaca la parada 
de llibres de Sant Jordi, la mostra de llibres 
de por i misteri pel Castaween 2007, la de 
llibres sobre la Pau i els jocs gegants i els 
tallers al carrer, per la Setmana Cultural. 

L’Ajuntament de Cubelles ja ha iniciat els 
tràmits per a la construcció d’una nova 
biblioteca dins d’aquesta legislatura, gràcies 
a la subvenció del PUOSC que ha concedit 
la Generalitat de Catalunya. Mentrestant, 
l’equipament seguirà oferint els seus serveis 
als cubellencs i cubellenques.

La futura biblioteca inclosa
al mapa de Lectura Pública de Catalunya
La biblioteca Mn. Joan Avinyó va incrementar un 35,5 % els usuaris d’internet
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El mes de setembre començarà a la plaça del Castell la tercera fase 
de remodelació i restauració del històric edifici. La primera fase va 
ser la reparació de la teulada del castell, la segona la remodelació de 
la façana i la tercera serà la construcció de la nova plaça.
Des de la regidoria de Promoció Cultural expliquen que “la plaça 
serà de superfície dura amb unes llambordes que imitaran l’època 
medieval”. A més es conservarà l’actual talús, ja que la Diputació de 
Barcelona vol conservar un lloc de fàcil excavació per tal de poder, 
en un futur, recuperar la muralla romana que hi ha sota del Castell. 
A banda de la construcció de la plaça, s’instal·larà una il·luminació 
a la façana del Castell, respectant l’estil d’il·luminació del campanar 
de l’església de Santa Maria. “D’aquesta manera tot el nucli antic del 
municipi gaudirà de la mateixa il·luminació”. Per altra banda, el 2010 
podria començar la reconstrucció dels estables, del pati interior i la 
construcció d’uns serveis adients per al futur museu. Amb aquesta 
nova actuació, l’actual exposició permanent del clown Charlie Rivel 
podrà entrar a la xarxa de museus de Catalunya.
Tot i aquestes actuacions, al Castell dels marquesos d’Alfarràs, la 
regidora Prudència Carrasco reconeix que “encara ens manca la 
part de reconstrucció més important com és l’interior”. Tot i que 
les converses encara no han començat, l’Ajuntament té molt clar 
que el Castell no serà un equipament municipal sinó que estarà 
destinat a l’exposició. Part de l’edifici va estar creat per el reconegut 
arquitecte frai Josep de la Concepció, un arquitecte reconegut que 
té entre les seves obres el campanar de Sitges o part de la catedral 
de Barcelona. I està considerat“una joia arquitectònica”. 

La torre del Castell de Cubelles afectada per 
un llamp
Una forta tempesta elèctrica, el passat mes de juliol, va afectar la 
torre del Castell. Tècnics de l’Ajuntament de Cubelles i del Servei 
del Patrimoni Arquitectònic de la Diputació de Barcelona, amb qui 
existeix un conveni per a la seva rehabilitació, van visitar l’edifici 
per avaluar els danys patits per l’impacte d’un llamp, possiblement 

rebotat del parallamps del campanar de l’església. 
La Policia Local va posar sobre avís als Serveis Tècnics municipals 
el passat 4 de juliol, arran de la trucada d’una veïna a la que li havia 
caigut al seu terrat part de la façana del Castell, com a producte 
del llamp. Immediatament, l’Ajuntament va realitzar una primera 
inspecció, en la que es va veure que la façana posterior de la torre 
de l’edifici presentava uns forats. Així mateix, es va traslladat la 
situació al Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació 
de Barcelona perquè el més aviat possible enviessin els seus pèrits 
i tècnics a inspeccionar l’espai. El dilluns dia 7 es va realitzar aquesta 
segona visita realitzada conjuntament amb el pèrit del Departament 
de Patrimoni Històric de la Diputació de Barcelona, i un cop a 
l’interior, es va apreciar que els desperfectes externs de la torre 
corresponen a la sortida de la descàrrega elèctrica. A més, els 
tècnics i pèrits de la Diputació van determinar que gairebé amb tota 
seguretat el llamp va entrar per la part superior de la coberta, va 
baixar per dues bigues de fusta, que han quedat afectades, i va sortir 
per la façana. Actualment , els tècnics de la Diputació de Barcelona 
estudien la solució que caldrà donar a la coberta.

La plaça del Castell serà de superfície
dura i imitarà a l’època medieval
Es conservarà el talús per tal de poder recuperar algun dia
la muralla romana que es troba a sota del Castell

Quatre aspirants a agents de la Policia Local 
començaran l’acadèmia al setembre
La plaça d’inspector s’ha de tornar a convocar, després que quedés deserta per no superar cap 
aspirant la prova

Les 4 places d’agent de la Policia Local convocades pel Govern 
municipal entren en la seva fase final. Als aspirants només els 
queda passar la fase de pràctiques abans que siguin escollits els que 
passaran a formar part de la plantilla local. Abans, però, els escollits 
hauran de superar el darrer escull: l’Escola de Policia de Catalunya, 
que comença el 15 de setembre i en la que estudiaran fins al 30 
de juny. 

Un cop superin l’acadèmia, els agents s’incorporaran a la Policia Local 
de Cubelles i, durant 6 mesos, estaran fent pràctiques al municipi. Un 
cop superat aquest període, i amb l’informe favorable del cap de la 
Policia, seran nomenats funcionaris de carrera. A aquestes 4 places 

s’hi sumaran properament dues més que el Govern municipal està 
acabant d’ultimar, juntament amb els representants sindicals, per tal 
de convocar el preceptiu concurs.

Sense inspector
Per altra banda, la plaça d’inspector/a de la Policia Local ha quedat 
deserta. Cap dels aspirants que s’havia presentat ha superat el procés 
selectiu, per la qual cosa caldrà reiniciar-lo per poder cobrir aquesta 
vacant. Precisament, Govern i representants sindicals es troben 
tancant les tasques prèvies a poder aprovar les bases novament i 
convocar la plaça. La voluntat municipal és que les proves es puguin 
fer abans de finalitzar el present exercici.

Plaça del Castell
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Cubelles batega  

La Junta de Govern Local va aprovar inicialment, el passat 27 de 
juliol, el Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles. Aquest 
és un tràmit que s’estableix en la legislació urbanística vigent en els 
processos de construcció de ports esportius. 

L’objecte del document, que està en exposició pública, és desenvolupar 
el sistema portuari del municipi. Aquest Pla ha d’incloure les 
mesures i les previsions necessàries per a garantir el funcionament 
eficaç de la zona de 
servei portuària, el 
seu desenvolupament 
futur, la seva connexió 
amb la xarxa de 
transports terrestres i 
la cobertura adequada 
de la demanda de 
serveis portuaris 
i mediambientals. 
A més, es redacta 
d’acord amb les 
determinacions del 
vigent Pla de Ports 
de Catalunya, que es 
va actualitzar per al 
període 2006 – 2015. 
Precisament, el Pla de 
Ports inclou el Port 

Esportiu de Cubelles dins del sector portuari centre.

El Pla Especial Urbanístic del Port Esportiu de Cubelles agafa l’àmbit 
de la dàrsena de la Central Tèrmica, davant del Residencial Les 
Salines, amb una superfície total de 138.793 m2. Aquest espai es 
divideix en l’àrea marina, tècnica i turística (75.668 m2) i en els molls 
i les aigües protegides pel dics del port (63.125 m2). 

L’Ajuntament de Cubelles ha invertit prop 
de 12.000 € en la col·locació de gairebé 500 
plaques identificatives de carrer. L’actuació 
respon al fet que hi havia zones, com el 
Residencial Les Salines, en què aquestes no 
existien i d’altres en què s’havien anat fent 
malbé i no s’havien reposat. La regidoria 
d’Obres i Serveis va realitzar a principis d’any 
un inventari de les mancances existents, que 
va donar com a resultat que feien falta mig 
miler de rètols per normalitzar la situació de 
tot el municipi.

Aquesta és una actuació que des del 
Consistori es considera molt important i 
en la que s’ha treballat conjuntament amb 
Correus, ja que la majoria de vies mal 
identificades corresponien on hi havia més 
problemes amb el repartiment de cartes. 
A més dels carres que no tenien el nom 
de la via posada, hi havia una manca de 
manteniment generalitzat en la senyalització 
dels carrers de la vila. 

Arranjament de carrers i millores 
de la circulació
Per altra banda, en els darrers mesos 
s’ha actuat en molts carrers i voreres, 
en tasques principalment de reparació i 
manteniment. És el cas dels problemes 
més greus existents als vials urbans, en 
la reparació dels quals s’ha invertit prop 
de 120.000 € en els darrers mesos. En 
l’arranjament o construcció de voreres 
també s’hi ha fet un esforç, especialment 
en l’entorn del nou Centre d’Atenció 

Primària (CAP) i de la llar d’infants l’Estel, 
on no existia vorera.

Per resoldre problemes de velocitat dels 
vehicles, s’han construït passos de vianants 
elevats a la zona de la Mota de Sant Pere – 
al voltant de l’IES i el CEIP Mar i Cel- i a la 
carretera de Mas Trader – Molí de l’Estapé, 
Corral d’en Cona i Font de Mas Trader-. 
L’objectiu d’aquestes noves construccions 
és evitar la velocitat dels vehicles en zones 
força concorregudes, així com facilitar que 
els vianants puguin travessar d’una vorera 
a l’altre sense perill. A més, s’han repintat 
passos de vianants, zones d’estacionament, 
divisió de sentits de circulació a carrers i 
altres actuacions del dia a dia, que tot i no 
ser de tanta repercussió des de la regidoria 
es valoren com a “molt importants i 
necessàries”.  La regidoria ha obert un 
correu electrònic per a que els ciutadans 
puguin fer arribar les seves queixes i 
suggeriments: viapublica@cubelles.org.

Instal·lades 500 plaques de noms de carrer
El Consistori ha invertit prop de 120.000 € en la reparació de l’asfaltat de carrers

Aprovat inicialment el Pla Especial
Urbanístic del Port Esportiu
El Pla afecta a més de 138.000 m2 de la dàrsena esportiva

Imatge virtual del pont del riu Foix

Les noves plaques de carrer ja estan instal·lades

Dàrsena del Port Esportiu
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Plens municipals
Ple ordinari
del 19 de maig de 2008

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.

Decrets d’Alcaldia del 260/2008 al 
346/2008.

Dels temes de personal.

APROVATS

Acta de la sessió del 21 d’abril. Aprovat per 
unanimitat.
Desestimar l’al·legació presentada a 
l’expedient de canvi de forma de gestió 
del servei públic de la neteja viària i 
determinació de la modalitat de prestació 
del servei. Aprovat per unanimitat.

Aprovació inicial de l’establiment del servei 
públic d’enllumenat públic del municipi de 
Cubelles. Aprovat per unanimitat.

Habilitar provisionalment la sala 
d’exposicions del Centre Social, Integrador 
i de Dinamització Econòmica com a sala de 
sessions plenàries. Aprovat per unanimitat.

Moció de suport a la campanya mundial 
per a una profunda reforma del sistema 
d’institucions internacionals. Aprovat per 
unanimitat.
Moció per l’ús del català, Correllengua 2008. 
Aprovat per 15 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC i 4 d’ICV, 1 d’ICb i 1 EC-FIC), 2 
abstencions (2 PPC) i cap vot en contra.

Ple ordinari
del 16 de juny de 2008 

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 357/2008 al 
457/2008.
Dels temes de personal.

APROVATS

Adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al 
Consorci dels Colls i Miralpeix – Costa del 
Garraf, i els seus estatuts reguladors. Aprovat 
per unanimitat.
Adjudicació del contracte d’obres per a 

l’execució del projecte de construcció d’un 
nou pont sobre el riu Foix a l’empresa 
EXCOVER, SA per un import total de 
1.262.052,28 € IVA inclòs. Aprovat per 9 vots 
a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC) 6 vots 
en contra (4 d’ICV, 1 d’ICb i 1 d’EC-FIC) i 2 
abstencions (2 del PPC).

Modificació del pressupost per a l’exercici 
2008, expedient 2222/7/08, modalitat 
transferències de crèdits. Aprovat per 9 vots 
a favor (4 del PSC, 4 de CIU i 1 d´ERC) 7 vots 
en contra (4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’ICb) i 1 
abstenció (1 d’EC-FIC).

Modificar l’article 6.4, de l’Ordenança 
Fiscal núm. 16, reguladora de la taxa per 
la prestació de serveis a les instal·lacions 
esportives municipals i altres serveis anàlegs. 
Aprovat per 16 vots a favor (4 del PSC, 4 de 
CIU, 1 d´ERC,4 d’ICV, 2 del PPC i 1 d’EC-FIC), 
cap vot en contra, i 1 abstenció (1 d’ICb).

Adjudicació del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte de pavimentació amb 
gespa artificial el camp de futbol municipal a 
l’empresa CONSTRUCCIONES ICART, SA 
per un import total de 596.000,00 € IVA 
inclòs. Aprovat per unanimitat.

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local
del 27 de maig de 2008 

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 13 de maig.
Subvencionar al Club Tennis amb 3.619,41 
€; al Club Futbol amb 38.946,89 €; i al Club 
Bàsquet amb 10.917,17 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
ORQUESTRA MONTGRINS SCCL, pel 
concert de tarda i el ball de nit del dia 15 
d’agost de 2008, amb l’orquestra Montgrins 
dins els actes de la Festa Major 2008.
Contracte menor de serveis amb 
l’empresa ORQUESTRA DE CAMBRA 
DE L’EMPORDÀ per la realització de 
l’espectacle “Concert Sinatra” a càrrec de 
l’orquestra de Cambra de l’Empordà i la 
Selva Big Band, el dia 13 d’agost.
Contracte menor de serveis, amb l’empresa 
ABS INFORMÀTICA, SL, per al manteniment 
de les aplicacions informàtiques de l’empresa 
esmentada.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa SERVEIS GRÀFICS LITOCROM 
PREIMPRESSIÓ, S.C.P, per la impressió 
de 7.000 exemplars del número 24 de 
l’Ajuntament Informa (gener-febrer’08).
La quota d’adhesió de l’Ajuntament de 
Cubelles al Consorci Teledigital del Garraf 
per import de 78.292,95 €.

Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa RAÚL RAMOS ASSOCIATS, 
S.L., pel disseny i impressió de les guies 
turístiques.
Prorrogar el contracte administratiu de 
concessió del servei públic de transport 
urbà municipal de viatgers de Cubelles.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa FUNDICIÓN DUCTIL BENITO S.L., 
per a l’adquisició de diferent mobiliari urbà.
Contracte de subministrament de roba i 
accessoris per a la Policia Local de Cubelles 
amb l’empresa PRODUCTES TEXTILES 
UNIFORM, SL.
Adjudicar el contracte de subministrament 
de mobiliari per al Centre Social a favor de 
l’empresa F.VIDAL, S.A.
Prorrogar el contracte administratiu de 
serveis per a la gestió del manteniment i 
consergeria del poliesportiu municipal i el 
camp de futbol de Cubelles amb l’empresa 
SAFIS SPORTS, SL.
Contracte menor d’obres amb l’empresa 
NETWORKING CAD & LAN, SA per 
les obres d’instal·lació del cablejat de 
les dependències dels serveis tècnics 
municipals. 
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
MC SPA SOCIEDAD PREVENCIÓN, S.L., 
per la prestació del servei de prevenció 
tècnica i vigilància de la salut amb 
reconeixement mèdics.

Junta de Govern Local
extraordinària i urgent
del 3 de juny de 2008 

APROVATS

Plec de Clàusules d’Explotació del servei, el 
plec de clàusules administratives Particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques que ha de 
regir l’adjudicació mitjançant procediment 
obert, tramitació urgent, del contracte de 
gestió de servei públic en règim de concessió 
administrativa per al servei de neteja de la 
via pública del municipi de Cubelles.

Junta de Govern Local ordinària
del 10 de juny de 2008

APROVATS

Acta de la sessió del 27 de maig de 2008.
Les aportacions a la Mancomunitat 
Intermunicipal Penedès - Garraf, 
corresponents a l’exercici 2008.
El Plec de Clàusules Administratives 
Particulars i el Plec de Prescripcions 
Tècniques, que ha de regir l’adjudicació 
mitjançant procediment negociat, tramitació 
ordinària, del contracte de serveis per a 
l’elaboració del projecte d’informatització 
de processos del departament de Recursos 
Humans de l’Ajuntament de Cubelles.
Subvencionar amb Club Patí amb 3.154,05 
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Acords de la Junta de Govern Local
€ i al Club Patinatge amb 3.100,00 €.
Modificar el llistat de grups, carrosses i 
comparses del Carnaval 2008.
Subvencionar l’Agrupació de Balls Populars 
de Cubelles amb 17.000,00 €; i al Cor 
l’Espiga amb 4.000,00 €.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa PIROTÈCNIA IGUAL, S.A., per al 
subministrament de material pirotècnic per 
a l’espectacle del dijous 14 d’agost de 2008 
amb motiu de la Festa Major.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa ESPECTACLES MAESTRAT S.L., 
per a la contractació del lloguer, muntatge 
i desmuntatge d’una carpa poligonal de 
20x60 amb estructura d’alumini anoditzat 
de 1.200m2 per a la Festa Major 2008.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
FOLKIDANSA ASSOCIACIÓ PEL 
FOMENT DEL FOLKLORE AL PENEDÈS, 
per a la realització d’una mostra de folklore, 
el dia 19 de juliol.
Contracte menor de serveis amb 
l’ORQUESTRA DE CAMBRA DE 
L’EMPORDÀ, per a la realització de 
l’espectacle “Cançons de la Cançó” amb 
motiu de la Diada Nacional de l’11 de 
setembre de 2008.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa SERVEIS GRÀFICS LITOCROM 
PREIMPRESSIÓ SCP, per a l’edició del llibre 
“El pallasso Charlie Rivel” en motiu del 25è 
aniversari de la mort del pallasso.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa MAJÓ JARDINERS, S.L. per  a 
la contractació del servei per la plantació 
de vegetació al CEIP Vora del Mar, al CEIP 
Cubelles II, a la Plaça de l’Aliança i a les 
noves jardineres col·locades davant del 
Centre Social d’Integració i Dinamització 
Econòmica (CSIDE).
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
COL·LAGE GESTIÓ DE RECURSOS 
ESCOLARS, S.L., per a la organització 
d’activitats lúdiques i dinàmiques a les 
platges de Cubelles.
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i de Prescripcions Tècniques, que ha de 
regir l’adjudicació mitjançant procediment 
negociat, tramitació ordinària, del contracte 
de subministrament de mobiliari urbà.
Plec de Clàusules d’Explotació del servei, el 
plec de clàusules administratives Particulars i 
el Plec de prescripcions tècniques que ha de 
regir l’adjudicació mitjançant procediment 
obert, tramitació urgent, del contracte de 
gestió de servei públic en règim de concessió 
administrativa per al servei de neteja de la 
via pública del municipi de Cubelles.
Adjudicar el contracte de rènting de dues 
fotocopiadores per a diversos serveis de 
l’Ajuntament de Cubelles, a l’empresa 
RENDAR IBERICA S.A.
Aprovació definitiva del Projecte de Reforma 
per a una Nova Llar d’Infants municipal al 
carrer Josep Mestre.
Adjudicar el contracte d’obres per a 
l’execució del projecte per a la portada 
d’aigües des del dipòsit de Corral d’en Cona 
fins als dipòsits existents a Mas Trader II de 
Cubelles, a l’empresa HIDROCANAL, SL.

Adjudicar el contracte d’obres per a 
l’execució del projecte d’accessibilitat a les 
platges a de l’empresa SAMEX S.L.
Adjudicar la concessió administrativa per l’ús 
privatiu del domini públic a diversos licitadors. 
Estimar i desestimar les al·legacions presentades 
al Plec de Clàusules Administratives Particulars 
del contracte per a la gestió de la llar d’infants 
Cubelles II. 
Plec de Clàusules Administratives Particulars 
i les prescripcions Tècniques, que ha de regir 
l’adjudicació per procediment negociat, 
tràmit urgent, del contracte privat de serveis 
artístics per al concert del grup Pereza el 
dia 12 de juliol de 2008.
Adjudicar el contracte de consultoria 
i assistència per la direcció d’obra i 
coordinació de seguretat i salut del projecte 
de construcció d’un nou pont sobre el riu 
Foix al municipi de Cubelles a l’empresa 
CONSULTOR DE INGENIERIA, SA.

Junta de Govern Local ordinària
del 26 de juny de 2008 

APROVATS

Acta de la sessió extraordinària i urgent del 
3 de juny de 2008 i de la sessió ordinària del 
10 de juny de 2008.
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió mitjançant concurs-oposició lliure 
d’una plaça de TAE d’urbanisme, de l’escala 
d’administració especial, subescala tècnica, 
classe tècnica superior, Grup A1, vacant en 
la plantilla de funcionaris.
Oferta Pública d’Ocupació per l’any 2008, 
que constitueixen les places dotades 
pressupostàriament dels diferents llocs de treball, 
corresponents a personal funcionari, i laboral.
Conveni de col·laboració entre el CPNL i 
l’Ajuntament de Cubelles per a l’organització 
de cursos de català.
Subvencionar al CEIP Josep Andreu Charlie 
Rivel amb 3.916,00 € i subvencionar el 
projecte Biblioteca escolar. Punt Edu amb 
3.000,00 €.
Certificació  núm. 8 i final de les obres 
per l’execució del projecte de construcció 
d’ampliació de la llar d’infants “La Draga” i 
la seva posterior revisió, presentades per 
OBRAS QUINTANA, S.A.
Bases reguladores pel concurs de cartell i la 
portada del programa la XXI Festa de la Verema, 
2008; del concurs de cartell i la portada del 
programa de les III Jornades Gastronomiques; 
del concurs de foto de l’estiu.
Bases reguladores per la participació 
d’establiments per oferir degustacions 
gastronòmiques per la Festa de la Verema de 
Cubelles; i per la participació d’establiments 
per oferir degustacions de vi i cava per la 
Festa de la Verema de Cubelles.
Preu públic de 10 € per a la inscripció al III 
campionat de Play Station que organitzen la 
Regidoria d’Infància i joventut i Ràdio Cubelles.
Certificació  núm. 1 de les obres pera  
l’execució del projecte d’urbanització de 
l’accés i entorn al poliesportiu municipal  
corresponent al mes d’abril de 2008, 
presentada per ADEC Building Factory, S.A.

Contracte menor d’obres amb 
l’empresa EXCAVACIONES Y DERRIBOS 
OSCAR LINARES AVIA, per a la neteja i 
condicionament del solar d’equipaments 
situat a l’avinguda Corral d’en Cona.
Contracte menor amb l’empresa LAYHER, 
SA, pel subministrament d’un escenari.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
INGENIERÍA Y ARQUITECTURA ESPE-
CIALIZADAS, SCP per a la direcció de les obres 
d’execució de pavimentació amb gespa artificial 
del camp de futbol municipal de Cubelles.
Incoar, segons preveu l’article 191 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, 
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme, procediment sancionador a 
M.C.M. (Promotor) i a J.A.M. (propietari), 
com a presumptes autors i responsables 
de la comissió d’una infracció urbanística, 
consistents en unes instal·lacions 
d’emmagatzematge i acopi de pneumàtics 
i un ús de sòl contrari a l’ordenament 
jurídic urbanístic en un sòl no urbanitzable, 
qualificat com a clau 16, zona de valor 
agrícola pel POUM i paral·lelament, objecte 
d’un règim de protecció especial (sòl no 
urbanitzable costaner 1. Clau NU-C, codi 
gràfic C1), sense llicència i/o autorització al 
Camí de les Trones, s/núm..
Bases del concurs de relats curts i/o 
monòlegs de terror.
Contracte menor de subministrament 
amb l’empresa SPEED COURTS, S.L., per a 
l’adquisició de dues porteries modulars + 
bàsquet antivandàliques per a ser instal·lades 
en la pista poliesportiva de l’Urbanització 
Corral d’en Cona.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa PANDA SOFTWARE SPAIN 
SLU, per la renovació de 101 llicències de 
Panda BusinesSecure per als terminals de 
l’Ajuntament de Cubelles.
Contracte menor de subministrament 
amb l’empresa DOUBLET IBERICA S.A. 
pel subministrament de banderes per als 
edificis institucionals.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
LAIONRIC S.L., per a la contractació de la 
representació teatral de l’obra “Oscar, una 
maleta, dues maletes, tres maletes”.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
GARATGE HUGUET S.A. per a la reparació 
del tractor de la Brigada Municipal.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
GMUNDIS SERVEIS GERONTOLÒGICS 
per a la realització de tallers de memòria a 
les dependències del centre social.
Contracte menor de serveis amb la Sra. 
Carmen Castro Degara per a la realització 
de cursos de ioga i dansa del ventre a les 
dependències del centre social.
Preu públic de 18€ per a la figura de plom 
del Diable proposat per la Regidoria de 
Festes i Tradicions.
Preu públic de 6€ per a la venda del llibre 
“EL PALLASSO CHARLIE RIVEL” proposat 
per la Regidoria de Promoció Cultural.
Normes de competició del III Campionat 
de Playstation.
Subvencionar al CE Kitsch amb 22.000 €.



26

Opinió dels grups municipals

CUBELLES, PER QUÈ?

168

L’ESTIU A CUBELLES

¡¡¡ NUMEROS ROJOS¡¡¡

Ja gairebé estem al llindar d’acabar l’estiu. El temps avança ràpidament, 
però el nostre municipi segueix aturat. Ja han fet 1 any de govern! 
Fent balanç del que portem de legislatura, des d’ICV tenim molts 

dubtes. Dubtes de caràcter quotidià que ens fan arribar els ciutadans i ciutadanes del nostre poble; dubtes 
que ens indueixen a captar el sentiment majoritari d’una ciutadania que no combrega amb la manera 
d’actuar dels nostres governants.
Des d’ICV sempre hem defensat la política de carrer, la política que es parla amb un veí o veïna, que és la 
que realment necessita Cubelles i no la d’un govern hermètic com el que tenim. També hem apostat per fer 
una política d’oposició constructiva (tot i que de vegades és poc viable, treballes molt i ningú t’escolta). I és 
en aquest sentit i en la nostra lluita per millorar el nostre entorn, que volem publicar en aquest escrit totes 
les preguntes que la gent es fa i ens fa arribar, perquè el nostre govern en prengui nota.
Per  què no s’escolta la veu del poble?
Per què es fan audiències públiques, si les decisions ja estan preses?
Per què es va aturar el procés del pont si segons l’equip de govern ja tenien tots els permisos?
Per què l’ACA fa responsable a l’Ajuntament de Cubelles en el cas d’inundacions en la zona marítima?
Per què l’ACA dona un permís condicionat a l’Ajuntament de Cubelles per construir el pont sobre el riu 
Foix  pel carrer Lleida?
Per què el PSC canvia d’idea en el tema dels “russos” desprès de mantenir una entrevista privada amb ells?

Per què ERC i CiU canvien d’idea en la ubicació del Pont sobre el Riu Foix un cop entren en el govern?
Per què  es posen bancs al costat de contenidors de brossa en el passeig  Vilanova?
Per què els bancs dels parcs infantils estan fets una porqueria?
Per què L’ASSOCIACIÓ DE MINUSVÀLIDS DE CUBELLES AMICU, no cobra cap subvenció?
Per què es donen 35.000 € a l’associació protectora d’animals de Torredembarra?
Per què ens fa l’efecte que aquest equip de govern no té cap criteri a l’hora de repartir subvencions o que 
ho fa segons els seus interessos o la simpatia que tenen els membres de les associacions pels membres 
del govern?
Per què no s’ha fet l’estudi de mobilitat a l’avinguda Pompeu Fabra?
Per què han estat sortint aigües fecals a la platja de la Mota?
Per què no s’ha solucionat el problema d’inundacions de la zona marítima?
Per què no s’ha solucionat el problema de canalització del torrent de Santa Maria?
Per què ha calgut que les persones disminuïdes es manifestessin per tal de poder assistir als plens?
Per què no s’arreglen els carrers de Cubelles? Estan esperant la propera campanya electoral?
Per què no s’han reclamat els deutes d’impostos que alguns ciutadans tenen amb l’ajuntament (més de 2 
milions d’euros)? 
“La confiança, com l’art, mai prové de tenir totes les respostes, sinó d’estar obert a totes la preguntes”. (Earl 
Gray Stevens).

El Profe, Antoni Sánchez, ens ha deixat un divendres d’agost. Tenia un 
dels carnets mes antics del PSC, el 168. De tots és conegut que les 
seves relacions amb l’agrupació del PSC de Cubelles no han estat mai 

les més oportunes. No toca dir per què. Sí que cal una reflexió política i humana de 
com s’arriba a enfrontaments estèrils.

Quan veus amics, familiars i adversaris que ens deixen, un pensament molt comú, que 
no sé ben bé per quina raó oblidem a l’instant,  és que la mort ens iguala a tots. Tant 
se val ser ric o pobre, humil o poderós, tots seguim el mateix camí. La vida és breu. 
No hauríem de malgastar-la amb pica baralles i amb rancúnies enquistades. 

El mateix dia del seu enterrament una persona de 80 anys confessava  que li agradava 
fer el bé, ajudar els demés, que era el més bonic que es podia fer en aquesta vida. 
Potser aquesta sigui la reflexió. Els partits politics, la religió, les ONG’s, les associacions, 
tothom diu treballar pels demés, tothom diu estimar, i sabem que no sempre és 
així. Sovint ens polaritzem i emprenem creuades basades en l’enfrontament. Qui no 
coneix de polítics que utilitzen la crispació i la calumnia? Qui no coneix ciutadans que 
denigren sense coneixement els seus governants? Quantes persones han mort en 

nom d’un déu bondadós?.

L’activitat política, tot i que sembli avui no estar de moda, és una de les activitats 
més boniques i creatives que pot tenir l’ésser humà. Per la política tenim hospitals, 
carreteres, escoles, jardins... Sense ella, o amb una de dolenta, tindríem una societat 
on la primera prioritat seria sobreviure, enmig del caos. És una pena que avui tinguem 
no una crisis econòmica, sinó una crisis de valors. Costa trobar persones que treballin 
per la societat d’una manera continuada, sense més benefici que la satisfacció. 

El Profe, ha demostrat dedicar tota la seva vida a lluitar per millorar la societat. Podríem 
estar o no d’acord amb les seves formes, però és innegable que ha estat a primera 
línea. Potser arribem tard, però amb nom de l’agrupació del PSC de Cubelles, et 
desitgem que descansis en pau company! Volem aprofitar per transmetre el nostre 
condol als seus familiars i amics.

No hem d’oblidar que vivim en un municipi turístic de costa i quan arriba 
l’estiu, Cubelles canvia una mica la seva fisonomia, els carrers i les platges 
s’omplen de gent que venen a visitar-nos i que ens volen conèixer per 

uns dies, altra gent que hi  passa la temporada d’estiu, i els qui hi vivim tot l’any.

Es per això que hem d’incrementar considerablement tots els  serveis: neteja viària, 
policia local, informadors a les platges, casals d’estiu i molta més oferta lúdica i 
cultural.

Des del govern municipal volem donar a conèixer el nostre municipi, promocionant-
lo turísticament i culturalment, al mateix temps que donar un bon servei al ciutadà i 
visitants.

Així aquest estiu des de la Regidoria de Comerç i Turisme hem organitzat un conjunt 
d’activitats a la platja anomenat “Esplatja’t” per als nens, i activitats esportives  per totes 
les edats; batuca, tai-chi, aeròbic,…per incentivar la pràctica saludable de l’esport i el 
lleure. Totes elles han tingut gran èxit i participació.

Com no podia ser menys, hem pensat amb els més menuts per donar resposta a la 

problemàtica de les famílies  amb fills petits a l’estiu quan ja no van a l’escola. Aquest 
any disposem de casals d’estiu a dues de les escoles de Cubelles i a les instal·lacions 
esportives, i també dins dins del “Esplatja’t” tenim un munt d’activitats perquè  els nens 
no s’avorreixin i es relacionin, ells i els seus pares.

Per Convergència i Unió sempre ha estat un dels pilars bàsics de la nostra acció política 
el servei a les persones i per les persones, així és molt important per la cohesió, la 
dinamització i la identitat del poble que la gent surti al carrer, passegi, enraoni, tingui 
llocs de lleure,  que la gent participi i s’impliqui en el municipi, que el senti seu i l’estimi 
i el respecti.

D’altra banda no ens hem d’oblidar de la Festa Major petita i la  Festa Major, tot just 
acabades. aquest any des de la Regidoria de Festes i Tradicions hem preparat  actes 
molt variats, i per totes les edats tot combinant innovació i tradició, i ampliant la oferta 
lúdica al municipi. Esperem haver satisfet a tothom.

I que els cubellencs, i tots els que ens han visitat durant l’estiu hagin gaudit tant de les 
nostres platges com de les nostres festes.

Créannos que nuestra mayor vocación, el mejor servicio que podemos 
hacer a los ciudadanos de Cubelles, es analizar la realidad y luego tratar 
de explicarla. Y llamando a las cosas por su nombre. Hace tiempo que 

el Partido Popular hablaba de la necesidad en nuestro país de una correcta política de trasvases, 
porque si no, pasaríamos problemas con el agua. El Partido Socialista se resistió, hasta que, dados 
los graves y recientes problemas de abastecimiento, tuvo que admitir que la mejor solución era la 
propuesta hace años realizada por los populares. Pero, para no darles la razón, lo llamó pequeña 
canalización, trasfusión, o cualquier otra palabra con la que tapar la verdad.
Ahora, desde hace unas fechas, vuelve a pasar lo mismo con la gravísima crisis económica que 
tenemos encima. El Partido Popular lleva tiempo proponiendo una serie de medidas que cualquier 
experto económico sabe que pueden anular o, al menos mitigar, reducir, la mencionada crisis. Ya 
el Sr. Pizarro se lo dijo al Sr. Solbes. Y el Partido Socialista vuelve a ocultar la mayor, vuelve a mirar 
hacia otro lado. Cualquier médico sabe que para curar una enfermedad, para un buen tratamiento, 
lo primero es un buen diagnóstico. El Partido Socialista se está resistiendo a reconocer la realidad 
mientras muchas familias catalanas ven agudizadas sus extremas dificultades para llegar a fin de 
mes. Estancamiento generalizado de la Economía, aumento imparable del paro, pero el Gobierno 
se resiste a hablar de crisis. 
Actualmente contamos ya con dos poderes con vendas en los ojos;  con una diferencia, uno de 

ellos, la Justicia, es para tratar de ser objetivo e imparcial; el otro, el Ejecutivo, el Gobierno de los 
Sres. Zapatero y Montilla, por el gravísimo temor que tienen a reconocer la realidad y reconocer 
de paso su gravísima incompetencia para hacerle frente, al menos, para mitigarla. 
Mientras tanto, y como los de Madrid y Barcelona, léase Zapatero y Montilla, son malos muy malos, 
para qué ser distintos los de Cubelles? En nuestro pueblo necesitado de inversiones, de iniciativa 
privada, de infraestructuras, en una palabra, de cordura, seguimos subvencionando iniciativas privadas 
de municipios ajenos –por ejemplo, sociedades protectoras de animales, zoos de Torredembarra, 
etc-. Y, cuando por fin el Equipo de Gobierno, liderado por sres. socialistas y convergentes, se decide 
a invertir en el Municipio, buena parte de ese gasto se dirige hacia estudios estériles de dudosa 
utilidad pero muy caros. Alguien cobra con el dinero de todos nosotros por volver a estudiarse el 
funcionamiento del Ayuntamiento y otros muchos temas todavía más exóticos.
El Partido Popular hasta ahora ha hecho lo que elegantemente tenía que hacer, solicitar que se 
nos relacionen esos numerosos estudios en los que nuestro Gobierno se gasta el dinero. Si esa 
información no se pone a nuestra disposición, que es tanto como decir a disposición de todos 
nuestros vecinos, se tendrán que pedir por otras vías, como ya ha hecho la Fiscalía de Cataluña 
con el Gobierno del Sr. Montilla. Una vez los tengamos, que ningún ciudadano dude de que podrá 
consultarlos en nuestra Sede, en la que a partir de septiembre tendremos la anunciada Oficina de 
Información para todos los vecinos. PORQUE ES DERECHO DE TODOS LOS VECINOS.
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Opinió dels grups municipals

UN RECORD PER A L’ANDREU
Ja fa setmanes ens va deixar un amic 
entranyable, Francesc Andreu i Falseto. 
Membre del secretariat de l’Entesa, en els 

últims anys es va abocar plenament al nostre grup, disposat sempre a ajudar en el que 
fos i demostrant ser un gran company. L’Andreu -l’anomenàvem pel cognom perquè 
era com si fos el seu nom de pila- ha estat una de les persones més actives que hi ha 
hagut a Cubelles des que fa més o menys tres dècades s’hi va quedar a viure.

La seva presència la trobem en diferents àmbits de la vida associativa del poble. En 
aquest aspecte, destaca la seva condició de president del Club de Futbol Cubelles, a 
principis dels anys vuitanta, i de la Societat L’Aliança, durant més d’una dècada, sense 
oblidar la seva vinculació al Via Crucis de Setmana Santa, al futbol sala i al Cor l’Espiga, 
del qual va ser cantaire durant un cert temps. En l’apartat polític també va deixar 
petjada. Va ser un dels fundadors de la secció local de Convergència Democràtica i 
en el període 1991-1995 va ser regidor de l’Ajuntament, en representació de CiU. El 
gir que després va donar aquesta formació va fer que mica en mica s’hi anés apartant 
i s’acostés a l’Entesa per Cubelles fins a esdevenir un dels seus puntals. A les darreres 
eleccions municipals formava part de les seves llistes.

Malgrat la seva integració a Cubelles, sempre que tenia ocasió l’Andreu proclamava 
el seu orgull d’haver nascut i viscut a Sants, i també d’haver estat apadrinat per un 
dels fills il·lustres d’aquest barri, Joan Segarra, el “gran capità” per antonomàsia del 
Barça. Costarà acostumar-se a l’absència d’aquesta persona extravertida. Amic dels 
seus amics, gran animador de les tertúlies i, com dèiem, col·laborador incansable 
de tantes i tantes activitats de la vila. I se’ns farà estrany veure el Xavier, el seu fill, 
sense el seu pare al costat. Perquè, per damunt de tot el que hem esmentat, de 
l’amistat que vam compartir i del treball que vam fer plegats, el millor record que 
ens queda de l’Andreu és l’estima i la tendresa vers aquest fill pel qual es deixava 
acompanyar a tot arreu. Això indica el grau de qualitat que tenia aquesta persona 
que tant enyorarem. Volíem fer palès el buit que ens ha deixat a tots. No oblidarem 
mai a l’amic, a l’Andreu.

Nota:  La present edició no recull l’opinió del grup municipal ICb ja que en la data indicada per al
lliurament dels textos aquesta formació no havia lliurat el seu a la redacció d’aquest butlletí

                          SEGUIM CAMINANT

Entesa per Cubelles - FIC

És una evidència que aquest govern ha apostat per 
la ciutadania, per aproximar i millorar els serveis i en 
tenim unes mostres, entre altres, en l’augment de la 

inversió, la implementació i ampliació de la línia local d’autobús, la creació i millora de 
nous equipaments d’oci i educatius, o fent realitat el nou Centre d’Atenció Primària 
i possibilitant una nova oficina d’Atenció al Ciutadà (OPIC) amb ampli espai i major 
disponibilitat horària. Tots formem el poble i tots el fem avançar. És per això que cal 
anar creant els mecanismes indispensables per a que tots i cadascun de nosaltres es 
senti còmode i ben atès. No necessitar el transport particular per a trajectes interns, 
disposar de zones lúdiques per a joves, i també per a infants, augmentar el nombre de 
places educatives per millorar-ne la qualitat i evitar llistes d’espera, així com disposar 
d’unes instal·lacions adequades per a no perdre la salut justament quan el que 
pretens és millorar-la, són accions d’utilitat quotidiana que, en els darrers anys, s’han 
anat duent a terme. Tot i així, evidentment, no n’hi ha prou, cal seguir treballant.

Hem conviscut durant anys amb la incertesa d’on dirigir-nos quan, amb una consulta 
escrita en un document oficial anomenat instància, preteníem obtenir una resposta 
del nostre Ajuntament. El poble ha crescut, i les dependències municipals també han 

hagut d’anar ampliant-se, no sempre en ubicacions pròximes les unes a les altres, 
de manera que augmentaven les incomoditats per a un ciutadà que, paper en mà, 
desconeixia el lloc adequat on aconseguir l’anhelat segell d’entrada. I és que no tot 
és comunicar-se, cal saber on fer-ho. Des de finals de l’any passat també aquest 
aspecte ha millorat; la inauguració de les oficines de l’OPIC al Centre Social del carrer 
Joan Roig i Piera han servit per a centralitzar totes aquestes demandes ciutadanes 
que, això sí, de vegades no obtenen resposta. I és aquest el nou repte, fer de la 
comunicació quelcom bidireccional. És important, i així s’ha dut a terme, reubicar els 
Plens per a fer-los més participatius, incrementar les activitats de joves i gent gran o 
celebrar audiències públiques de temes destacats, però no podem restar rellevància a 
la comunicació ordinària, la dels ciutadans que, moguts per alguna motivació particular, 
decideixen posar-se en contacte amb el seu Ajuntament. No només per a notificar-li 
un fet, sinó també per a obtenir-ne alguna resposta. Així doncs, queda molt per fer, 
però estem disposats a assumir-ne el repte.
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Telèfons
Urgències
Emergències 112
Policia Local de Cubelles 93 895 01 32
Guàrdia Civil 062 - 93 814 70 50
Policia Nacional 091 - 93 893 25 08
Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085 - 93 815 00 80
Ambulàncies 061
Centre d’Atenció Primària 93 895 79 06
Hospital de Sant Antoni 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja 93 814 30 30
ADF Puig d’Àliga 93 895 67 71

Serveis
Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE 93 895 03 53
Taxi Miguel&Montse 609 36 51 53
Taxi Juan Miguel Vera 653 79 98 57
Taxi Miguel Ángel Vera 627 73 20 86
Taxi Sara Sánchez 627 73 20 86
Farmàcia Muntaner (poble)  93 895 07 03
Farmàcia López (platja)  93 895 28 04
Correus 93 895 67 08
Parròquia Santa Maria  93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 93 895 76 84

Municipals
Ajuntament de Cubelles 93 895 03 00
Serveis Tècnics 93 895 78 50
Serveis a les Persones i Pol. d’Igualtat 93 895 24 57
Salut i Cooperació 93 895 63 50
Medi Ambient 93 895 00 15
Festes i Tradicions i Prom. Cultural 93 895 01 47
Poliesportiu Municipal / Esports 93 895 04 25
Joventut / Espai Jove 93 895 78 50
Dinamització Econòmica / SOLC / Consum 93 895 77 77
Biblioteca i Casal de Cultura 93 895 23 87
Jutjat de Pau i Registre Civil 93 895 75 10
Oficina de Turisme (poble)  93 895 25 00
Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Comunicació 93 895 60 41
Ensenyament 93 895 16 02
Servei d’entitats/Centre Social 93 895 75 51

Centres educatius
IES Cubelles 93 895 50 24
CEIP Charlie Rivel 93 895 09 56
CEIP Vora del Mar 93 895 75 15
CEIP Mar i Cel 93 895 25 21
Llar d’Infants “La Draga” 93 895 21 61






