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“A banda dels projectes iniciats ara 
encetem la revisió del Pla General, 
actualitzarem la planificació urbanística 
de Cubelles”

No aturem l’activitat

Estem a les portes d’un nou estiu, el tercer des que 
el projecte de l’actual Govern de Cubelles es va 
encetar, i seguim sense defallir en el treball diari per 
fer de la nostra ciutat un lloc on viure millor. 

A part dels projectes engegats per l’Ajuntament 
–construcció del Pont del riu Foix; arranjament 
del carrer Jacint Verdaguer; estalvi energètic amb la 
substitució de l’enllumenat del Bardají Vilanova... -, el 
municipi té en marxa un seguit d’obres finançades 
pel Pla Estatal d’Inversió Local per valor de més de 
2,4 milions d’euros. Aquestes obres són positives 
doblement per a Cubelles. D’una banda aquest 
fons permet tirar endavant unes inversions que 
l’Ajuntament per sí sol no podia afrontar i que 
permetran solucionar algunes de les mancances en 
infraestructures, i de l’altra permet donar feina a 
persones a l’atur, ja que aproximadament el 50% 
dels llocs de treball que es creen amb aquestes 
actuacions estan reservats a persones que hagin 
perdut el seu lloc de treball.

A aquesta inversió cal sumar-hi, a més, la vintena de 
projectes que es finançaran amb el crèdit concertat 
per l’Ajuntament i aprovat per Ple municipal 
per valor de tres milions d’euros. La renovació i 
millora en l’enllumenat públic, les obres del pla de 
reurbanització del municipi, el projecte d’habitatge 
social... són només un exemple de les iniciatives 
que es duran a terme amb aquest préstec. Però 

la inversió no s’atura aquí, ja que el conveni de 
col·laboració signat recentment amb l’Agència 
Catalana de l’Aigua permetrà realitzar una actuació 
que resolgui els problemes d’inundacions del 
sector marítim i el finançament del pla especial de 
protecció de la desembocadura del riu Foix. 

Si bé el Pla E és el conjunt de projectes més 
ambiciosos d’enguany, tal i com podreu comprovar 
en aquesta i posteriors edicions de l’Ajuntament 
Informa, des d’ara encetem un treball engrescador, 
la revisió del Pla General. Es tracta d’actualitzar la 
planificació urbanística de Cubelles i preveure el 
model de municipi que volem per als propers anys. 
I aquest és un treball que necessita la implicació de 
tots els estaments: polític, civil, social... Per aquest 
motiu es durà a terme un Pla de Participació al qual 
us animo a tots a prendre’n part, perquè el rumb 
que ha de prendre Cubelles a partir d’ara és cosa 
de tots. És moment doncs, d’unir esforços i treballar 
en una mateixa direcció pel benefici comú.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Cubelles dossier

El primer Festival de música,
una aposta per l’educació musical
El director d’orquestra Edmon Colomer és el director artístic de la primera edició

El primer Festival de Música Cubelles 2009, entre el 17 i el 24 de 
juliol, arriba de la mà del director d’orquestra Edmon Colomer 
–veure entrevista pàg. 5-. Es tracta d’una nova iniciativa que pretén, 
per una banda, desmitificar el món de la música que popularment 
anomenem clàssica –o d’orquestra, en aquest cas- i ho fa a través 
de l’educació musical. Un festival que es presenta com a una eina 
integradora de les noves persones i la seva cultura que conformen 
la nostra societat; una eina educadora; una eina innovadora i de 
qualitat.

Però anem a pams. El director artístic del Festival, Edmon Colomer, 
veí de la nostra vila, és el director de la Daejeon Philharmonic Orchestra 
a Corea del Sud. Amb la seva experiència musical i el seu extens 
currículum presenta una activitat dirigida a totes les edats, però que 
té en els infants el seu eix vertebrador. Un festival que defineix com 
a “una activitat d’enriquiment cultural, una eina educativa de primer 
ordre i accessible a tothom”. I això es tradueix en tallers de música 
coral i percussió, concerts d’orquestres simfòniques, de cambra, 
compositors i solistes, de música coral i concerts comentats. I la 
participació dels alumnes, als quals no se’ls demana cap formació 

musical prèvia, es concretarà amb la participació en tres del concerts 
que vertebraran la setmana dedicada a la música de Cubelles.

La qualitat del festival queda garantida amb la presència de 
l’Orquestra del Conservatori d’Alacant Oscar Esplà, la Coral 
Musicant de Barcelona, l’Spanish Brass Luur Metalls, l’Orquestra de 
cambra del Garraf, els Rossinyols de Tarragona, el taller de música 
Pizzicato i el grup instrumental del Festival, que sorgirà dels tallers 
que s’hi realitzin. I tot avalat pels músics de la talla professional 
d’Anna Agudo, Salvador Brotons, Eulàlia Casso, Albert Guinovart, 
Laia Pedrol, Josep Prats, Marcel Pasqual, Feliu Ribera i Guida Sellarès, 
sota la coordinació i el mestratge d’Edmon Colomer.

Les inscripcions als tallers, el preu dels quals oscil·la entre els 15 i 
els 25 €, es poden realitzar a l’Oficina de Participació i Informació 
Ciutadana (OPIC) fins el 17 de juliol. A més, disposeu de la butlleta 
d’inscripció i de tota la informació relativa al festival a l’enllaç de la 
web municipal, www.cubelles.cat. 

Que s’alci el teló de la primera edició d’un festival que fa de Cubelles 
un municipi de referència en la formació musical del país. 

Edmon Colomer, Maria Lluïsa Romero i Prudencia Carrasco a la presentació del cartell
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Taller coral Manuel de Falla
Mitjans i Grans (de 10 a 14 anys). Del 18 al 24 de juliol
Josep Prats dirigeix Arion i el Dofí, una cantata que més de vint mil 
nens i nenes canten enguany a l’Auditori de Barcelona. Si vols viure 
una experiència semblant apunta’t a cantar. El compositor, Albert 
Guinovart, també ens acompanyarà.
A més tens l’opció de participar també en el Taller Eduard Toldrà i 
aprendre les millors cançons de la riba mediterrània.

Director: Josep Prats

Obra del taller
Cantata Arion i el dofí
Música d’Albert Guinovart i text de David Nel.lo

Horaris: de 18:00h a 19:30h cada dia entre el 18 i el 24 de juliol

Condicions de treball: Grup d’un màxim de 60 participants

Lloc: IES Cubelles, Josep Pla s/n, 08880 Cubelles

Preu de la inscripció: 15€
25€ (Tallers Eduard Toldrà + Manuel de Falla)

Tallers de percussió Àngel Colomer
Petits (de 7 a 9 anys), mitjans i grans (de 10 a 14 anys) i grup jove 
(de 15 a 18 anys). Del 18 al 23 de juliol
Cançons catalanes, europees, brasileres, ritmes africans i percussió 
corporal.. Tot això t’ofereix el taller de percussió. La possibilitat 
d’organitzar fins a tres grups dependrà del nombre d’ inscripcions.
Els participants tenen a la seva disposició un gran nombre 
d’instruments de percussió: xilomarimba, xilòfons, vibráfons, 
metalòfons, carrillons, campanes tubulars, tambors de tota mena, i 
percussió Orff.

Director: Feliu Ribera

Programa dels tallers, Tots els grups
Cançons populars catalanes i del món.
La percussió corporal i el balàfon africà.
La memòria i la improvisació en grup.

Horaris
Petits   de 16:45 a 17:45
Mitjans i Grans de 10:00 a 11:15
   de 11:30 a 12:45
Grup jove  de 18:15 a 19:30

Condicions de treball
Grup de petits: d’un màxim de 10 participants
Grup de mitjans i grans: d’un màxim de 15 participants
Grup de mitjans i grans: d’un màxim de 15 participants
Grup jove: d’un màxim de 10 participants

Lloc: IES Cubelles, Josep Pla s/n, 08880 Cubelles

Preu de la inscripció: Grup petits  15€
   Grup mitjans i grans 15€
   Grup jove  15€

Taller coral Charlie Rivel
Petits (de 7 a 9 anys). Del 18 al 23 de juliol
Un equip de tres directores preparen una obra de fàcil aprenentatge 
on uns instruments populars prenen vida i fan un gran ball de Festa 
Major. Ideal per a conèixer els instruments tradicionals catalans i les 
danses més populars que s’han ballat per Festa Major a les places 
de totes les viles catalanes.

Directores: Anna Agudo, Laia Pedrol, Guida Sellarès

Obra del taller
Al ball, sense un badall
Música de Guida Sellarès i text de Miquel Desclot

Condicions de treball: Grup d’un màxim de 100 participants

Horaris:
de les 18:00h a les 19:45h cada dia entre el 18 i el 23 de juliol

Lloc: IES Cubelles, Josep Pla s/n, 08880 Cubelles

Preu de la inscripció: 15€

Taller coral Eduard Toldrà
Mitjans i Grans (de 10 a 14 anys). Del 18 al 24 de juliol
Eulàlia Casso, directora de l’Escola Musicant de Barcelona, s’ha 
especialitzat en l’educació musical a través del mètode Edgar Willems. 
Ens proposa descobrir algunes de les cançons més suggerents dels 
pobles que formen la riba mediterrània. El grau de dificultat és 
mínim i t’hi pots apuntar sense pensar-t’ho dues vegades.
A més tens l’opció de participar també en el Taller Manuel de Falla 
per a preparar la cantata Arion i el dofí

Directora: Eulàlia Casso

Obra del taller
Cançons de la riba mediterrània: Marroc, Grècia, Itàlia, Catalunya, 
València, Israel

Condicions de treball: Grup d’un màxim de 60 participants

Horaris: de 16:30h a 17:45h cada dia entre el 18 i el 23 de juliol

Lloc: IES Cubelles, Josep Pla s/n, 08880 Cubelles

Preu de la inscripció: 15€
 25€ (Tallers Eduard Toldrà + Manuel de Falla)
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Divendres 17
18:30h  Acte oficial de presentació del Festival

22:00h  Concert 1 / inaugural
  Orquestra Simfònica del Conservatori d’Alacant
  Albert Guinovart solista
  Edmon Colomer director
  Què és una orquestra simfònica?
  Gershwin, Mendelssohn, Handel, Granados...
Lloc  Església de Santa Maria

Dissabte  18
22:00h  Concert 2
  Coral Musicant
  Eulàlia Casso, directora
  Somnis d’una nit d’estiu
Lloc  Església de Santa Maria

Diumenge 19
22:00h  Concert 3
  Spanish Brass, Luur Metalls. Espectacle musical
  Els instruments de metall
  Bach, Cabanilles, Chick Corea, Henry Mancini,  
  Nino Rota...
Lloc  Plaça de la Vila

Dilluns 20
20:00h  Activitat cultural 1

Música a l’escola
El ponent serà el director del festival o el director 
d’un dels tallers.

Lloc  Centre social de Cubelles

Dimarts 21
19:00h  Activitat cultural 2
  Els compositors parlen
  Trobada amb Albert Guinovart i Salvador   
  Brotons
Lloc  Centre Social de Cubelles

22:00h  Concert 4
  Orquestra de cambra del Garraf
  Salvador Brotons, director
  Què és una orquestra de cambra?
  Montsalvatge, Brotons, Elgar, Holst
Lloc  Església de Santa Maria

Dimecres, 22
20:00h  Activitat cultural 3

Com tractar la nostra veu? 
Maria Lluïsa Muntada, professora i cantant

Lloc  Centre social de Cubelles

Dijous, 23
20:00h  Concert 5
  Taller coral Charlie Rivel
  Grup instrumental Badalls
  Anna Agudo, Laia Pedrol i Guida Sellarès,   
  directores
  Al ball sense un badall
  text de Miquel Desclot i música de Guida   
  Sellarès
Lloc  Plaça de la Vila

22:00h  Concert 6
  Tallers de percussió Àngel Colomer
  Cambra de percussions
  Feliu Ribera, director
  Cambra de percussions
  Cançons catalanes, europees, brasilres, ritmes   
  africans...i també
  Xostakòvitx, Debussy, Piazzola...
Lloc  Esglèsia de Santa Maria

Divendres, 24
20:00  Concert 7 / de cloenda
  Tallers corals Eduard Toldrà i Manuel de Falla
  Grup instrumental del Festival
  Eulàlia Casso, directora
  Josep Prats, director
  Mitologia mediterrània. Arion i el dofí

text de David Nel.lo i música d’Albert 
Guinovart.

Lloc  Església de Santa Maria

Concerts i activitats culturals

4

Spanish Brass, Luur Metalls

Albert Guinovart
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Edmon Colomer – Director artístic del Festival de música Cubelles 2009

“La música clàssica es desmitifica
amb l’educació”
Què és el Festival de música de Cubelles 2009?
El Festival és una nova aventura que espero que sigui compartida 
amb tots els ciutadans de Cubelles. És la voluntat de donar a conèixer 
i fer participar de la música a la gent de la vila i la comarca.

Quins criteris s’ha seguit per crear aquest festival?
Festivals de música a Catalunya n’hi ha molts, i fer-ne un per competir 
amb aquests no tindria sentit. Per tant aquest festival és concebut 
per ser viscut per a la gent del país i desmitificar la música clàssica.

I com es desmitifica?
Es desmitifica a través de l’educació. I qui en són els protagonistes? 
Els infants i joves. Per això se’ls farà participar en tallers de cant o 
d’instrumentació que es faran al municipi.

Quin pes tindran els concerts en el festival?
Els concerts són la conseqüència lògica de tot el plantejament inicial. 
Concerts de gran qualitat però protagonitzats també per persones 
vinculades a l’educació.

A qui s’adrecen els concerts?
Els concerts estan concebuts per a tots els públics i prioritàriament 
per als protagonistes del Festival, els infants i joves i a tot el seu 
entorn familiar, i per extensió a tota la població de Cubelles i tothom 
que hi vulgui participar.

I quina música s’hi podrà trobar?
Es podrà escoltar tot tipus de música, 
des dels autors catalans que cal mantenir 
i divulgar com el vilanoví Eduard Toldrà, 
en Salvador Brotons que és el director 
d’orquestra del Garraf, l’Albert Guinovart... 
i també músics de la gran tradició musical 
centreeuropea com Haydn i Mendelsshon, 
músics espanyols... Un calidoscopi de 
compositors molt divers amb música de 
qualitat.

I quin és el futur del festival?
La intenció és de continuar. No es pot 
sembrar una llavor que es quedi en el no 
res. La voluntat és de continuar i esperem 
que tothom ho cregui així. 

Edmon Colomer als estudis de Ràdio Cubelles

Moment de l’entrevista amb Josep Lluís Villanueva
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La revisió del Pla d’Ordenació Urbanística
Municipal, a escena
La ciutadania podrà participar en el procés de revisió que ha de dissenyar el futur de Cubelles

El procés participatiu de la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM) ha començat. El passat mes d’abril es va aprovar 
en sessió plenària la proposta, elaborada per l’empresa Gea 21, i 
el 17 de juny es presentarà a la ciutadania mitjançant una sessió 
informativa que tindrà lloc al Cinema Mediterrani, a les 19,30 
hores. 

El POUM, la revisió del qual es va adjudicar l’any passat a l’empresa 
Salvador Matas Arquitectes SL, és una eina al servei dels municipis 
per dissenyar el model de ciutat i les necessitats en infraestructures, 
equipaments i espais naturals. En el cas de Cubelles, l’actual 
planejament data de l’any 1993 i està gairebé esgotat, per la qual 
cosa la capacitat de fer noves infraestructures i equipaments està 
molt limitada. És per aquest motiu que l’Ajuntament va engegar al 

principi de la present legislatura el procés de revisió del planejament, 
amb la idea de dibuixar les necessitats presents i futures de la vila 
amb l’horitzó del 2030 com a punt d’arribada.

La primera acció participativa té lloc el 26 i 27 de juny, amb els Tallers 
de debat, que tindran lloc al Cinema Mediterrani. Per a participar 
cal inscriure’s a l’OPIC (C. Joan Roig i Piera, 3-5) o bé a la sessió 
informativa. A més, el Govern prepara altres accions divulgatives del 
procés, com un joc interactiu i itinerant, per donar a conèixer en 
què consisteix el procés de revisió del POUM i quin és l’espai de 
participació de la ciutadania. Tot el procés (les fases del qual podeu 
veure en el quadre adjunt) està encaminat a que el nou planejament 
urbanístic estigui aprovat per la Comissió d’Urbanisme de Barcelona 
a finals del 2010. 

Les fases del procés

El procés de redacció i aprovació de la 
revisió del POUM s’engega ara i tindrà les 
següents fases i actuacions:

1. Sessió informativa de presentació del 
programa de participació ciutadana (17 de 
juny; 19:30 h. Cinema Mediterrani).

2. Taller de debat (26 i 27 de juny; Cinema 
Mediterrani).

3. Devolució de les aportacions del taller 
de debat.

4. Presentació dels criteris de l’Avanç.

5. Aprovació de l’Avanç.

6. Aprovació inicial.

7. Exposició de l’aprovació inicial.

8. Al·legacions.

9. Aprovació provisional.

10. Aprovació definitiva per la
 Comissió d’Urbanisme de Barcelona  
 (CUB).
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Les obres del Pla E avancen a bon ritme
L’ampliació de la xarxa del clavegueram entre la C-31 i l’estació de bombament ‘Principal 
Cubelles’ i la millora de les zones verdes 

1- Ampliació de la xarxa de clavegueram entre la C-31 i l’estació de 
bombament ‘Principal Cubelles’

2- Renovació de l’enllumenat públic  a Mas Trader I
3- Adequació i millora del Parc de Santa Maria
4- Adequació i millora del Parc de La Solana
5- Adequació i millora de la zona verda del Parc de Cubelles
6- Adequació i millora dels Jardins Gaudí

Algunes de les actuacions finançades amb el Pla E ja han començat i la resta ho 
farà en breu. Cubelles ha rebut una inversió de 2.260.671€ per dur a terme els 
sis projectes aprovats. L’actuació amb més dotació econòmica és la renovació 
de l’enllumenat públic a Mas Trader I que compta amb un pressupost de 
1.285.159,32€. Per a l’adequació i millora de les quatre zones verdes s’invertiran 
421.141,34€, i les obres d’ampliació de la xarxa de clavegueram entre la C-31 i 
l’estació de bombament ‘Principal Cubelles’ es finançaran amb 556.979,20€.

Llera del riu Foix al pas per l’Av. de la Riera

Obres del clavegueram a l’Av de la Riera

Jardins Gaudí abans de l’actuació

Inici de les obres als Jardins Gaudí
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Jordi Carrillo i Jordi Martí – Gerents d’ICVSAM i Directors de Canal Blau-Maricel TV

“Cubelles ha de mirar i sentir
aquesta televisió com la seva”

Només començar al càrrec teniu el 
repte d’engegar la TDT. Quin ha estat 
el problema més gran amb què us heu 
trobat?
JC- Nosaltres comencem la gestió a l’octubre 
i fins el 23 d’abril no hi ha l’encesa digital. 
No vam sortir abans perquè és complicat 
posar-se d’acord dues empreses públiques 
(nosaltres i el consorci del penedès) i dues 
de privades. De fet només emetem les 
públiques.

I l’alegria que més destacaríeu?
JC- Va ser la nit d’encesa, el 22 d’abril, 
perquè vam començar a rebre trucades 
que ens deien “Ja us podem veure”. Ens 
donava la sensació que vam començar a 
obrir finestres a tot el territori, d’entrar a 
cases on fins ara no hi arribàvem.
Jordi Martí (JM)- A banda de la sensació de 
saber que arribes a molta més gent, també 
és motiu de satisfacció que la gent del propi 
territori, de la comarca, ja ens podia rebre 
correctament. Hi havia la sensació que 
l’analògic s’anava apagant i hi havia zones 
que no se’ns podia veure, i amb la TDT 
s’arriba a tota la comarca.

Fa por l’apagada analògica?
JC- En absolut. Per a nosaltres si la fessin 
abans millor, perquè la feina ja l’hem fet. 
És cert però que a llocs com Mas Trader 

cal garantir la recepció de TDT abans de 
l’apagada. No es poden tancar les emissions 
en analògic i deixar zones fosques.

El model del Garraf és considerat des de 
la Generalitat com a pioner...
JC- De la trentena de consorcis només se 
n’han constituït i han començat a emetre 
tres, el Maresme, Barcelona i nosaltres. 
Parlant amb gerents i directors d’altres 
consorcis al MAC ens preguntaven com ho 
havíem fet perquè som un referent.

Es té clar el nom i la imatge del canal?
JC- Primer calia resoldre l’inici d’emissions i 
ara caldrà posar-se a treballar en el nom i la 
imatge del canal. Nosaltres som gestors i qui 
ho decidirà serà el ple del consorci.
JM- No és un tema que estigui a les nostres 
mans, estem a l’espera de si es varia el nom 
o es manté l’actual.

I quin és el nou repte a partir d’ara?
JC- Quan vam agafar les regnes del projecte 
volíem trencar la barrera de que es tingui la 
percepció que és la tele de Vilanova i Sitges. 
Tot i que en els continguts ja són plurals a 
nivell comarcal.
JM- El repte és que la gent s’identifiqui amb 
aquesta tele, que tothom se la senti seva. 
Quan hi hagi un esdeveniment important a 

Cubelles, com les festes majors, serem allà.

Què pot aportar el canal comarcal a 
Cubelles?
JM- El model de TDT és el mateix que en 
analògic, ja es feia televisió comarcal abans. 
El canvi és que amb la TDT es guanya 
l’arribada a totes les cases de la comarca. 
Cubelles no ha de mirar aquesta televisió 
com una que no és seva, ho és tant com de 
Vilanova, Sitges, Ribes... Els cubellencs han de 
sentir aquesta televisió tant seva com ho és 
de qualsevol poble de la comarca.

Un fet destacable és la inclusió en l’ample 
de banda de les ràdios municipals de la 
comarca com Ràdio Cubelles...
JM- Es vol donar també una oportunitat a 
les ràdios, que se les pugui escoltar arreu de 
la comarca. Es tracta de donar més i millor 
servei, no per a la gent que fa la ràdio, sinó 
per a qui se les escolta.

S’obre doncs la porta a la col·laboració 
entre les emissores locals a nivell 
comarcal?
JC- Si hem fet el pas de les teles, crec que 
en les ràdios haurem de fer un pas endavant 
també en aquest sentit.

Perfil
Jordi Martí (Vilanova i la Geltrú, 1961) es troba immers en el món dels mitjans de comunicació pràcticament tota la vida. Va iniciar-se a El Periódico 
Regió III, va conduir i dirigir programes d’esports a diverses emissores locals de la comarca, com Ràdio Ribes i Ràdio Jove de Sitges. i Ràdio Cubelles 
quan Jordi Llompart n’era el director a principis dels 80.  Va dirigir Antena 3 de Ràdio a Vilafranca del Penedès, l’actual SER Penedès-Garraf. La seva 
relació amb Canal Blau TV comença amb diverses col·laboracions des dels inicis, fins que el 2005 passa a ser-ne l’adjunt a la direcció i el cap d’esports. 
Des de l’octubre del 2008 i fins a dia d’avui comparteix amb Jordi Carrillo la direcció i gerència d’ICVSAM (Iniciatives de Comunicació Vilanova Societat 
Anònima Municipal), consorci gestor de Canal Blau.

Perfil
Jordi Carrillo (Vilanova i la Geltrú, 1969) va iniciar-se col·laborant a l’emissora degana del Garraf, Ràdio Cubelles. Tot seguit va passar a ser el 
corresponsal del Diari de Vilanova a Sant Pere de Ribes, i duent a terme la idèntica tasca a l’Eco de Sitges. Després de la premsa escrita tornaria a la 
ràdio, en aquest cas a Ràdio Ribes, on va fer de redactor d’informatius i locutor de diversos programes. Va entrar a Canal Blau com a cap d’informatius 
i posteriorment exerceix de director de Continguts a Canal Blau FM fins que, amb la marxa de Xavier Abelló és proposat juntament amb en Jordi 
Martí com a director-gerent d’ICVSAM des del passat octubre. Tasca que duu a terme en l’actualitat.

Jordi Carrillo

Jordi Martí
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Festa Major Petita 2009
Del 25 de juliol a l’1 d’agost arriba una Festa Major Petita
farcida d’actes esportius, culturals i tradicionals.

Del 7 al 31 de juliol
“Les Salines de Cubelles” exposició de fotogràfica del Grup d’Estudis 
Cubellencs Amics del Castell a la sala d’exposicions del CSIDE.

Dissabte, 25 de juliol
9h.- “II Torneig federat de tennis taula” organitzat pel Club Tennis Taula 
Cubelles. Inscripcions 14,00€ fins el 22 de juliol. Més informació a 
cttcubelles@hotmail.com.

21h.- “Concentració del correfoc” a la plaça de la Vila. Hi participen les 
colles de foc de l’ABPC  i colles convidades. 

21.45h.- “Encesa del campanar i inici del Correfoc”. A continuació a la 
plaça del Centre Social “Sopar Popular” organitzat per l’ABPC i des 
de les 23h. “Ball amb les orquestres Nueva Comedia i  Sexyphonics”.

Diumenge, 26 de juliol
9h.- “Cursa Popular de muntanya Puig de Tiula”. Concentració al 
camp municipal de Futbol Josep Pons i Ventura. Inscripcions limitada 
el mateix dia a partir de les 8h. 

9.15h.- “Mini cursa Infantil Popular”. Concentració al Camp Municipal 
de Futbol Josep Pons i Ventura.  Inscripcions al mateix dia a partir 
de les 8h. 

18.30h.- “XXV Trobada de Gegants”. Des de la plaça dels Pobles 
d’Espanya. 

Tot seguit al c/ Joan Roig i Piera “Sopar de germanor” . Venda de 
tiquets al CSIDE. 

22.30h.- “Havaneres” a càrrec del grup Peix Fregit. Pl. del Centre 
Social.

Dijous, 30 de juliol
11h.- “Missa Solemne” a l’església de Santa Maria en honor dels 
sants patrons de la Vila, Sant Abdon i Sant Senén.

19h.- “4t Concurs de Truites” organitzat per l’AHCC a la pl. del 
Centre Social. Inscripcions a la Tintoreria Mar Eva.

20h.- “Batucada”. Concentració de les colles convidades i grups 
participants al concurs al passeig Marítim. Tot seguit sopar per les 
colles i animació musical.

Dissabte, 1 d’agost
21h.- “ Caminada nocturna de Cubelles a Comarruga” apta per a gent 
minusvàlida. Sortida de la plaça del Mar.

PROGRAMA D’ACTES

Noemí Cuadra, regidora de Festes i Tradicions, al pregó de la Festa Major 2008

Recorregut Correfoc

Recorregut Cercavila

La festivitat en honor a Sant Abdon i Sant Senén començarà el proper 25 de juliol, amb el tradicional correfoc i l’encesa del campanar. 
Enguany aquesta encesa, que l’any passat va ser la gran i ben acollida sorpresa, s’anuncia al programa (veure quadre adjunt) que en els 
propers dies veurà la llum.
A més de les tradicionals trobades de gegants –, diumenge 26 de juliol, la XXV edició- i la missa solemne –dijous 30 de juliol-, destaquen 
en el programa d’enguany l’aparició de noves activitats com la cursa popular de muntanya Puig de Tiula, la mini curs infantil popular, el 4rt 
Concurs de truites de l’Associació d’Hostaleria i Comerç i la caminada nocturna Cubelles – Comarruga. Les exposicions i les activitats 
esportives, juntament amb el Festival de música Cubelles 2009 (veure Cubelles dossier) completen un atapeït programa per fer boca de 
cara a la Festa Major. 
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El 8 d’abril la consellera de Justícia, Montserrat Tura, es va desplaçar a Cubelles per signar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i el 
Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya  per a la posada en marxa del servei d’informació a la mediació familiar a Cubelles 

amb l’objectiu de facilitar la gestió pacífica dels conflictes que puguin sorgir 
entre els ciutadans i ciutadanes de Cubelles, amb la col·laboració del Centre 
de Mediació Familiar de Catalunya del Departament de Justícia.

Aquest conveni reconeix la necessitat d’impulsar la mediació com a mètode 
de resolució de conflictes familiars, d’informar i difondre la possibilitat de 
mediació gratuïta i de canalitzar els supòsits de mediació familiar pública a 
través del Centre de Mediació Familiar de Catalunya, creat a partir de la Llei de 
mediació familiar de Catalunya. El Centre de Mediació Familiar de Catalunya 
és una entitat sense personalitat jurídica pròpia, adscrita al Departament de 
Justícia, que té per objecte promoure i d’administrar la mediació i de facilitar 
que s’hi pugui accedir. Una de les funcions d’aquest Centre és la de fomentar 
i difondre la mediació en l’àmbit familiar i estableix que la mediació és gratuïta 
per a les persones que són beneficiàries del dret a l’assistència jurídica gratuïta 
o que podrien ésser-ho per tal com reuneixen les condicions necessàries i la 
Comissió d’Assistència Jurídica Gratuïta així els ho reconegui.

Joan Rangel visita les obres del Pla E d’ampliació 
del clavegueram paral·lel al riu Foix
Aquesta actuació permetrà resoldre els problemes de capacitat del col·lector unitari que va
per l’avinguda de la Riera

Montserrat Tura signa el conveni
de mediació familiar
El Centre de Mediació Familiar de Catalunya col·laborarà en la gestió pacífica dels conflictes 
entre ciutadans i ciutadanes de Cubelles

El delegat del Govern a Catalunya, Joan Rangel, va ser a Cubelles 
el passat 22 de maig per visitar l’evolució de l’obra d’ampliació de 
la xarxa del clavegueram entre la C-31 i l’estació de bombament 
‘Principal Cubelles’. Aquesta actuació està finançada amb el Fons 
Estatal d’Inversió Local (FEIL), l’anomenat Pla E. Rangel va anunciar 
que de cara a l’any vinent el Govern de l’Estat preveu un nou fons 
de 5.000 milions d’euros per a noves actuacions com, per exemple, 
d’eficiència energètica. Un ou fons que es veu amb bons ulls des del 
Consistori, ja que l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero afirmava que 
aquestes ajudes serveixen per resoldre algunes de les mancances 
del municipi i a les quals amb els ingressos de Cubelles no es poden 
fer front. 

Les obres del projecte d’ampliació de la xarxa de clavegueram 
municipal entre la C-31 i l’estació de bombeig ‘Principal Cubelles’ 
s’executen per resoldre els problemes de capacitat del col·lector 
unitari que va per l’avinguda de la Riera ja que aquest no disposa 
de suficient capacitat per conduir les aigües fins l’estació de 
bombament. L’empresa adjudicatària també millorarà la capacitat 
hidràulica; executarà varis bypass entre ambdues canonades per tal 
de facilitar el manteniment i reparació; remodelarà la zona d’accés al 
pont de la carretera així com la rotonda situada al costat de l’accés 
de la via del tren.
El Pla E també servirà per adequar quatre zones verdes del municipi 

-el Parc de Cubelles, els Jardins Gaudí, el Parc de la Solana i el de 
Santa Maria- i la renovació integral de l’enllumenat públic de Mas 
Trader I, que incorpora importants millores tècniques i lumíniques, 
i l’elaboració d’un estudi de l’estalvi energètic d’aproximadament 
el 50% del consum. Un dels apartats més destacables d’aquests 
projectes és la contractació de treballadors a l’atur per dur a terme 
les obres. 

Representants municipals expliquen els projectes a Joan Rangel

Montserrat Tura i Maria Lluïsa Romero a l’OPIC

10
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El Ple del passat 18 de maig va resoldre favorablement l’aprovació de 
l’adhesió de l’Ajuntament de Cubelles al Consorci de Comunicació 
Local. Aquesta adhesió suposarà un salt qualitatiu de la programació 
de l’emissora municipal, Ràdio Cubelles, ja que podrà nodrir-se de 
les 15.000 hores de producció de les emissores associades a través 
de COMRàdio per complementar la seva programació, sense que 
això suposi un cost afegit. A banda, l’adhesió al Consorci ofereix 
assessorament jurídic i tècnic en diferents processos de legalització 
o modernització de les emissores associades, com és el cas de 
Ràdio Cubelles. El representant municipal en el Consell General del 
Consorci de Comunicació Local serà el regidor de Comunicació, 
Xavier Grau.

Ràdio a la TDT
L’inici de les emissions del nou canal comarcal que uneix tots 
els municipis de la comarca, basant-se principalment en les dues 
televisions locals públiques existents: Canal Blau i Maricel TV; ha 
possibilitat aprofitar la capacitat del senyal digital per incloure també 
les emissores de ràdio municipals Canal Blau Ràdio, Ràdio Maricel, 
Ràdio Ribes i Ràdio Cubelles, l’emissora més antiga del Garraf amb 

28 anys d’història. D’aquesta manera s’amplia el públic potencial de 
Ràdio Cubelles, ja que a banda del senyal analògic al 107.5FM i al 
senyal online a www.radiocubelles.net, el senyal digital a través de 
TDT permet arribar a totes les llars de la comarca.

El secretari de Mitjans de Comunicació de la Generalitat de Catalunya, 
Carles Mundó, i el representant del Consell de l’Audiovisual de 
Catalunya (CAC), Esteve Orriols, van assistir la passada Diada de 
Sant Jordi a l’encesa del canal comarcal en TDT que van realitzar els 
alcaldes del Garraf. Joan Ignasi Elena (Vilanova), Jordi Baiget (Sitges), 
Josep Antoni Blanco (Sant Pere de Ribes), Maria Lluïsa Romero 
(Cubelles), Xavier Robert (Canyelles) i Joaquim Mas (Olivella) van 
posar en marxa les emissions pitjant un botó de manera conjunta, 
mostra de la unió dels sis municipis de la comarca en el Consorci 
Teledigital del Garraf. 

Ràdio Cubelles s’associa a COM Ràdio
Paral·lelament l’emisora degana de la comarca ja es pot sintonitzar per TDT

11

El programa de Ràdio Cubelles Barreja’t amb 
mi va rebre el primer premi en la categoria 
Rosalia Rovira d’emissores de ràdio local 
de municipis de fins a 15.000 habitants, 
que es van lliurar el passat 23 de maig a 
la gala dels Premis de Comunicació Local 
2008 que atorga la Diputació de Barcelona. 
El premi, dotat amb 10.000 €, el van recollir 
la conductora i l’editor del programa, Luz 
Cassino i  Marc Machado, respectivament, 
acompanyats per l’Alcaldessa, Maria Lluïsa 
Romero; el regidor de Comunicació, Xavier 
Grau; la directora de l’emissora, Àngels 
Fuster ; i l’equip que forma part del programa 
intercultural de Ràdio Cubelles.

Barreja’t amb mi és una iniciativa conjunta 
de l’associació cubellenca Por Derecho 
Propio i de Ràdio Cubelles que té per 
objectiu enriquir els valors humans a través 
de la barreja i el mestissatge cultural amb 
la voluntat de ser un espai de convivència 
entre els diferents col·lectius estrangers 
que ara viuen a Catalunya i la seva societat 
receptora. La proposta del programa 
apunta a posar en comú aquestes històries, 

coneixements i experiències, des de tot 
allò quotidià, acostant els costums, les 
anècdotes i les informacions que col·laborin 
al coneixement i entesa comuna entre 
cultures. A banda, també han realitzat 
programes especials coincidint amb els 
projectes que l’associació ha anat duent a 
terme a Cubelles com Paraules de dones 
i Història de Cubelles: de la gent gran a la 
gent petita, i d’altres dedicats a ‘Cuines del 
món’, ‘Fills i filles’ i ‘Violència de gènere’, entre 
d’altres. 

El programa es pot seguir en directe cada 
diumenge a les 11h. i en repetició els dilluns 
a les 22h. i dijous a les 10h. a través de 
Ràdio Cubelles (107.5FM); i en versió on-
line a www.radiocubelles.cat. Precisament 
l’emissió a través d’Internet i el contacte 
permanent de les integrants de Por Derecho 
Propio amb els seus països d’origen fa que 
Barreja’t amb mi tingui una audiència que 
supera les fronteres de Cubelles i arriba 
arreu del món, sent un dels espais de més 
audiència de l’emissora en l’emissió digital a 
través de la xarxa.

El programa de ràdio ‘Barreja’t amb mi’
guardonat als Premis de la Comunicació Local
L’espai que realitza l’associació ‘Por Derecho Propio’,
s’emporta el Rosalia Rovira per a municipis de fins a 15.000 habitants

Representants polítics, de l’emissora i de l’equip del programa
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L’Ajuntament de Cubelles ha completat la 
instal·lació dels serveis a les platges de Cu-
belles, tal i com marca el Pla d’Usos de les 
platges 2009 i el Pla d’Accessibilitat, aprovat 
l’any 2006. Com cada temporada, les em-
preses encarregades realitzen les tasques 
d’abalisament i gestió del mobiliari que, en 
compliment de la llei de costes, s’han de 
sol·licitar anualment amb la definició d’un 
Pla d’Usos. Aquest Pla d’Usos proposa la 
ubicació dels elements que un cop finalit-
zada la temporada de platja s’hauran de 
retirar.

El Govern, sensible amb l’opinió d’alguns 
propietaris d’activitats econòmiques del 
passeig Marítim de Cubelles, que proposen 
reubicar alternativament els elements de 
mobiliari urbà sense perjudici del desenvo-
lupament de la pròpia activitat econòmica, 
ha acordat que finalitzada la temporada 
d’estiu 2009 es reunirà amb els comerciants 
del passeig Marítim i els tècnics municipals 
recolliran els suggeriments i serem sensibles 
amb les opinions de tothom. Caldrà doncs, 
dissenyar una proposta i dotar-la de consig-
nació pressupostària en el proper exercici 
2010.

El Govern ha sol·licitat a les regidories 
corresponents que s’activin propostes 
pal·liatives com més seguretat en la zona, 
intensificar la neteja dels serveis i fomentar 
les iniciatives lúdiques en la zona marítima.

Cronologia del procés

El Projecte d’accessibilitat encarregat pel 
govern de Cubelles (2003-2007) a la Di-
putació de Barcelona és va entregar a 
l’Ajuntament el març de 2006 amb el su-
port de tots els grups.

La regidoria d’Acció Social i Sanitat va 
sol·licitar una subvenció al IMSERSO i a la 
Fundació ONCE, mentre que el PUOSC de 
l’any 2007 va concedir 50.000 € a la millora 
de l’accessibilitat de les platges de Cubelles. 
Malgrat tot, el fet de la incompatibilitat de 
l’ajut d’IMSERSO amb qualsevol altre sub-
venció i que el Consistori ja havia avançat 
l’execució d’alguns equipaments, va reduir el 
cost del projecte.

El govern pren el compromís del Pla de 
Mandat d’executar el Pla d’accessibilitat i el 
4 de juliol de 2008 se signa el contracte amb 
l’empresa SAMEX que serà l’encarregada 
d’executar les obres amb la subvenció de 
l’IMSERSO i la Fundació ONCE.

L’Ajuntament completa la instal·lació dels serveis 
de les platges, d’acord amb el Pla d’accessibilitat
El Govern estudiarà amb els comerciants i restauradors del passeig Marítim
la reubicació d’alguns serveis per al proper estiu

Dutxa nova de la platja de la Mota

El 67% del cens de votants de Cubelles no va acudir a la cita amb les urnes

Les eleccions al Parlament Europeu del passat 7 de juny van posar de manifest el desencís de la ciutadania amb aquesta cita electoral. Malgrat 
comptar amb un cens de 10.000 votants, tan sols el 33% van exercir el dret a vot. PSC, PP i CiU registren un descens en el percentatge 
de vot malgrat repetir com les formacions més votades. ERC guanya electors i percentatge de vot, mentre que ICV-eua disminueix en 
percentatge malgrat augmentar el nombre de vots. 

RESULTATS:

 Eleccions 2009 Eleccions 2004
Partit Vots % Vots %
PSC (PSC-PSOE) 1.263 38,53 1.238 46,86
PP 723 22,06 534 20,21
CiU 592 18,06 353 13,36
ERC 211 6,44 265 10,03
ICV-eua 206 6,28 179 6,78

Resultats eleccions europees 2009
L’abstenció, la gran protagonista dels comicis europeus

DADES:

Cens 10.000  
Vots 3.294 (32,94%)
Abstenció 6.706 (67,06%)
Nuls 16  
Blancs 91  
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El Ple municipal del 20 d’abril va aprovar 
concertar un crèdit a llarg termini de 
3.050.000 € per finançar algunes de les 
inversions previstes durant el 2009, una 
opció que el pressupost de l’exercici en 
vigor ja preveu com a font de finançament. 
Aquest crèdit suposarà que l’endeutament 
municipal ascendirà al 45%, quedant dins 
del marge legal vigent que permet a les 
administracions locals endeutar-se fins a un 
110%.

La Caixa és l’entitat que finançarà el 
crèdit, que tindrà les condicions financeres 

següents:
-Import: 3.050.000 €
-Termini de disposició: 1 any
-Durada: 12 anys (2 de carència i 10 
d’amortització)
-Sistema d’amortització: Lineal (periodicitat 
trimestral)
-Comissió d’obertura: 0,20% (6.100€)
-Resta de comissions: 0%
-Tipus d’interès: Euríbor trimestral+1,75

20 projectes d’inversió local
Els 3.050.000 € de crèdit serviran, entre 
d’altres, per finançar 820.000 € de les obres 

de la xarxa de pluvials del sector marítim, 
600.000 € d’expropiacions, els 550.000 € 
de les obres del pla de reurbanització del 
municipi, el pla especial de la desembocadura 
del riu Foix que ascendeix a 305.000 €, 
200.000 € d’inversions en enllumenat i 
100.000 € del projecte d’habitatge social. 
El mig milió d’euros restant correspon a 
altres projectes de menor envergadura com 
ara arranjaments de via pública (90.000 
€) i el projecte i la renovació tècnica de 
l’emissora municipal, Ràdio Cubelles (20.000 
€ i 10.000 €, respectivament).

Un crèdit a llarg termini de 3 milions d’euros 
finançarà 20 projectes d’inversió
El préstec permetrà, entre d’altres, dur a terme les obres a la xarxa de pluvials al sector marítim

XXI Festa de la Bicicleta, el 21 de juny
S’entregaran una dotzena de premis a més d’un obsequi
a tots els participants al seu pas per l’arribada

13

L’Espai Jove de Cubelles, en col·laboració amb l’IES Cubelles, va 
organitzar un taller de graffiti que va començar del 31 de març 
a l’Espai Jove. L’objectiu del taller era treballar el graffiti des d’una 
vessant educativa, diferenciant l’art del graffiti de les  pintades 
de gargots que embruten les parets del municipi. El taller anava 
a càrrec de l’associació juvenil Organització Zero de Vilanova i 
la Geltrú, hereva de l’antiga ORCGIA. Aquesta entitat té com a 
objectius principals fomentar la creativitat dels joves, potenciar 
actuacions vinculades a l’expressió artística i la forma de viure el 
grafit, i fomentar la reparació de la imatge pública del graffiti com 
a expressió artística, diferenciant-lo de les pintades incíviques. Entre 
tot el grup es va fer una pintada al mur de l’IES Cubelles dins de les 
activitats de la Setmana Cultural.

Pintada de graffiti a l’IES Cubelles
L’activitat s’emmarcava en un taller impulsat des de l’Espai Jove amb la col·laboració de l’associació 
vilanovina Organització Zero

El 21 de juny es donarà la sortida des de la plaça del Mercat a la 
XXI Festa de la Bicicleta de Cubelles. La concentració serà a les 10h. 
a la plaça del Mercat i el recorregut s’iniciarà a partir de les 10.30h. 
L’arribada es situarà al Parc del Prat de Cubelles, a les Salines. Abans 
però, les bicicletes seran beneïdes al seu pas per l’església de Santa 
Maria de Cubelles i a l’inici del passeig de la Mar Mediterrània s’hi 
unirà el recorregut infantil.

A l’arribada tots els participants rebran un obsequi a més de poder 
optar a una dotzena de premis com ara el grup més nombrós, 
el participant de major edat, el més elegant, la bicicleta més ben 
guarnida... entre d’altres. Les inscripcions per participar són gratuïtes 
i es podran realitzar a l’OPIC o bé el mateix dia a la concentració a 
la plaça del Mercat en funció dels dorsals disponibles. 

Moment de la pintada a la façana de l’institut
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Del 26 de juny al 4 de juliol la regidoria d’Infància i Joventut 
organitza la primera Setmana Jove al llarg de la qual es proposaran 
diferents activitats adreçades al joves. El 27 de juny al matí tindrà 
lloc el 4t Campionat de Playstation amb el joc Proevolution Soccer, 
un campionat de seleccions amb format FIFA. El mateix dia 27 a la 
tarda es celebrarà el concert del grup Raptats, que comptarà també 
amb batalla de galls. És una activitat que es durà a terme al Parc del 
Prat de Cubelles, i serà complementària a  l’exhibició de graffiti i de 

breakdance.

Pel 2 de juliol es proposa la mostra de grups musicals amateurs de 
Cubelles que duu per nom Music-On Cubelles. A més, durant tota la 
setmana es celebrarà el Torneig jove de Tenis Taula i altres activitats 
que es poden consultar al blog de l’Espai Jove www.espaijovecubelles.
blogspot.com. Més informació al telèfon 93·895·03·61 o al correu 
electrònic joventut@cubelles.org. 

Primera edició de la Setmana Jove
Tornejos esportius i de videocònsola, concerts i exhibicions completaran una
agenda d’activitats adreçada als joves 

Els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella han unit esforços per 
prevenir el consum de drogues entre els joves. Preocupa especialment 
el consum entre els menors d’edat, el que ha dut als tres consistoris 
a elaborar un pla de prevenció de drogodependències amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal 
del Garraf. S’han establert protocols de detecció i intervenció en 
situacions de consum, mesures alternatives a la sanció administrativa 
i l’organització de tallers de formació i informació per a joves.

Els tres municipis han arribat a acords amb l’Àrea de Benestar Social 

de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal, que assumirà el 
cost de la contractació d’un tècnic especialista en drogodependències. 
El Pla Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències de 
Cubelles, Canyelles i Olivella, que es va presentar oficialment el 4 
de juny a la Masia d’en Cabanyes de Vilanova i la Geltrú, compta 
amb les aportacions d’agents socials com centres educatius, cossos 
de policia local i professionals sanitaris. D’altra banda, s’ha inaugurat 
un nou telèfon gratuït d’atenció a les drogodependències. És el 900 
900 540 i funciona de 9h a 20h .

Presentat el Pla Supramunicipal de Prevenció de 
Drogodependències
Els ajuntaments de Cubelles, Canyelles i Olivella, impulsors del pla, compten amb la col·laboració 
de la Diputació de Barcelona i el Consell Comarcal del Garraf

Enguany s’ha celebrat la primera edició del concurs de fotografia “Ull Jove”, adreçat a joves de 14 a 
30 anys. El concurs va comptar amb 19 fotografies participants que van exposar-se a l’Espai Jove del 
Centre Social. Els guanyadors de la primera edició van ser : 

1r premi Tendresa en fam de Sílvia Isach 
Saumell (Sant Pere de Riudebitlles)

2n premi Ràbia d’Abel Miró López 
(Cubelles)

Primer concurs de fotografia ‘Ull Jove’
El cubellenc Abel Miró va endur-se el segon premi amb l’obra titulada ‘Ràbia’

Tendresa en fam Ràbia
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L’ACA  invertirà tres milions d’euros 
en dos projectes hidràulics
Es solucionaran els problemes d’inundacions del sector marítim i el pla especial de protecció de 
la desembocadura del Foix

15

L’Ajuntament de Cubelles i l’Agència Catalana 
de l’Aigua van formalitzar el passat 29 de 
maig un acord de col·laboració que permetrà 
solucionar els problemes d’inundacions que 
històricament arrossega el sector marítim del 
municipi. L’obra, que tindrà un cost aproximat 
de 1,6 milions d’euros, s’executarà en 
compensació per la construcció de la nova 
dessalinitzadora del Foix, instal·lada al terme 
municipal de Cunit però que tindrà el seu 
punt de captació d’aigües a Cubelles.
Precisament, el director de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, Manel Hernández, ha 
assegurat durant la presentació del conveni 

que la ubicació final es va decidir per 
qüestions merament tècniques, malgrat que 
des d’un bon començament l’ACA tenia 
clar que la infraestructura afectaria tots dos 

L’Alcadessa de Cubelles, Maria Lluïsa 
Romero, recordava els problemes que ha 
viscut el municipi a causa de la sequera i 
s’ha felicitat per la posada en marxa de les 
obres de la futura dessalinitzadora, prevista 
per al primer semestre del 2010. 

El conveni també inclou la inversió 1,2 milions 
d’euros per part de l’Agència Catalana 
de l’Aigua a càrrec de l’execució del pla 

especial de protecció de la desembocadura 
del Foix. Tant l’Ajuntament com l’ACA han 
deixat la porta oberta a futurs acords de 
col·laboració.    

Des del 6 de maig es poden recollir les noves targes magnètiques de la Deixalleria 
municipal, que permeten acollir-se a les bonificacions de la taxa d’escombraries. 
L’objectiu de la mesura és agilitzar el procés de bonificació de la taxa, que pot arribar 
fins al 30% del rebut. Les bonificacions es mesuren en trams de viatges a la Deixalleria, 
que van des del 12% de rebaixa de la taxa, per a usuaris que hi vagin entre 8 i 10 
vegades; del 20%, entre 11 i 20 viatges; i del 30% si se superen els 21 viatges.

Les noves targes magnètiques es poden recollir a la regidoria de Medi Ambient (ubicada 
als Serveis Tècnics municipals, al carrer Joan XXIII, 30, 1a planta) presentant el DNI de 
la persona a nom de la qual va el rebut de pagament de la taxa d’escombraries. En cas 
que sigui la primera vegada que es gaudeixi de la bonificació caldrà aportar també el 
rebut de pagament de la taxa d’escombraries de l’anualitat 2008. L’horari de recollida 
és de dilluns a divendres de 10 a 14 h.

Comencen a distribuir-se les targes
magnètiques de la Deixalleria
La recollida s’ha de fer als Serveis Tècnics municipals presentant
el DNI del titular del rebut d’escombraries

La regidoria de Medi Ambient va prendre la decisió de substituir les troanes del nucli antic després 
de constatar el perill que comportava la caiguda del seu fruit per a la salubritat pública i els vianants. 
La troana és un petit arbre d’una alçada màxima de vuit metres que cada any a finals de tardor 
madura el seu fruit i el deixa caure a terra. L’acumulació de llavors forma una pel·lícula llefiscosa 
d’una certa toxicitat que, a més, pot facilitar la relliscada dels vianants. La seva capa embruta 
amb força el paviment i dificulta la seva neteja. Per tots aquests motius, Medi Ambient va decidir 
trasplantar-los i substituir-los per altres espècies més innòcues com magnòlies i tarongers.

El trasplantament de magnòlies i tarongers ha de servir per revitalitzar el nucli antic del municipi, i 
a fi de garantir la continuïtat del bé natural que suposen les troanes, una part s’han trasplantat al 
parterre del sauló del parc de les Salines i la resta a la zona del nou CAP creant un petit bosc.

Se substitueixen els arbres al nucli antic 
per magnòlies i tarongers
Les troanes dels carrers Major i Colom s’han trasplantat al parc de 
les Salines i al nou CAP 

La central tèrmica de CubellesSubstitució de les troanes al carrer Major

Deixalleria municipal

L’Alcaldessa i el director de l’ACA, signen el conveni
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Amb l’inici de la temporada d’estiu, l’empresa 
concessionària de la neteja de Cubelles, 
CESPA, amplia els seus dies d’actuació i 
reprèn el servei diari a la platja. El motiu 
principal és l’augment de la població flotant 
i de visitants que, òbviament, comporta un 
augment dels residus. En total s’hi destina 
una plantilla d’una vintena de persones. 
D’aquesta manera, s’amplia l’activitat de 
neteja els barris de la Mota de Sant Pere, 

el Clot del Bassó, el barri Marítim, el Molí 
de Baix, l’avinguda Narcís Bardají i el passeig 
marítim, en els quals pràcticament es doblarà 
la presència d’efectius durant la setmana. A 
la resta de barris de la vila també es notarà 
un augment de màquines que treballaran, 
de mitjana, dos dies més a la setmana. 

Així mateix, la companyia endegarà un 
dispositiu especial encarregat de tenir 

enllestides les platges el dia de Sant Joan, 
per tal que els banyistes les trobin en les 
millors condicions. La temporada alta 
començava oficialment el passat dia 1 de 
juny i s’allargarà fins a l’octubre. El servei 
de neteja a Cubelles compta amb un 
vehicle minibrigada, escombradores, un 
hidronetejador i diversos vehicles per la 
recollida d’andròmines

Augmenta la freqüència del servei de neteja
Amb l’arribada de l’estiu l’empresa concessionària CESPA
amplia l’activitat de neteja al municipi i les platges

El Ple municipal corresponent al mes d’abril va decidir aprovar 
les sancions al propietari de la finca del Camí de les Trones i la 
promotora de l’activitat de reciclatge de pneumàtics. Aquesta 
activitat incomplia l’ordenament jurídic urbanístic amb caràcter molt 
greu al haver emplaçat aquesta activitat en una parcel·la qualificada 
d’agrícola i, per tant, no urbanitzable. El propietari dels terrenys, 
haurà de pagar una multa de 30.001 €.

500.000 € a la promotora
A la promotora de l’activitat de reciclatge de pneumàtics del 
camí de les Trones se li reclama una sanció de 238.647,32 € pels 
agreujants de haver-ho estat realitzant durant un llarg període de 
temps -onze anys-, sense llicència d’obres, i pel fet que la neteja 
del solar després dels successius incendis dels pneumàtics va haver-
la de pagar l’Ajuntament. Aquests treballs van costar al Consistori 
265.000 €, un import que se li reclamarà també a la promotora, de 
manera que haurà de fer front al pagament d’una quantitat superior 
al mig milió d’euros.

S’aproven les sancions de la planta de reciclatge 
de pneumàtics del camí de les Trones
El propietari dels terrenys haurà de fer front a 30.001 €, i la promotora haurà de pagar 
238.647,32 € de multa i 265.000 € a l’Ajuntament per les despeses de neteja del solar

La finca del camí de les trones abans de la neteja

Es presenta la Beca d’Investigació
Local 2007
A l’acte també es va donar a coneixer el guanyador de l’edició 2009

La regidoria de Promoció Cultural va donar 
a conèixer el nom del guanyador de la Beca 
d’Investigació Local 2009. El guardó va recaure en 
Jordi Ramos, un arqueòleg del Prat del Llobregat 
que va proposar un treball sobre el patrimoni de 
la Guerra Civil a Cubelles. Seguidament es va pre-
sentar el llibre Els anys de la postguerra i l’auge 
turístic a Cubelles (1939-1966). De la repressió a 
l’especulació, de Joan Vidal i Xavier Martínez, guan-
yador de la beca del 2007.Jordi Ramos guanyador de l’edició 2009
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Elena Molina i Miquel Calafat,
padrina i padrí de la
12a Diada de la Gent Gran
Més de 600 avis i àvies de la vila es van donar cita en l’acte més 
tradicional de la sisena Setmana de la Gent Gran. Elena Molina 
i Miquel Calafat van ser escollits padrina i padrí de la Diada, 
respectivament. A més també es va reconèixer l’activitat social de 
Luciano Solorzano (Cimblanc) i Rosa Sicart (Caixa Penedès). 

Cubelles es podrà beneficiar de les noves mesures que la Diputació 
de Barcelona ha engegat per combatre la crisi econòmica. Dintre del 
Pla de Concertació Municipis de Qualitat 2008-2011, l’ens provincial 
permetrà que els ajuntaments de la demarcació puguin desviar fins a 
una quarta part de les partides previstes per a infraestructures cap 
a despeses socials. Els municipis podran destinar fins a un 25% dels 
recursos destinats a equipaments i infraestructures per a serveis i 
activitats socials que alleugin els efectes de la crisi.
La regidoria d’Hisenda de Cubelles va rebre amb satisfacció la 
mesura aprovada per la Diputació, i tot i assegurar que cap inversió 
ja prevista en matèria d’infraestructures es veurà afectada, el titular 
de l’àrea, Xavier Grau, assegurava que l’Ajuntament ja està treballant 
per aprofitar aquesta nova via de finançament.
La Diputació de Barcelona ha impulsat també el programa de 
suficiència alimentària en el període de 0 a 3 anys a les escoles bressol 
municipals, i del qual es pot beneficiar Cubelles, ja que va dirigit a totes 
les ciutats de menys de 300.000 habitants. El programa vol garantir 
la correcta alimentació dels infants, assegurar el manteniment de 
l’escolarització i l’assistència a l’espai educatiu del menjador escolar. 

La regidoria de Salut va encarregar la redacció d’un avantprojecte 
d’ampliació del cementiri municipal ja que les actuals instal·lacions 
construïdes no cobreixen les necessitats d’una població com 
Cubelles que supera els 14.000 habitants. A banda es constata un 
deteriorament de les zones dels nínxols i de la sala d’acomiadament. 
Per aquest motiu, en l’avantprojecte presentat es proposa augmentar 
la capacitat dels nínxols, columbaris i sales d’acomiadament; així 
com reordenar i centralitzar els accessos i endreçar les circulacions 
interiors de vehicles. La proposta també recull potenciar el panteó 
dedicat a Charlie Rivel. 

Aquest avantprojecte va ser presentat el passat 5 de juny al secretari 
general de Governació, Jaume Oliveras, i el director dels Serveis 
Territorials a Barcelona, Joan Rabasseda, que van desplaçar-se a 
Cubelles per conèixer de primera mà la proposta. Jaume Oliveras 
considerava que el projecte del cementiri “és perfectament viable 
ja que es tracta d’un servei bàsic per a la ciutadania”. Maria Lluïsa 
Romero, d’altra banda, destacava que el projecte “pretén dignificar 
tant els espais del cementiri com els serveis que s’hi ofereixen”. 
Per aquest motiu l’’avantprojecte presentat preveu una ampliació 
del cementiri per la cara nord. S’hi construirà una sala de vetlles 
d’uns 270m2 al punt més alt de la parcel·la de manera que des dels 
habitatges contigus no es vegin directament els nínxols. Aquesta 
edificació s’emmarca en un espai diàfan i s’aprofitarà l’ampliació de 
la façana lateral per incloure un centenar de nínxols més i l’ampliació 
dels columbaris. El projecte té un projecte d’execució d’uns 500.000 
euros i compta amb una subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis 
de Catalunya (PUOSC) de 100.000 euros.

Presentat l’avantprojecte d’ampliació del cementiri
L’equip de Govern encapçalat per l’Alcaldessa es va reunir amb el secretari general de Governació 
i el director dels serveis territorials a Barcelona

La Policia Local ja compta amb un nou inspector
Paral·lelament la regidoria de Seguretat Ciutadana ha creat l’Àrea de Protecció Civil al municipi
Cubelles ja  compta amb un nou inspector 
per al cos de Policia Local del municipi. 
Sebastià Rodríguez, guanyador del procés 
selectiu, durà a terme les tasques de direcció 
i coordinació de la policia cubellenca . Abans 
de marcar les línies estratègiques a seguir, el 
nou inspector va ser presentat als regidors 
de la Corporació, als diferents departaments 
municipals, així com a les associacions i 
entitats de la vila, com ara les associacions 
veïnals.

Es crea l’Àrea de Protecció Civil
D’altra banda, Juan Liñan, que fins ara duia a 
terme les tasques de Cap de la Policia Local, 
passa a ser el nou responsable de l’Àrea de 
Protecció Civil de l’Ajuntament de Cubelles. 
D’aquesta manera, l’organigrama de la 
regidoria de Seguretat Ciutadana queda 
encapçalat pel regidor i es divideix en dues 
àrees, la Policia Local, per una banda; i l’Àrea 
de Protecció Civil, de l’altra. Aquest nou 
departament serà l’encarregat d’elaborar 

i actualitzar els plans d’emergència al 
municipi, posar al dia la normativa exigida 
pel departament d’Interior de la Generalitat 
de Catalunya, així com treballar pel foment 
del voluntariat en matèria de protecció civil 
a nivell local. 

L’Àrea de Protecció Civil s’ubica al despatx 
nº1 del Centre Social i s’hi pot contactar 
a través del correu electrònic protecció@
cubelles.org o al telèfon 615 56 56 65.

Cubelles podrà destinar més 
recursos a despesa social
La mesura impulsada per la Diputació de 
Barcelona complementa al programa d’ajudes 
als menjadors de les escoles bressol

Dinar de la Gent Gran al poliesportiu

Recreació virtual de les obres d’ampliació   
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La platja llarga de Cubelles ha estat guardonada, novament, amb la 
bandera blava, un distintiu que premia el bon estat de la seva aigua 
i accessos. El guardó ha estat atorgat per l’Associació d’Educació 
Ambiental i del Consumidor, una ONG que analitza aspectes 
com la qualitat de la sorra, la seva neteja i seguretat, entre d’altres. 
La bandera blava és un distintiu de qualitat que atorga un plus 
d’excel·lència a l’oferta turística del municipi guardonat. 

A banda de la de Cubelles, Vilanova i la Geltrú n’ha rebut tres; Cunit, 
una, i Calafell, 3. Al conjunt de Catalunya, l’Associació d’Educació 
Ambiental i del Consumidor ha concedit 87 banderes blaves, cinc 
menys que l’any passat.

La Taula Qualitat del Garraf ha guardonat 
deu establiments de Cubelles amb la 
distinció Sistema Integral de Qualitat Turística 
en Destinació, un premi que reconeix la 
feina feta durant tot un any per promoure 
el turisme a la zona. Entre els distingits es 
troben equipaments municipals com la 
Platja Llarga, l’exposició permanent del 
pallasso Charlie Rivel i l’Oficina de Turisme, 
així com locals d’iniciativa privada. 

La distinció té vigència durant tot un any, 
de juny de 2009 a juny de 2010. Tot i que la 
decisió de la Taula de Qualitat del Garraf ja 

està presa, l’atorgament no quedarà ratificat 
fins a finals de juny, quan es reuneixi el 
Comité Interdestinos de Calidad, depenent 
de la Secretaria d’Estat de Turisme. Els 
establiments privats guardonats amb 
aquest reconeixement són el bar Mas 
Trader, Càmping la Rueda, Aparthotel Mar 
Blava, Hotel Mas Trader, Restaurant Mas 
Trader i Restaurant la Rueda. A la resta de 
la comarca, Sitges ha rebut 33 distincions; 
Vilanova, 19; Sant Pere de Ribes, 4; Olivella, 
3, i Canyelles, 1.

Nou horari oficina de Turisme

D’altra banda, des del 2 de maig l’Oficina de 
Turisme de Cubelles (Plaça del Castell, 1) 
passa a fer l’horari d’estiu fins a mitjans de 
setembre. Aquest horari és el següent:
De dimarts a dissabte de 10 a 14 h. i de 
17,30 a 19,30h.
Diumenge de 11 a 14h.
Dilluns i festius tancat

També a partir del 2 de maig i fins el mes 
de juny, l’Oficina de Turisme de la platja 
(intersecció Passeig Marítim -  Avinguda 
Mediterrani) estarà oberta els caps de 
setmana de 11h a 14h.

La regidoria de Turisme prepara un programa
amb les activitats estivals
L’Esplatja’t concentrarà les activitats que es portin a terme a les platges del municipi

Les activitats que diversos departaments i entitats del municipi organitzen per 
als propers mesos d’estiu es recolliran en una nova edició de la Guia d’estiu, 
que prepara la regidoria de Turisme per difondre’ls. La documentació gràfica es 
divideix en festes i esdeveniments i cursos i activitats, a la vegada que estaran 
ordenats per mesos i les dates de celebració. Aquesta eina informativa va rebre 
una gran acollida entre la població l’estiu passat, quan es va editar per primer 
cop.

Entre les activitats programades destaquen la celebració de la Setmana Jove 
(veure més informació a la pàgina 14), activitats esportives, concerts, ballades, 
tallers, visites i altres activitats, moltes d’elles centrades amb l’estiu i la platja. 
Precisament, la regidoria impulsa una nova edició del programa Esplatja’t, en el 
qual s’unifiquen totes les activitats programades a les platges de la nostra vila. 
El programa serà consultable a través de la web municipal (www.cubelles.cat) i 
se’n farà una distribució impresa pels canals habituals. 

La platja llarga, guardonada amb la bandera blava
El distintiu premia el bon estat de l’aigua, dels accessos i la qualitat i neteja de la sorra

Deu establiments de Cubelles guardonats amb el segell 
de qualitat SICTED
La decisió es ratificarà properament quan es reuneixi el Comité Interdestinos de Calidad de la 
Secretaria d’Estat de Turisme

Activitats a la platja, lestiu passat

La bandera blava a la Platja Llarga 
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Plens municipals
Ple ordinari del 16 de març 2009

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 49/2009 al 183/2009.
Temes de personal.

APROVATS

Nomenament del representant municipal al 
Consell Econòmic i Social del Garraf. Aprovat 
per 8 vots a favor (4 del PSC, 3 de CiU, 1 d’ERC) 
i  8 abstencions (4 d’ICV, 2 PPC, 1 ICb, 1 EC-
FIC).
Representant municipal a la Federació de 
Municipis de Catalunya. Aprovat per 8 vots a favor 
(4 del PSC, 3 de CiU, 1 d’ERC) i  8 abstencions 
(4 d’ICV, 2 PPC, 1 ICb, 1 EC-FIC).
Designació de representant municipal en la 
Comissió Paritària. Aprovat per 8 vots a favor (4 
del PSC, 3 de CiU, 1 d’ERC) i  8 abstencions (4 
d’ICV, 2 PPC, 1 ICb, 1 EC-FIC).

NO APROVATS

Moció: La crisi també té rostre de dona. Aprovada 
per unanimitat.

Ple ordinari del 20 d’abril 2009

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 184/2009 al 282/2009.

APROVATS

Temes de personal.
Encomanda de gestió i conveni de col·laboració 
entre la Diputació de Barcelona i l’Ajuntament 
de Cubelles d’assistència en la gestió econòmica. 
Aprovat per unanimitat.
Delegació del Ple municipal per ampliar la 
delegació de funcions en la Diputació de 
Barcelona. Aprovat per unanimitat.
Modificació de pressupost per l’exercici 2009, 
modalitat transferència de crèdits i bases 
d’execució del pressupost. Aprovat per 11 vots a 
favor (4 del PSC, 4 de CiU,1 d’ ERC, 2 del PPC) i 
6 abstencions  (4 d’ICV, 1 d’ICb, 1 d’EC-FIC).
Concertació d’una operació de crèdit a llarg 
termini per finançar inversions previstes al 
pressupost 2009. Aprovat per 9 vots a favor (4 
del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC),5 vots en contra (4 
d’ICV, 1 d’EC-FIC); i 3 abstencions (2 del PPC, 
1d’ICb).
Resolució de procediment urbanístic sancionador 
en les instal·lacions d’emmagatzematge de 
pneumàtics al camí de les Trones. Aprovat per 
12 vots a favor (4 del PSC,4 d’ICV, 2 del PPC, 
1 d’ERC, 1d’ ICb) i 4 abstencions (3 de CiU, 1 
d’EC-FIC).
Resolució de procediment urbanístic 
sancionador a la responsable d’explotació de 
l’emmagatzematge de pneumàtics al camí de les 
Trones. Aprovat per unanimitat.
Proposta de liquidació del compte general de 
la Corporació de l’exercici corresponent a l’any 
2006. Aprovat per 10 vots a favor (4 del PSC, 4 
de CiU, 1 d’ERC, 1d’EC-FIC), 4 vots en contra 
(ICV) i 1 abstenció (ICb). 
Modificació de les ordenances i taxes municipals 
pel que fa referència a l’ús de terrasses per la 

qual s’hi inclou el barri del Clot del Bassó i Mota 
de Sant Pere. Aprovat per 9 vots a favor (4 del 
PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC), 4 vots en contra (ICV) i 
4 abstencions (2 del PPC, 1 d’ICb, 1 d’EC-FIC).

NO APROVATS

Moció de declaració del Dia d’Europa del 
Consell Català del Moviment Europeu. Aprovada 
per unanimitat.
Moció per l’adhesió per a la difusió de la festa 
de l’esport i l’assoliment del dia de l’esport a 
Europa. Aprovada per unanimitat.

Ple de 18 de maig 2009

DONAR COMPTE

Informacions de presidència.
Decrets d’Alcaldia del 283/2009 al 430/2009.
Temes de personal.

APROVATS

Adhesió de l’Ajuntament al Consorci de 
Comunicació Local. Aprovat per 12 vots a favor 
(4 del PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 2 del PPC, 1 
d’ICb); i 5 abstencions (4 d’ICV, 1 d’EC-FIC).
Modificació puntual de l’ordenança municipal 
de circulació. Aprovat per 12 vots a favor (4 del 
PSC, 4 de CiU, 1 d’ERC, 2 del PPC, 1 d’ ICb) i 4 
abstencions ( 3 d’ICV, 1d’ EC-FIC).

NO APROVATS

Moció per la subvenció dels peatges de la C-32 
als residents de la comarca del Garraf. Aprovat 
per unanimitat.

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de Govern Local ordinària del 
24/03/09 

DONAR COMPTE

Sentència núm. 122/2009, de 2 de març, del jutjat 
contenciós administratiu núm. 5 de Barcelona.
L’Oficina del Cens Electoral envia el llistat 
actualitzat de les taules i col·legis electorals.
Interlocutòria del jutjat contenciós administratiu 
núm. 11 de Barcelona, de 16 de març, referent al 
recurs 620/2008-A.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària de data 10 de març 
de 2009.
Bases del concurs de pintura ràpida dins dels 
actes de la setmana cultural, amb una despesa 
de 450,00 €.
Adherir-se al protocol d’adhesió al programa 
Anem al Teatre de la Diputació de Barcelona i els 
Ajuntaments per al curs 2008-2009 a la Comarca 
del Garraf, amb un cost de 1.219,61€.
Contracte menor de serveis amb la Sra. 
Patrícia López Mosteo (Reactiva) pel servei de 
monitoratge del curs de reeducació postural 
durant el curs escolar 2008-2009, per import 
8.474,40 €.
Adjudicació provisional del contracte de serveis 
pel servei de disseny, fotocomposició i edició 
del programa de la Festa Major 2009 i 2010 de 

l’Ajuntament de Cubelles, a favor de l’empresa 
Producciones MIC SL, amb una aportació 
econòmica de 8.000,00 € a favor de l’Ajuntament 
de Cubelles.
Adjudicació provisional del contracte d’obres per 
a l’execució del projecte de renovació integral 
de l’enllumenat públic de Mas Trader, Sector I de 
Cubelles, a favor de l’empresa Sociedad Española 
de Construcciones eléctricas SA, per import 
1.275.748,52 €.
Contracte menor d’obres amb l’empresa Red 
de Obras y Asfaltados SL per a l’arranjament del 
paviment asfàltic del carrer Girona, per import 
de 13.200,00 €.
Adjudicació provisional del contracte d’obres 
per a l’execució del projecte d’adequació de 
diferents espais verds del municipi amb l’empresa 
Fomento de Construcciones y Contratas SA, per 
import de 400.079,02 €.
Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu 
per la construcció de dos pistes de frontó al 
poliesportiu, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 185.072,49 €.
Modificar el Projecte de urbanització de l’accés 
i entorn del poliesportiu municipal, que implica 
que el nou pressupost d’execució per contracte 
serà 1.608.061,16 €. 
Modificar l’aportació de l’Ajuntament pels Serveis 
Socials d’Atenció Primària, segons conveni 
signat amb el consell comarcal, sent l’aportació 
definitiva de 107.652,18€
Rectificar  els ajuts econòmics destinats a diverses 

famílies per a l’adquisició de llibres i material 
escolar pel curs 2008-2009.
Declarar d’utilitat pública per concórrer 
circumstàncies socials (crisi a nivell local e 
internacional) o de foment de l’ocupació totes 
aquelles llicències urbanístiques d’obra major  
que es sol·licitin per finalitzar les obres d’una 
prèvia llicència atorgada i caducada de fet, amb la 
finalitat de poder-se beneficiar d’una bonificació 
d’un 95% de la quota resultant (proporcional a 
la part d’obra que resta per finalitzar) de la taxa 
per llicències urbanístiques.

Junta de Govern Local extraordinària i 
urgent de 31/03/09

APROVATS

Adjudicació definitiva del contracte d’obres per a 
l’execució del projecte d’adequació de diferents 
espais verds del municipi de Cubelles, a favor 
de l’empresa Fomento de Construcciones y 
Contratas SA per import total de 400.079,02 €.
Adjudicació provisional del contracte d’obres 
per a l’execució del projecte d’ampliació de la 
xarxa de clavegueram entre la C-31 i l’estació 
de bombament “Principal Cubelles”, a favor de 
l’empresa Hidrocanal SL per import total de 
540.269,83 €.
Adjudicació definitiva del contracte d’obres per 
a l’execució del projecte de renovació integral 
de l’enllumenat públic de Mas Trader, Sector I de 
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Cubelles, a favor de l’empresa Sociedad Española 
de Construcciones Eléctricas SA per import total 
de 1.275.748,52 €.
Adhesió al conveni de col·laboració entre el 
Consell Comarcal del Garraf, els Ajuntaments de 
Sant Pere de Ribes, Vilanova i La Geltrú, Cubelles, 
Sitges i Canyelles, i l’Associació de Dones en 
Xarxa per a desenvolupar el projecte “ Dones 
en Xarxa, Dones Ciutadanes”, amb una despesa 
anual de 3.000,00 €.

Junta de Govern Local Extraordinària i 
urgent de 7/04/09

APROVATS

Adjudicació definitiva del contracte d’obres 
per a l’execució del projecte d’ampliació de la 
xarxa de clavegueram entre la C-31 i l’estació 
de bombament “Principal Cubelles”, a favor de 
l’empresa Hidrocanal SL per import total de 
540.269,83 €.

Junta de Govern Local ordinària de 
14/04/09

APROVATS

Acta de la sessió ordinària de 24 de març de 
2009.
Acta de la sessió extraordinària i urgent de 31 
de març de 2009.
Conveni de col·laboració amb la Comissió 
Central de Subministraments per la participació 
en el Sistema Central d’Adquisicions de bens i 
serveis de la Generalitat de Catalunya.
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió mitjançant concurs–oposició lliure d’una 
plaça d’arquitecte/a, de l’escala d’administració 
especial, subescala tècnica, classe tècnica superior, 
Grup A1, vacant en la plantilla de funcionaris 
d’aquest Ajuntament.
Modificar el règim jurídic de determinades places 
de l’oferta pública d’ocupació per l’any 2007.
Bases per l’obtenció de la beca pel Curs de 
Monitors/es d’Activitats de Lleure Infantil i Juvenil, 
per import de 60,00 € per alumne/a.
Contracte menor de serveis amb l’arquitecte 
Rafael Herrera Cortés per a la redacció de 
l’estudi de reforma del mur del passeig Marítim 
en el tram comprés entre el Club Marítim 
Cubelles i la desembocadura del riu Foix, per 
import de 17.400,00 €.
Contracte menor d’obres amb l’empresa Aluflex, 
S.A. per la realització de la millora de la llar 
d’infants municipal l’Estel, pel cobriment de la 
zona d’accés i l’aïllament dels passadissos d’accés 
al pati per import de 7.823,71 €.
Modificar el contracte de serveis per al 
manteniment d’una part dels parcs i jardins 
de Cubelles (zona B), amb l’empresa Fundació 
Privada Santa Teresa del Vendrell (El Ventall), 
adjudicat per Junta de Govern Local en data 9 
de desembre de 2005, i essent l’import de la 
modificació 10.817,40 € anuals. 
Aprovar la despesa de 5.000,00 € en concepte 
de subvenció a l’entitat Grup Riscos.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa Missatge, Art i Decoració SL per a 
l’adquisició de diverses senyals mòbils per a 
l’ordenació del trànsit, per import de 6.156,06 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
Ebanistería Carpintería García pel manteniment 
de la fusteria del  CEIP CHARLIE RIVEL, per 
import de 3.833,80 €.

Contracte menor d’obres amb l’empresa 
Construccions E. Dastis per a les obres 
d’arranjament dels murets exteriors dels passos 
sota la carretera C-31 per import de 5.684,00 €.
Adjudicació provisional del contracte de serveis 
per a la redacció del Pla Parcial de legalització del 
Sector Les Estoreres amb l’empresa Pere Serra 
Arquitectura S.L.P., per import de 44.752,27 €.
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 la prevenció tècnica i vigilància de la salut (amb 
reconeixements mèdics) per a l’Ajuntament de 
Cubelles, per import de 12.006,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
Serveis Marítims i Costers SL per a la realització de 
diverses actuacions de manteniment i reparació a 
les platges, per import de 20.381,20 €.
Adjudicació provisional del contracte de serveis 
per a la redacció del Pla Especial de Protecció de 
la desembocadura del riu Foix des de la C-31 
fins al mar amb l’empresa Ignasi García Pastor 
per import de 41.064,00 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
ha de regir l’adjudicació mitjançant procediment 
obert, tràmit urgent, del contracte d’obres 
d’arranjament de la façana de l’edifici del bar 
restaurant del poliesportiu municipal per import 
de 115.757,81 €.

Junta de Govern Local ordinària de 
28/04/09

DONAR COMPTE

Dels decrets d’Alcaldia 183 i 357/2009, 
mitjançant els quals s’incoen els expedients de 
Contractació.
De l’escrit tramès al Servei de Govern Local 
de la Diputació de Barcelona mitjançant el qual 
s’envien en temps i forma 33 fitxes detall de 
necessitats àmbit de suport econòmic als serveis 
i les activitats emmarcades dintre del Pla de 
Concertació Xarxa Municipis de Qualitat 2008-
2011  
Del decret d’Alcaldia número 374/2009 pel qual 
s’estableix un conveni de col·laboració estable 
i permanent amb la societat estatal Correos y 
Telégrafos, S.A.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària  de data 7 d’abril de 
2009.
Acta  de  la sessió ordinària de data 14 d’abril 
de 2009.
Bases que  han de regir el procés selectiu de 
provisió d’una plaça de conserge vacant a 
la plantilla de personal laboral permanent, 
mitjançant el sistema de concurs-oposició, amb 
torn de reserva per persones discapacitades, 
assimilat al grup de classificació GP. 
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició 
lliure, per a la provisió d’una plaça d’Auxiliar 
Locutor/a d’Emissora de la Ràdio Municipal de 
Cubelles, assimilat al grup de classificació. 
Bases que han de regir el procés selectiu de 
provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició 
lliure d’una plaça de «Plaça_», enquadrada dins el 
personal laboral temporal d’aquest Ajuntament, 
assimilat al grup de classificació. 
Imposar a SERVICIOS CUNIT una sanció de 
4.959,85 euros, en aplicació del que disposa 
l’article 52 de la LIIA i 146.1 i 149.2 de l’ORIAM, 

com a responsable, de la comissió d’una infracció 
administrativa que contravenen les obligacions 
establertes a la LIIA, consistent en exercir una 
activitat de Bar Cafeteria sense haver obtingut 
prèviament la llicència o el permís municipal 
d’acord amb la normativa vigent a la Plaça de 
l’Estació, núm. 1.
Resolució per mutu acord del contracte 
menor de serveis per la prestació del servei de 
monitoratge per a la realització de l’activitat del 
curs de dansa del ventre durant el curs escolar 
2008-2009, amb la Sra. Mercedes Burgos.
Adjudicació definitiva del contracte pel servei de 
disseny, fotocomposició i edició del programa de 
la Festa Major 2009 i 2010 de l’Ajuntament de 
Cubelles a favor de l’empresa Producciones MIC 
SL, amb una aportació econòmica de 8.000,00 € 
a favor de l’Ajuntament de Cubelles.
Conveni de col·laboració amb la UAB per la 
realització del projecte de recerca titulat “30 
anys de democràcia local: eleccions municipals i 
govern local a Cubelles (1979-2009)”, amb un 
un import 8.500,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
Collage Gestió de Recursos Escolars SL per a la 
realització d’activitats lúdiques i dinàmiques a les 
platges per import  de 17.353,60 €.
Aprovar els preus públics de la Regidoria de 
Turisme.
Modifica rel preu públic del Curs de Manipulador 
d’aliments establint-se el preu de 20 € per 
alumne/a i una subvenció del 100% per als aturats 
inscrits al SOC que no reben cap prestació.
Contracte menor de serveis amb l’empresa PTR 
de El Vendrell 2000, S.L. per la contractació del 
servei de l’assessorament tècnic i delineació, degut 
a la necessitat de realitzar diferents aixecaments 
de plànols dels diferents edificis municipals per 
tal d’actualitzar la documentació gràfica existent 
a la base de dades de l’Ajuntament de Cubelles, 
per import total de 17.400,00 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars que 
ha de regir l’adjudicació mitjançant procediment 
obert, tràmit ordinàri, del contracte d’obres de 
construcció de dues pistes frontó al Poliesportiu 
Municipal per import de 185.072,49 €.
Nomenar als membres de la direcció facultativa 
de les obres del Fons Estatal d’Inversió Local 
2009.
Subvencionar al Club Tennis Cubelles amb 
3.739,79 €; al Club Bàsquet Cubelles amb 
11.280,29 €; al Club Futbol Cubelles amb 
40.242,30 €.
Aprovar el criteri interpretatiu de la normativa 
urbanística.
Bases del concurs de cartell i la portada del 
programa Esplatja’t: Viu l’estiu a Cubelles, de la 
XXII Festa de la Verema 2009 i de les IV Jornades 
Gastronòmiques, Novembre: tot un mes de 
sabors. 
Contracte menor de serveis amb l’empresa Era 
Produccions Laoonric SL, per a la representació 
teatral de l’espectacle El joc dels idiotes en motiu 
de la Festa Major de Cubelles, per import de 
18.258,40 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
Pirotècnia Igual SA per a l’espectacle pirotècnic 
per al dia 25 de juliol de 2009 en motiu de la 
Festa Major Petita, per import de 5.376,60 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
Pirotècnia Igual SA per a l’espectacle pirotècnic 
per al dia 14 d’agost de 2009 en motiu de la 
Festa Major, per import de 15.829,21 €.
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Què progressa a Cubelles? Política o polítics

Europees a Cubelles

AL SERVEI DE LES PERSONES

Existeixen personatges polítics de tota mena, 
ho sabem, però sens dubte els que propicien la 

famosa frase “tots els polítics són iguals” són tots aquells que en comptes 
d’apostar per una política constructiva, es dediquen a mirar i a criticar el 
que fa el/la company/a del costat per intentar ser més i que se’n parli més a 
costa del que sigui necessari, de vegades encara que només sigui per sortir 
a la foto.
Els responsables del PSC de Cubelles tenen assumit que la política es 
divideix entre els que governen i els que fan oposició. Expressat d’aquesta 
forma sembla una pobra expressió del que és la política destil·lant un cert 
menyspreu cap a una de les funcions de l’oposició com és la de control del 
govern.
Des de ICV podríem escriure un tractat de com entenem la política, però 
no ho farem, que ningú és preocupi. Sí tenim clar però polítics/ques que 
treballen pel poble i per a les persones que hi viuen, mentre que d’altres 
treballen pels seus propis interessos. Hi ha polítics/ques que escolten  el 
que diu el poble i n’hi ha d’altres que s’omplen la boca amb el tema de 
participació ciutadana fent audiències públiques en les que deixen xerrar a 
la gent, per acabar executant els seus propòsits encara que la ciutadania s’ hi 
oposi. Alguns que ara parlen d’anònims han perdut la memòria, no recorden 
el que van fer ells mateixos mentre estaven compartint govern, van arribar 

fins hi tot a difamar mitjançant fotomuntatges.
Estar al govern no significa menysprear, amenaçar ni boicotejar a les 
persones que no són afins als seus colors. Aquesta actitud no porta enlloc 
i no és bona per a la democràcia.
Quan la legislatura s’esgoti farem balanç, és clar que farem balanç! Nosaltres 
i tota la ciutadania de Cubelles a la qual se li ha de donar explicacions i 
comptes clares, s’ ha d’explicar la xifra de l’endeutament del final de la 
legislatura, se li ha de dir el que queda a les arques municipals, el que han 
costat per a la butxaca de la ciutadania els pactes, s’ha de ser transparent i 
s’ha de fer públic el patrimoni personal i familiar, de regidors i regidores, i la 
seva evolució des de l’inici fins al final del mandat, i etc...  El grup  d’ICV ho 
farà i ho exigirà al govern fent ús legítim de la seva funció d’oposició. Tant si 
agrada com si no.
Si un govern anteposa els seus propis interessos davant dels del poble, el 
poble no progressa i perd quatre anys d’oportunitats per millorar, i que 
ningú en tingui dubtes: Iniciativa per Catalunya Verds estarà en el seu paper 
d’oposició per garantir el progrés i la millora col·lectiva i evitar els abusos 
i les males pràctiques, especialment totes aquelles que puguin afectar al 
patrimoni dels representants de la sobirania popular.
És la nostra funció vetllar perquè sigui la política la que progressi i no els/
les seus polítics/ques.

Cubelles ha expressat la seva voluntat a les urnes, i es poden fer 
moltes valoracions dels números, per exemple en clau positiva, 

que el PSC ha estat de lluny la força més votada, que ha guanyat a les quinze 
taules del municipi, que ha mantingut els votants i que deu ni do els resultats 
“con la que está cayendo”. En clau negativa, que tot i haver augmentat 
el cens en 2.437 votants, respecte al 2004, aquests no s’han reflectit en 
augment de vots pel PSC, que el percentatge del vot respecte al 2004 ha 
caigut en 8,56 punts, que la participació ha baixat 2 punts, que els vots en 
blanc han crescut de 13 a 91.

Però si només miréssim els números faríem una frivolitat, no estaríem 
escoltant el que ens volen dir, i en un polític no hi ha res més imperdonable 
que no escoltar. Políticament parlant, és clar que aquestes eleccions han 
estat polaritzades en clau nacional, entre el PSOE i el PP, si més no, aquest 
sembla el sentiment popular i per tant els resultats es poden interpretar 
com un càstig a l’actual crisi econòmica, amb un malestar que té moltes 
vessants. 

Per Cubelles, els que escoltem la gent del carrer, sabem que aquest malestar 
es troba en promeses no materialitzades, com el finançament, en lluites 

estèrils com el castell de Montjuïc, alguns s’han queixat dels cartells de la 
campanya, però sens dubte, el més important és la gran taxa d’atur a la Vila, 
hi ha moltes persones en greus dificultats i costa estar motivat en aquesta 
situació. 

Tot plegat ajuda a trencar il·lusions i esperances en la política i els polítics, 
per sort i per injust que de vegades sembli, la societat en general, no té un 
altra manera de fer evident els seus sentiments que a les urnes. Cal escoltar 
i analitzar les causes dels crits muts que representen els vots o l’abstenció. 
Des de Cubelles estem convençuts que el PSC i el PSOE analitzaran amb 
profunditat els resultats obtinguts i sabran reaccionar com cal.

L’agrupació de Cubelles ha fet una campanya molt digna, s’ha mobilitzat 
com mai en unes europees, no se’ns pot demanar més, per tant volem 
donar la nostra gratitud a tots els que han intervingut, tant organitzant com 
assistint als actes programats, i com no als que ens han donat el seu suport 
a les urnes. Aquesta campanya ens ha fet veure de moltes maneres, que la 
gent del PSC de Cubelles, gaudeix de la confiança dels vilatans i vilatanes.

Això no ha fet més que començar, nosaltres escoltem.

La regidoria de Medi Ambient, recentment, ha substituït 
les troanes que des de fa anys adornen el carrer Major 

i el carrer Colom. La regidoria ha pres aquesta decisió després de 
constatar el perill que comportava la caiguda del seu fruit per  la 
salubritat pública i els vianants. 

La troana és un petit arbre d’una alçada màxima de vuit metres 
que cada any a finals de tardor madura el seu fruit i el deixa caure 
a terra. L’acumulació de llavors forma una pel·lícula llefiscosa d’una 
certa toxicitat que, a més, pot facilitar la relliscada dels vianants. La 
seva capa embruta amb força el paviment i dificulta la seva neteja. 
Per tots aquests motius, Medi Ambient va decidir trasplantar-los 
i substituir-los per altres espècies més innòcues com magnòlies i 
tarongers. 

El trasplantament de magnòlies i tarongers ha de servir per 
revitalitzar el nucli antic del municipi, zona comercial i de pas de 
molts dels nostres vilatans, ja que en ella s’hi troben gran part dels 
serveis i comerços del nostre municipi.

Una altra acció d’aquesta regidoria ha estat la distribució de targetes 

magnètiques per a la deixalleria municipal, fet que facilita i agilitza 
el procés de bonificació de la taxa, que pot arribar fins al 30% del 
rebut. 

D’altra banda, aviat arribarà l’estiu i amb ell un seguit d’activitats que 
les regidories d’Infància i Joventut, i Turisme preparen pels infants 
i joves del municipi. Com cada estiu, s’oferten casals d’estiu a les 
escoles del municipi, per millorar la conciliació de la vida laboral i 
familiar i per millorar les relacions dels nens del nostre municipi.

També es farà l’Esplatja’t, una novetat de l’estiu passat que va tenir 
molt èxit i enguany es repetirà. És un casal d’estiu que ofereix a les 
famílies que passen una estona a la platja, que els seus fills juguin 
amb altres infants i realitzin tallers i jocs.

Per tan totes aquestes accions portades a terme tirades endavant 
des de les regidories de Convergència i Unió estan encaminades 
a millorar el dia a dia de les persones que viuen a Cubelles,  amb 
polítiques sostenibles i de benestar per a tothom.



Trobem a qualsevol organització, també a les ad-
ministracions públiques, departaments de més re-

nom que altres, fins i tot alguns de més agraïts, però per a poder dur 
a terme grans iniciatives com la ben rebuda Participació Ciutadana, 
els Projectes Urbanístics ambiciosos o la construcció d’importants 
infrastructures, és necessari tenir cobertes certes tasques menys 
“extraordinàries” que si funcionen no desperten elogis però si no es 
duen a terme poden engegar en orris totes les altres iniciatives.

Una d’aquestes tasques de poca anomenada però bàsiques són els 
Plans de protecció civil, aquelles eines que ens permeten organitzar 
els recursos humans i materials per a tenir la resposta més eficient 
possible davant situacions complexes com inundacions, incendis fo-
restals, contaminació accidental de les aigües marines, onades de 
calor... Un municipi de més de deu mil habitants com el nostre, que 
a més veu multiplicada la seva població en període d’estiu, no pot 
permetre que la improvisació faci la feina d’unes eines que actual-
ment ens han quedat obsoletes. No per ser una tasca de poc reco-
neixement mediàtic i fins i tot electoral podem deixar de garantir la 

nostra seguretat en ocasions tan extremes. És per això que la Regi-
doria de Seguretat Ciutadana ha apostat per la modernització d’uns 
plans que ja ens han quedat estrets, tot destinant-hi la dedicació que 
es mereixen, no per una qüestió de ressò sinó per la responsabilitat 
de viure en un poble segur on prevenir també esdevingui una tasca 
ordinària.
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Opinió dels grups municipals

Un cop més es fan les coses mal fetes
Després de molts anys exercint 
de jutge de pau, Antoni Pineda 
va deixar el càrrec a principis 

d’any. La seva dedicació i eficàcia en el càrrec és sabuda de tothom, 
per això no és estrany que, a l’hora del seu comiat, l’Ajuntament 
li dediqués un acte de reconeixement. Un reconeixement en què 
tots els grups municipals hi estiguérem d’acord però això no treu 
que, un cop més, l’equip de govern fes les coses mal fetes, posant 
de manifest un poc tacte i una improvisació que provocà que la 
distinció que se li feia al Pineda no tingués el ressò que requeria.

L’ex jutge de pau va ser citat per rebre una placa commemorativa 
en un ple celebrat el mes de març. Era un dilluns, al voltant de les 
nou de la nit. L’Antoni va estar acompanyat per alguns familiars i 
amics, pocs si els membres de l’equip de govern haguessin atorgat 
a l’acte la importància que el seu protagonista es mereixia. Va ser 
molta la gent que es va assabentar d’aquest fet quan ja havia passat. 

Ens consta que, a posteriori, el Pineda va rebre nombrosíssimes 
mostres d’adhesió amb un comentari idèntic: “Si ho haguéssim sabut, 
haguéssim vingut”.

Realment no era el dia ni l’hora més indicada per mostrar-li al 
Pineda l’agraïment per l’excel·lent tasca desenvolupada durant tants 
anys. Entenem que el Ple havia d’acordar fer-li un reconeixement 
i posteriorment lliurar-li la placa en un acte a part que, amb tota 
seguretat, hagués congregar un gran nombre de persones. Quelcom 
semblant al que, sense anar més lluny, va fer el passat mes de març 
l’Associació de Dones La Fita amb la Dolors Thomas, atorgant-li 
un premi rodejada d’una gran quantitat d’amics i amigues. Llàstima 
que els de l’equip de govern no prenguessin nota de com es fan les 
coses en cas. Només feia falta una mica de sensibilitat i d’organització. 
Molta gent, pensant en l’Antoni Pineda, ho hagués agraït.

Nota:  Els articles reproduïts en aquesta secció són còpia íntegra dels enviats pels grups polítics
per ser publicats en la present edició de l’Ajuntament Informa.

Entesa per Cubelles - FIC

Prevenir, el gran repte

¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRACIAS Y UNA BREVE REFLEXIÓN ¡!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Desde el Partido Popular, y en primer lugar, 
MUCHAS GRACIAS  a todos los que nos habéis 

dado vuestra confianza en estas Elecciones Europeas . Os aseguramos que 
vamos a intentar no defraudaros.

Pensamos que es evidente que la Política necesita una urgente regeneración, 
tanto  Estatal como Municipal tanto en las formas como en el fondo.

En las formas para que cada uno de los Políticos se preocupe más de 
las necesidades de sus vecinos que no de sus intereses particulares o de 
amigos.

En el fondo porque creemos que es hora ya de hacer una buena y eficaz 
política, que haga avanzar a aquella Sociedad en la que se aplica y no le haga 
caer en el estancamiento. Una política que vele por los intereses de todos 
y no solo por los de unos pocos partidistamente 

¿Acaso alguno de nosotros podía mencionar en nada menos que  cinco 
años una buena decisión de Zapatero en Madrid?

¿Acaso alguien tiene alguna duda que con el actual Gobierno Socialista 
Municipal ,CUBELLES vuelve a quedar estancada en el furgón de cola sin el 

optimismo de un horizonte que permita atisbar desarrollo y progreso?

Hace ya tiempo que esos débiles e ineficaces Políticos Municipales 
permitieron sin mayor oposición que desde el Gobierno Catalán , antes 
Convergente y ahora Socialista fuera considerado nuestro Municipio como 
tierra de frontera entre dos Provincias y dos Comarcas y por ello depositario 
de infraestructuras ”malqueridas”, acreedor de los residuos que genera 
el necesario abastecimiento y la perseguida estética de Municipios más 
centrales. Ahora nos tocará aguantar la SALMORRA de una desalínizadora 
cuya mano de obra empleadora vendrá de nuestro vecino Cunit. Y este 
Municipio nuestro  vuelve a estar DESPROTEGIDO , sin un Gobierno eficaz 
que haya luchado por conseguir las contraprestaciones justas.

Entre todos hemos de hacer una REFLEXIÓN , CUBELLES quiere salir del 
furgón de cola.
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Telèfons
Urgències
Emergències 112
Policia Local de Cubelles 092 - 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
Protecció Civil 615 56 56 65

Serveis
Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpal. Aigua)  93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries)  900 77 00 77
RENFE 902 24 02 02
Taxi Montse 609 36 51 53
Taxi Albert 657 20 50 70
Taxi Daniel Flores 653 79 78 57
Taxi Isidoro 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 / OPIC 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 03 61
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






