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“Les dades de pèrdua de llocs de treball 
entre la ciutadania de Cubelles són 
esfereïdores”

Mesures per pal·liar la crisi

En les darreres edicions d’aquesta revista hem 
anat informant de les mesures adoptades per 
l’Ajuntament de Cubelles, de manera directa i a 
través d’organismes supramunicipals, per pal·liar 
la crisi econòmica que afecta al país. Una d’elles 
és la inversió de 2,2 milions d’euros a través del 
Fons Estatal d’Inversió Local que s’emmarca dintre 
de les mesures del govern central per fomentar la 
ocupació.
En el nostre cas, aquests diners extraordinaris, que 
suposen un important increment de la inversió 
efectiva per al 2009, es destinaran a l’execució de 
l’adequació de zones verdes, la renovació integral 
de l’enllumenat del primer sector de Mas Trader i 
el desdoblament del clavegueram paral·lel a la riera, 
entre la carretera i la via del tren. Tres projectes que 
els veïns i veïnes de Cubelles ens reclamaven des 
de fa temps i que, per motius merament econòmics, 
havien quedat posposats tot i la seva importància. 
Uns projectes que, a més, afecten directament a 
les persones, als veïns i veïnes de Cubelles, que 
reclamen més espais d’esbarjo i relació, més i 
millors serveis i un major respecte per la natura i 
l’estalvi dels recursos naturals. 
Amb la mateixa finalitat hem signat un conveni 
amb l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) que 
ens permetrà desenvolupar la construcció de la 
xarxa de pluvials del sector marítim -una de les 
grans fites del Pla de Mandat- i el Pla Especial de la 
desembocadura del riu Foix. Aquest projecte, que 
com l’anterior es contempla en el pressupost 2009, 
ens permetrà recuperar un espai natural clau per a 
la vila i únic del litoral català. 

Els projectes del Fons Estatal d’Inversió Local, 
juntament amb aquelles inversions que s’executaran 
amb recursos propis i a través de subvencions i 
convenis, han de permetre reactivar la ocupació 
en la mesura que el poble de Cubelles pugui. Som 
conscients que tenim una de les taxes d’atur més 
altes del Garraf i per això tractem de portar a 
terme accions que afavoreixin la contractació dels 
cubellencs i cubellenques. 
Per aquest motiu, a més de contractar persones 
per executar aquestes obres del Fons Estatal, 
l’Ajuntament aposta per la formació de les 
persones aturades per ser més competitives al 
mercat laboral. És per això que estem duent a 
terme cursos formatius i que ajudin a recercar feina 
a través del SOLC. De la mateixa manera, seguim 
treballant per atraure empreses que creïn ocupació 
al nostre municipi. En aquest sentit, el Pla General 
ens ha d’ajudar a alliberar sòl per a la creació d’un 
nou polígon industrial, un cop que l’actual comença 
a estar plenament desenvolupat. Aquests són tan 
sols uns exemples del seguit d’iniciatives impulsades 
des de l’Ajuntament per pal·liar una crisi que ens 
afecta a dia d’avui a tots els nivells.

M. Lluïsa Romero i Tomàs
Alcaldessa de Cubelles
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Un any de mediació entre la ciutadania
La mediació familiar un dels nous reptes del 2009 d’un servei de l’OPIC plenament consolidat

Què és la mediació?
La mediació és una eina de resolució de conflictes que es presenta 
com una alternativa al procés judicial, més llarg i costós; i que es va 
posar en funcionament el gener de 2008 amb l’objectiu d’aconseguir 
un acord àgil, ràpid i gratuït. Per fer-ho s’apliquen metodologies i 
tècniques pel tractament i la transformació de conflictes de manera 
estructurada, neutral i rigorosa on el mediador actua des d’un punt 
de vista neutral i facilita la comunicació entre els participants. Així 
doncs, s’entén la mediació com un sistema alternatiu de resolució 
de controvèrsies, en el qual un tercer neutral i imparcial mediador/a 
tracta d’apropar les parts que tenen un conflicte perquè arribin 
a un acord voluntari. La mediació proposa cercar una sortida 
constructiva al conflicte i passar de la confrontació a la cooperació, 
amb la qual totes les parts surten guanyant. La mediació aposta per 
la cultura del diàleg i pretén demostrar que és possible gestionar 
els conflictes parlant, de manera que permet evitar que s’agreugin 
(escalada del conflicte) i, alhora, realitza tasques preventives quan 
gestiona a temps situacions que són potencialment conflictives.

Funcions del servei
-Treballar per a millorar la qualitat de vida i el benestar de les 
persones que conviuen al municipi.
-Disminuir la conflictivitat tot oferint un espai protegit i professional 
on poder generar acords que possibilitin un desenvolupament 
òptim de la societat.
-Fomentar una ciutadania activa, crítica, responsable i compromesa 
amb la convivència i el municipi.
-Difondre les eines de gestió positiva del conflicte a centres 
educatius, centres cívics i a tot l’entramat social en general, per tal 
d’impulsar una cultura del diàleg i promoció de la convivència.
-Orientar i donar suport en situacions complexes sorgides de la 
convivència quotidiana.
-Treballar per a la resolució dels conflictes existents dins la ciutadania, 
societat, comunitat, entre veïns, a l’escola, dins la família, etc.

El mediador/a
La figura del mediador/a és la d’un professional específicament 
capacitat per ajudar a les parts estimulant les seves negociacions de 
manera cooperativa per arribar a un acord satisfactori. L’equip de 
mediació que actua a Cubelles el formen l’advocada i treballadora 
social Marta Uxó, la pedagoga Mònica Contreras i el psicòleg Claudio 
López. No actuen de jutges, ni donen consells ni assessorament 
legal. 

El mediador/a actua d’ens neutral que condueix el procediment i 
assegura l’intercanvi d’informació entre les parts per arribar a un 
acord satisfactori per a tothom sense implicar-s’hi, ja que seran 
les parts en conflictes les que tenen el poder de decisió. Cadascú 
assumeix una tipologia de casos dins l’equip, malgrat que si ho 
consideren oportú poden demanar la col·laboració d’un company 
de l’equip si pot ser positiu per la resolució del conflicte el que 
anomenen la tasca de co-mediació.

A diferència d’altres vies de resolució, el servei de mediació vetlla 
pels interessos i les necessitats de totes les parts implicades. Per 
aquest motiu l’equip de mediadors explica que ells no treballen 
“amb demandants i demandats, sinó amb sol·licitants i sol·licitats”.

Mediabilitat
La mediació ofereix molt avantatges, ja que a la gratuïtat, imparcialitat 
i confidencialitat cal sumar-hi la rapidesa. Només pren el temps 
necessari per a arribar a un acord satisfactori i profitós, producte 
exclusiu de les pròpies voluntats de totes les parts. A més, es 
constata com un servei altament efectiu, tal i com ho demostra el 
90% de resolució satisfactòria dels casos. Malgrat tot, els mediadors 
es troben amb l’inconvenient que costa implicar a la gent malgrat 
l’alt percentatge d’acceptació.

En quant a la mediabilitat dels casos, els motius que hi influeixen 
són diversos i poden derivar-se d’una decisió tècnica (anàlisis previ) 
o d’una decisió de les parts (anàlisi posterior). En el primer cas, els 
tècnics decideixen que el cas no és mediable per falta de plasticitat 

No em parlo amb el meu germà, no aguanto les festes del veí del segon, el company de pupitre del meu fill li fa la vida impossible, n’estic 
fart d’aquell home que mai neteja les defecacions del seu gos al meu portal, el veí dels baixos fa tres mesos que no paga les despeses de 
la comunitat... A Cubelles hi ha qui per solucionar conflictes com aquests sense passar pels jutjats prefereix resoldre’ls adreçant-se a l’OPIC 
i demanant  pel servei de mediació, un servei que el passat mes de gener celebrava el primer aniversari al municipi.

El mediador Claudio López atén una visita en un dels despatxos del Centre Social
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psíquica o bé perquè es susceptible de ser derivat a teràpia o 
assessorament legal. En el segon cas, són les mateixes parts les que 
decideixen que no volen mediar, malgrat que tan sols representen el 
9% dels casos. Aquesta és una de les tasques més delicades, ja que 
el mediador ha d’aconseguir la implicació de la part sol·licitada, que 
faci seu el problema i el procés, i prengui consciència de formar part 
de la oportunitat que se li brinda. 

Agents derivadors
El 91% d’acceptació del servei ratifica el fet que el filtre realitzat 
pels agents derivadors es excel·lent, una tasca preferentment 
desenvolupada per la mateixa OPIC, és a dir, el propi personal que 
desenvolupa les tasques d’atenció ciutadana és qui deriva a l’usuari 
que s’adreça a l’OPIC al servei de mediació. 

D’altra banda, s’ha de destacar que el 26% dels casos aportats 
són casos derivats per persones que han estat usuàries del servei 
anteriorment, el que s’interpreta com el millor indicador de satisfacció 
de l’usuari  i, per tant, de qualitat quantificable en dades. No s’ha de 
menysprear la importància de la publicitat realitzada per la pròpia 
OPIC i els canals de comunicació municipals com l’emissora Ràdio 
Cubelles, que aporten un 11% del total de casos entrants. El fet 
destacable, fent una comparativa amb d’altres municipis, és l’escassa 
derivació de casos per part dels cossos de seguretat.

Tipologia de casos
Durant aquest primer any de funcionament del servei de mediació 
s’han iniciat un total de 85 casos. La previsió feta per l’equip 
de professionals era de 80 casos en el primer any; per tant, les 
expectatives en aquest aspecte s’han vist superades. A dia d’avui, 
doncs, es comptabilitza una mitja de prop de 2 casos nous per 
setmana dels quals un 87% són de caire veïnal i el 13% restant són 
de caire familiar, una tipologia que ha augmentat considerablement 
durant l’últim trimestre de l’any 2008. 

El major volum d’entrada de casos va tenir lloc durant els mesos 
de maig i juliol de 2008, conseqüència directa de les sessions i 
xerrades realitzades als tècnics i/o responsables dels diferents 
departaments de l’Ajuntament i les tasques de difusió realitzades 
des de l’OPIC i Ràdio Cubelles. D’aquesta manera es constata la 
necessitat de treballar en la difusió del servei i de mantenir un 
contacte estret i constant amb tots els agents derivadors. D’altra 

banda, també queda palès que el conflicte augmenta en els mesos 
d’estiu (sorolls,augment de l’oci nocturn, etc.). Per contra, és evident 
la davallada de casos durant l’últim període de l’any, fet atribuïble a 
les festes nadalenques.

Usuaris
Un total de 580 persones han estat ateses per l’equip de professionals 
del servei de mediació de forma directa o indirecta.  Tot i que en 
la gran majoria de casos els conflictes són d’abast bilateral, també 
hi ha hagut casos on els actors són molt més nombrosos com, per 
exemple, les comunitats de veïns o els conflictes de barris. Pel que 
fa al gènere, la demanda de mediació està força equilibrada, tot i que 
són les dones les que predominen. En quant a l’edat dels/es usuaris/
es del servei, la franja d’edat que més recorre al servei de mediació 
es la compresa entre els 50-70 anys.

Temporalitat
La temporalitat dels casos varia depenent de la tipologia que es 
tracta. Des de l’OPIC s’apunta que “l’agilitat del procés es fonamenta 
en la rapidesa d’actuació durant la primera fase”, és a dir, “la posada 
en contacte de les parts en conflicte”. Cal tenir en compte però, 
que ”el temps que un conflicte triga en ser resolt no té a veure amb 
la major o menor capacitat de les parts, sinó en les circumstàncies 
específiques de cada cas en concret”. Si bé 2 de cada 3 casos queden 
resolts en menys d’un mes,  l’augment considerable de casos de 
caire familiar en els darrers mesos del 2008 fa força difícil establir 
un promig de resolució, ja que aquest tipus de conflictes es poden 
allargar durant anys. Tot i això la resta de casos queden resolts en 
un breu període de temps.

Acceptació del servei

Derivació dels casos

Nombre de casos per mesos

Casos per gènere

Casos per franja d’edat
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El procés
Per poder iniciar un procés de mediació en primer lloc cal que una 
de les parts en faci la sol·licitud a l’OPIC, per telèfon (938950300), 
correu electrònic (opic@cubelles.org) o presencialment (C/ Joan 
Roig i Piera, 3-5). Després de tractar el tema amb l’interessat, és el 
mediador qui es posa en contacte amb l’altra part per plantejar la 
possibilitat de fer la mediació que tan sols s’inicia amb l’aprovació 
voluntària de totes les parts implicades. Així doncs, l’OPIC tan sols 
posa en contacte el sol·licitant amb els mediadors, i són aquests qui 
sol·licitarà la presència del sol·licitat. L’oficina d’informació municipal 
en queda totalment al marge per garantir la confidencialitat. 
Posteriorment, té lloc una sessió individual on el mediador explica 
el procés i cadascuna de les parts exposa la seva visió del problema. 
Després d’escoltar les diverses visions de la situació, l’equip es 
reuneix i analitza els possibles punts d’acord segons les dades que 
s’hagin posat damunt la taula. Es dissenya una reunió conjunta i es 
designa el mediador més adient per la gestió del procés, tot i que 
poden acabar intervenint més membres de l’equip de mediació. 

Aquestes reunions plantegen diverses alternatives per solucionar el 
conflicte satisfent al màxim els interessos i les necessitats de totes 
les parts. Si és necessari, s’alternaran amb sessions privades amb tots 
els implicats. Finalment es recullen les propostes de solució en un 
acord escrit que pot ser homologat judicialment, o bé s’assumeix el 

compromís verbal. Si, per contra, no s’arriba a cap solució acceptable, 
conclou el procés de mediació. 

Nous reptes
En aquesta mateixa línia es situen des de la regidoria de Participació 
Ciutadana a l’hora de plantejar-se quins reptes  assumiran d’ara en 
endavant. Es volen potenciar les tasques de prevenció per treballar 
en la resolució dels conflictes donant la formació necessària per 
evitar que es generin. És a dir, que sense oblidar que la seva tasca 
fonamental és resoldre els problemes, hi ha la voluntat de treballar 
en la tasca preventiva per la millor convivència entre veïns. 

La darrera actuació en aquesta matèria és l’aprovació del conveni de 
col·laboració entre el Departament de Justícia de la Generalitat de 
Catalunya i l’Ajuntament per la posada en funcionament del Servei 
d’Informació a la Mediació Familiar, el passat dia 27 de gener de 
2009 per Junta de Govern Local. En la mateixa data, es va aprovar 
la creació del Servei de Benvinguda, que té previst fer la seva 
inauguració al segon trimestre del 2009, amb l’objecte d’atendre de 
manera personalitzada a totes aquelles persones que s’empadronin 
per primera vegada al nostre municipi, aportant la informació i 
assessorament necessari per facilitar la integració i adaptació de 
manera més àgil i confortable.

Temporalitat de resolució dels casos
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La Policia Local i els Mossos d’Esquadra 
presenten les dades dels serveis 2008
La sessió informativa va concloure que Cubelles és un municipi segur

Una cinquantena de persones van assistir el 
passat 20 de març a la sessió informativa 
sobre Seguretat Ciutadana, que es va 
celebrar al cinema Mediterrani, amb la 
presència dels responsables tècnics i polítics 
responsables dels cossos de seguretat locals 
i comarcals. La cap de l’àrea bàsica policial, 
la inspectora dels Mossos d’Esquadra 
Rosa Gubianes, i del cap de la Policia local, 
Joan Liñán, van donar les dades sobres les 
actuacions que han fet els dos col·lectius 
policials a Cubelles durant l’any 2008.

La sessió la va obrir el regidor de Seguretat 
Ciutadana del consistori cubellenc, Joan 
Andreu Rodríguez, qui va destacar “la 
presència dels Mossos des de novembre de 
2007” i la va relacionar amb la celebració 
de l’acte “per poder contrastar amb 
números la feina feta al llarg d’aquest any 
2008”. Rodríguez i Serra també va agrair 
“el flux d’informació de les associacions 
veïnals amb els cossos policials, per poder 
fer aquesta feina”. El regidor va referir-se 
al Pla de Mandat per destacar que s’estan 
complint els objectius del govern de “crear 
la Junta Local de Seguretat, per coordinar 
tots els cossos policials”. I va anunciar que, 
elaborat per la Diputació de Barcelona i 
amb l’assessorament de l’Associació de 
Minusvàlids de Cubelles (AMICU), “s’està 
treballant en un pla de millora i supressió 
de barreres arquitectòniques”.

Augment d’avisos
Joan Liñán, cap de la Policia Local, va donar 
les dades de les actuacions dels 35 agents 
que composen el cos a Cubelles durant 
el 2008. La seva intervenció es 
va centrar, especialment, en els 
aspectes relatius a la seguretat 
ciutadana, trànsit i seguretat vial. 
Durant el 2008, la comissaria 
va rebre 8.599 trucades de la 
ciutadania, que van representar 
7.103 serveis, constantant-
se un important augment de 
comunicacions telefòniques 
respecte a l’any anterior. Per aquest 
motiu el Consistori ha posat en 
funcionament el telèfon 092 per 
comunicar-se amb facilitat amb la 
Policia local i donava les gràcies a 
totes les persones “perquè amb 
la seva informació ajuden a la 
prevenció dels delictes”. 

Menys accidents
Un dels camps en què el cos policial és 
més eficient és en el trànsit. “Per tercer 
any consecutiu hem reduït el número 
d’accidents”, explicava Liñán, que avançava 
que en els tres primers mesos del 2009 
“hi ha hagut 15 accidents i, seguint aquesta 
tendència es reduiran els accidents en 
un 50%”. Aquesta evolució positiva no 
és casualitat, sinó que respon a la feina 
“d’investigació que fan els agents sobre els 
punts on hi ha els accidents i que serveixen 
per prendre mesures per evitar-los”. També 
té molt a veure amb l’educació vial, que des 
de l’any 1990 la policia porta a terme als 
centres escolars del municipi. Es realitzen 
classes teòriques i pràctiques amb la 
col·laboració del Servei Català de Trànsit i, 
amb els alumnes de l’IES Cubelles, es va dur 
a terme un crèdit variable sobre educació 
viària que va tenir una molt bona acceptació 
entre els alumnes.

Cubelles, ciutat segura
Rosa Gubianes, inspectora dels Mossos 
d’Esquadra i cap de l’Àrea Bàsica Policial del 
Garraf, va centrar-se en els aspectes relatius 
a l’evolució dels delictes i faltes al municipi, 
amb una especial atenció als robatoris i la 
violència de gènere. 

Cubelles té una mitjana mensual, segons 
dades del 2008, de 85 fets (delictes i faltes), 
tenint en compte que “a l’estiu hi ha un 
increment important de població”, mentre 
que en qüestions de trànsit la mitjana és de 
5 mensuals. En l’apartat de delictes, els més 
destacats són contra el patrimoni (robatoris 
a domicilis, establiments, en l’interior de 

vehicles i furts), que representen un 83% 
dels fets anuals. Tots aquests delictes van 
representar un total de 74 detencions, 
dels quals un 91% van ser homes i només 
un 2,70% eren menors d’edat. Pel que fa 
a la procedència dels detinguts, aquests 
“majoritàriament (39) són de nacionalitat 
espanyola”, va destacar Gubianes per 
“trencar tòpics”. 

Violència de gènere
Cal aturar-se en què al 2008 s’ha detingut 
a 13 persones pels 70 casos de violència 
domèstica i els 21 de gènere que es van 
denunciar. Aquestes dades representen que 
la policia autonòmica “té 41 casos oberts 
amb ordre de protecció en vigor”. Des 
del grup d’atenció a la víctima “no només 
recollim la denúncia i la tramitem, sinó que 
periòdicament l’anem trucant per saber si 
l’agressor l’ha tornat a molestar, si torna 
conviure amb ell i que tingui la certesa que 
està acompanyada i que la policia la seguirà 
atenent”, concloïa Gubianes. 

Maria Lluïsa Romero, Alcaldessa de Cubelles, 
va tancar l’acte assegurant que amb les dades 
presentades es pot afirmar que “tenim una 
població segura i tranquil·la”. A més, va fer 
una crida a la “col·laboració ciutadana per 
treballar en la prevenció, com a camí per 
reduir els delictes” i l’aposta per “l’educació 
i la col·laboració” com a via per aconseguir 
aquesta finalitat. Per aquest motiu va agrair 
la tasca de les entitats veïnals i els va animar 
a “seguir fent aquesta feina d’informació 
perquè ens ajuda a tenir aquesta població 
tranquil·la”.

Els caps de la Policia Local i dels Mossos d’Esquadra al Garraf durant la sessió informativa
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Les obres de construcció del pont del riu Foix avancen a bon ritme 
i “la direcció d’obres treballa amb la data del 23 de juny per obrir la 
infraestructura al trànsit”. Així ho va anunciar el regidor d’Urbanisme, 
Miguel Ángel López, en la visita a les obres que va tenir lloc el passat 
27 de març. 

El titular d’Urbanisme espera que “el formigonat de la calçada del 
pont i el tensat dels cables estigui llest abans de setmana santa” i 
que, un cop passada, es procedeixi a anar enllestint els detalls. López 
va valorar l’obra de “necessària per aquest municipi”, que tindrà 
molta incidència en la comunicació de dos sectors del municipi i que 
acabarà amb els problemes per passar el cabal “quan plou o baixa 
aigua del pantà, que ens obliga a vorejar el riu”. Aquest problema s’ha 
anat agreujant en els darrers anys degut a la consolidació dels barris 
de la Mota de Sant Pere, Clot del Bassó i Residencial Les Salines, a 
més de la construcció de l’IES Cubelles i el CEIP Mar i Cel. 

Miguel Ángel López defugia de la polèmica sobre l’efecte 
mediambiental de l’obra “en una zona protegida, perquè s’ha fet 
tot el possible per no malmetre el medi ambient”. El regidor és 
conscient que el vial augmentarà el trànsit, però s’ha compromès a 
minimitzar-ho al màxim perquè els veïns se sentin a gust amb una 
infraestructura que és necessària. El tècnic redactor del projecte 
i director de les obres, Àlex Marín, va explicar que aquest “pont 
té la singularitat d’estar en un entorn urbà i en una zona sensible 
mediambientalment”. Per això “ens ha agradat ser curosos en els 

acabats, que el pont no creï massa impacte ni mediambiental ni 
paisatgístic i alhora també sigui la mínima barrera per l’aigua del riu”. 
Això ha fet que tingui una estructura “molt arran de les calçades” 
i que sigui una edificació “molt esvelta, amb un ample de 80 cm”. 
Marín explica que “té estudis hidràulics que demostren que és 
l’opció més beneficiosa per al riu”.

Sobre el procés constructiu, el tècnic ha destacat el bon ritme de 
les obres, així com la singularitat que, per minimitzar l’impacte, “les 
fonamentacions es van fer prefabricades”. Així, els pilots prefabricats 
es van ensorrar uns 20 metres per trobar terreny dur, degut a que 
a prop del mar el terra és arenós. Finalment, Marín explicava que la 
base de formigó que actualment hi ha sota el pont “es retirarà un 
cop acabades les obres” i es reomplirà el terreny amb terra vegetal 
que afavoreixi la regeneració de l’espai.

El pont sobre el riu Foix tindrà una doble calçada de 3 metres 
d’amplada per als dos sentits de circulació, dues voreres de 2 metres 
i un carril bici a la banda muntanya. En el disseny del projecte es 
va tenir cura dels detalls, amb la incorporació de baranes d’acer 
inoxidable, un carril bici, dues voreres i una especial atenció a tot 
allò que té a veure amb els accessos de les dues bandes. Les obres 
les executa l’empresa Excover i tenen un cost d’adjudicació de 
1.262.152,28 €, que se sufragaran amb fons propis i la subvenció 
del PUOSC.

El pont sobre el riu Foix
estarà a punt abans de Sant Joan
Les obres avancen a bon ritme i abans de la setmana santa es començarà el formigonat

El pont tindrà dues voreres i un carril bici
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Joan Closa: “S’està valorant reparar la coberta 
de la torre del Castell on va caure un llamp”
Cap Servei Patrimoni Arqueològic Local de la Diputació de Barcelona

Fins ara, el conveni signat entre l’Ajuntament 
de Cubelles i la Diputació de Barcelona 
ha servit per condicionar la coberta del 
Castell, acabar les obres de la planta baixa 
de l’edifici i restaurar-ne la façana. A finals de 
2008 va iniciar-se una nova fase de les obres 
de rehabilitació del Castell dels Marquesos 
d’Alfarràs.

En què consisteix aquesta nova fase del 
projecte de restauració al castell?
Aquesta fase de projecte s’emmarca al 
programa Xarxa Barcelona Municipis de 
Qualitat del conveni 2008-2011 i comporta 
l’adequació de la planta baixa del que eren 
les antigues quadres i del pati del castell. 
També s’adequaran uns serveis sanitaris 
per donar suport a l’oficina de Turisme i a 
l’exposició permanent del pallasso Charlie 
Rivel.

Quines actuacions s’hi duran a terme a 
les quadres?
Únicament s’està actuant en l’àmbit 
estructural. Es refan les cobertes, es reforcen 
els sostres i es deixen els espais buits per 
quan es defineixi l’actuació que s’hi vol fer a 
l’interior. L’únic que es deixen acabat són els 
serveis sanitaris, situats al fons del pati.

Per quan es preveu la finalització de les 
obres?
Es preveu que aquesta fase, que concretament 
va iniciar-se el mes de desembre passat just 
abans de Nadal amb l’empresa Ecotex, 
finalitzi abans del període de vacances, és a 
dir, a finals de juliol d’enguany.

I quin és el pressupost d’aquesta fase de 
les obres de rehabilitació? 
El pressupost actual d’aquesta fase 
d’execució volta els 186.000 euros. A banda, 

i degut a uns imprevistos que han sorgit, 
s’incrementarà una mica el pressupost per 
finalitzar el que es preveia al projecte.

En aquest espai que es recupera quins 
usos se li podran donar?
Es preveu que s’hi pogués fer una sala 
d’exposicions a l’espai que queda a la banda 
esquerra de les antigues quadres, però això 
és una decisió política entre l’Ajuntament i 
la Diputació.

Durant les obres hi ha hagut 
alguna troballa, com dipòsits 
de vi. Es té previst exhibir-
los?
Aquestes troballes, de les 
quals se’n tenia constància que 
existien, aniran determinades 
en funció de l’ús que se li 
vulgui donar a aquest espai. A 
dia d’avui és prematur avançar 
qualsevol aspecte en aquest 
sentit. El que si que hem fet 
ha estat buidar-les, netejar-
les i deixar-les protegides 
esperant quina serà la propera 
actuació.

Qui en decidirà els usos?
És una decisió conjunta de 
l’Ajuntament i el SPAL, si és 
que el Consistori considera 
oportú que hi seguim 
intervenint. Nosaltres des de 
la Diputació donem el suport 
municipal als ajuntaments 
que sol·liciten la nostra 
col·laboració, aquesta és la 
missió del Servei. En funció 
del programa d’ús vigent des 
de l’any 1999 i les voluntats 

de l’Ajuntament es veurà la possibilitat de 
recuperar o no aquests elements.

És habitual fer troballes d’aquesta 
mena?
A l’entrar en un edifici pots saber quin 
tipus de sorpreses et pots trobar. En el 
cas del Castell, en ser d’ús agrícola, sabíem 
que podríem trobar aquestes cubs per 
emmagatzemar el vi, ja que a la mateixa 
planta baixa hi ha els cubs on es guardava la 
premsa del vi perquè fermentés.

Perfil
Joan Closa Pujabet és el Cap del Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona, un servei 
que s’inclou en l’Àrea d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge i que s’encarrega a Cubelles de la rehabilitació 
del Castell dels Marquesos d’Alfarràs. L’objectiu del Servei és col·laborar amb els ajuntaments de la província 
per la identificació, valorització i preservació del patrimoni arquitectònic local. Aquesta col·laboració es concreta 
en suport tècnic i científic per a la realització d’inventaris, estudis històrics i arqueològics, projectes i obres de 
restauració i manteniment, i en activitats de recerca, investigació i documentació com a suport de la difusió 
d’aquest patrimoni i a la formació.

Les obres del Castell estaran enllestides abans de l’agost

Joan Closa
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Quin serà el proper pas en les obres de 
rehabilitació del castell un cop finalitzi 
aquesta fase?
S’està valorant una actuació pendent que és 
la reparació de la coberta de la torre degut 
a la caiguda d’un llamp l’estiu passat, el que 
serà un pas paral·lel. Després, en funció 
de les necessitats de l’Ajuntament i del 
programa d’ús del propi Castell, s’actuarà 
en allò que es cregui més convenient, 
sempre assessorats pel Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local i. 

I què preveu aquest programa d’ús?
Els usos dels espais del Castell es preveuen 
per a exposicions i també per a realitzar 
visites didàctiques del propi Castell tant 
a la planta baixa com la resta de plantes 
fins a les golfes, però dependrà de la 
demanda de l’Ajuntament al SPAL. Si es 
creu convenient introduir una fase nova 
d’actuacions a la planta baixa per utilitzar 
el pati o fer alguna actuació a la plaça 
nosaltres estarem encantats. Farem el que 
l’Ajuntament digui sempre d’acord amb 
l’Àrea d’Infraestructures i Urbanisme de la 
Diputació de Barcelona.

Per quan es preveu l’inici de les noves 
actuacions?
Depèn de les necessitats del Consistori i de 
posar-ho en comú amb la Diputació. No hi 
ha un calendari establert, cal abans l’acord 
polític perquè els tècnics actuem. 

Quina és la funció 
que compleix el 
Servei de Patrimoni 
Arquitectònic Local?
Donem suport a 
l’Ajuntament en 
termes urbanístics, 
d’infraestructures i del 
patrimoni arquitectònic 
local. El nostre dia a dia 
és estar a les ordres i 
servei dels municipis 
de tot allò que 
requereixi un servei 
tècnic especialitzat 
en tot allò que faci 
referència al patrimoni 
arquitectònic.

I com s’organitza?
És un equip 
multidisciplinar de 
professionals. Hi ha 
arquitectes, arquitectes 
tècnics, historiadors, 
historiadors de 
l’art, arqueòlegs, 
infògrafs, fotògrafs, 
documentalistes... i tot 
el grup, des del seu 
punt de vista particular, 
dóna suport a les 
peticions que fan els 
ajuntaments o es fan a 
l’àrea. Els dipòsits de vi al descobert

Joan Closa va visitar les obres a finals de març
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L’Ajuntament aprova un conveni amb
l’ACA de 1,1 milions d’euros
Serviran per subvencionar dos projectes al municipi com a compensació per la planta 
dessalinitzadora de Cunit

El Ple municipal del mes de febrer va aprovar el conveni de 
col·laboració entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA) per tal de promoure, executar i finançar actuacions 
hidràuliques al municipi. Aquestes actuacions seran la construcció 
de la xarxa de pluvials al Sector Marítim i l’execució del Pla Especial 
de Protecció de la desembocadura del riu Foix, i per les que l’ACA, 
segons el conveni, aportarà 1.101.779,11 € com a contraprestació a 
la ubicació de la planta dessalinitzadora que  es construirà al terme 
municipal de Cunit a tocar de Cubelles. El conveni preveu que en 
el cas que el cost definitiu de les obres sigui inferior a la quantitat 
esmentada, l’Ajuntament podrà proposar a l’ACA l’execució i el 
finançament d’altres actuacions del cicle de l’aigua fins exhaurir la 
quantitat total.

Xarxa de pluvials
Aquesta actuació planteja una nova xarxa de recollida únicament de 
pluvials, dimensionada a un període de retorn, és a dir, una vigència, 
de deu anys. Degut a que la part baixa del Foix és zona protegida 
i la franja costanera és platja turística, es preveu el torrent de Santa 
Maria com a punt de partida dels pluvials.
El projecte proposa la construcció d’un dipòsit de retenció d’aigües 

pluvials amb buidat per impulsió al torrent de Santa Maria i la 
construcció de dipòsits anti-DSU (anti-Descàrrega de Sistemes 
Unitaris). L’objectiu d’aquest tipus de dipòsits és retenir les aigües 
pluvials durant el període de pluja per evitar que siguin abocades al 
mitjà receptor. Aquesta actuació es complementarà amb el tall de 
cabdals d’aigua de pluja provinent de la zona de  la carretera C-31 
mitjançant un sobreeixidor amb un dipòsit anti-DSU associat.

Segon projecte
El Pla especial de Protecció de la desembocadura del riu Foix pretén 
recuperar la vegetació autòctona amb la plantació de comunitats 
vegetals d’espècies pròpies de la zona. Des de comunitats de platja, 
duna i reraduna a primera línia de mar, fins a comunitats de canyissar 
i jonqueres prop de la llacuna de la desembocadura. També es 
preveu retirar la fauna pertanyent a grups d’espècies no autòctones 
i, alhora, potenciar les espècies autòctones protegint la zona de la 
desembocadura com a hàbitat principal. De cara als veïns i veïnes, 
el projecte contempla senyalitzar la desembocadura en relació a 
la fauna i flora, els usos permesos i les normes... així com adequar-
ne els accessos, recorreguts i murs, dotant la zona de papereres, 
mobiliari urbà i la millora de la il·luminació.

Un cop tancada la sessió plenària del mes de març es va retre un 
homenatge a Antoni Pineda, jutge de Pau de Cubelles dels darrers 18 
anys. Pineda va rebre de mans de l’Alcaldessa, Maria Lluïsa Romero,una 
placa commemorativa i, com a obsequi, la toga que l’ha acompanyat en la 
tasca de jutge durant aquest període.

A l’acte, a més dels regidors del Consistori i antics representants polítics 
de l’Ajuntament de Cubelles, van assistir-hi veïns, amics i familiars d’Antoni 
Pineda. També va voler mostrar el seu agraïment Ramón Gómez, escollit 
nou Jutge de Pau de Cubelles que ja ha pres possessió del càrrec, qui 
molt emocionat va voler destacar de Pineda“ser un ciutadà compromès, 
lliure i exemplar que ha enriquit la història de Cubelles”.

Homenatge a Antoni Pineda
El Consistori agraeix la tasca del Jutge de Pau dels 
darrers divuit anys

10

Rosa Fonoll,
nova regidora
Encapçalarà les regidories de Medi 
Ambient i Turisme i representarà a 
l’Ajuntament en els organismes on ja ho 
feia Joan Besòs

Rosa Fonoll va prendre possessió com a regidora 
de l’Ajuntament de Cubelles en substitució de Joan 
Besòs, després que aquest renunciés a l’acta de regidor 
voluntàriament en el Ple municipal del mes de febrer. 
Amb l’aprovació de la nova modificació del cartipàs, 
Rosa Fonoll encapçalarà la regidoria de Turisme que 
ha deixat vacant Besòs, i també la regidoria de Medi 
Ambient fins ara en mans de Joan Albet, que passa a ser 
el nou titular de Dinamització Econòmica i Comerç.

Representant municipal
En la sessió plenària del mes de març es va aprovar el 
nomenament de Rosa Fonoll com a representant de 
l’Ajuntament al Consell Econòmic i Social de Garraf, a 
la Federació de Municipis de Catalunya i al Consorci de 
Promoció Turística del Garraf, càrrecs que fins ara duia 
a terme el seu antecessor, Joan Besòs.

L’Alcaldessa entrega la placa commemorativa a Antoni Pineda
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El Govern municipal ha adjudicat els tres projectes subvencionats 
pel govern espanyol a través del Fons Estatal d’Inversió Local. 
D’acord amb la proposta de la mesa de contractació, s’ha atorgat 
l’execució del projecte de les zones verdes a l’empresa Fomento 
de Construcciones y Contratas SA (346.147,40 € més IVA); el de 
l’enllumenat de Mas Trader I a Sociedad Española de Construcciones 
Eléctricas, S.L. (1.275.748,52 €); i el d’ampliació de la xarxa de 
clavegueram municipal entre la C-31 i l’estació de bombeig “Principal 
Cubelles” a Hidrocanal SL (540.269,83 €).

Adequació de zones verdes
De les quatre ofertes presentades la que va rebre millor valoració per 
part de la mesa de contractació va ser la presentada per Fomento 
de Construcciones y Contratas SA (FCC). A la millora econòmica 
(5% de baixa), cal afegir que es comprometen a contractar el màxim 
de persones aturades segons el plec (6) i incrementen la proposta 
de mobiliari infantil (25.000,00 €), enllumenat (25.000,00 €) i la 
plantació (7.500,00 €). 

Les quatre zones verdes objecte de l’adequació s’executaran en 
poc menys de 5 mesos. Gràcies al Fons Estatal, els barris del Parc 
de Cubelles (carrer de les Moreres), Santa Maria (carrer Amadeu 
Vives), La Solana (carretera Vella de Cubelles) i el Molí de Baix 
(jardins de l’estació). 

Enllumenat a Mas Trader
L’empresa Sociedad Española de Construcciones Eléctricas, S.L. 
(SECE) ha estat la més ben valorada entre les 15 ofertes presentades 
per executar el projecte de renovació integral de l’enllumenat públic 
de Mas Trader I, especialment per les importants millores tècniques 
proposades. Aquestes se centren en la substitució de lluminàries de 
70 wats a una tipologia de 35 wats de baixa potència; l’elaboració 
d’un estudi de l’estalvi energètic d’aproximadament el 50% del 
consum; la millora lumínica pujant les columnes de 4,5m a 5m.; la 

instal·lació de punts de llum addicionals amb lluminària de 35 wats, 
de punts tipus LED i la instal·lació d’enllumenat a les dues voreres 
del carrer Dàlia i part d’Assutzena.

A més, l’adjudicatari contractarà el màxim de persones establert 
al plec (7), ofereix un dels millors serveis de guàrdia de totes 
les propostes presentades i redueix el termini d’execució de les 
obres a 4 mesos i mig. SECE és una empresa que disposa de les 
certificacions de qualitat ISO 9001 i ambientals ISO 14.001, així 
com d’altres certificats.

Clavegueram
De les 12 empreses presentades a la licitació per l’execució de les 
obres d’ampliació de la xarxa de clavegueram municipal entre la 
C-31 i l’estació de bombeig “Principal Cubelles”, la millor valorada 
ha estat Hidrocanal SL, que disposa dels certificats de qualitat ISO 
9001 i ambientals ISO 14.001. 

Aquesta proposa la contractació de 7 persones aturades, és la que 
presenta unes millores tècniques més ben valorades pels tècnics 
municipals. A més presenta un servei d’assistència 24h, amb personal 
resident a Cubelles, i executarà les obres en 2 mesos i mig.

Adjudicats els projectes del Fons Estatal d’Inversió
Els projectes d’adequació de zones verdes, renovació integral de l’enllumenat de Mas Trader i 
l’ampliació del clavegueram els executarà Fomento, SECE i Hidrocanal, respectivament
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Un cop finalitzat el procés de renovació 
tècnica de l’emissora municipal Ràdio 
Cubelles (107.5 FM), aquesta prepara ara 
la revisió de la seva programació, gràcies a 
l’adhesió al consorci de comunicació local. 
Aquesta incorporació suposa disposar dels 
continguts radiofònics de COM Ràdio, 
amb els que complementar la graella de 
programes de l’emissora.

Actualment Ràdio Cubelles comença cada 
dia la seva programació a les 9 del matí, 
amb el programa informatiu Cubelles al dia, 
i tanca la seva programació a les 4 de la 
matinada, amb un dels programes temàtics 
de l’emissora. Dins de la seva graella, a 
més dels programes informatius locals i 
comarcals, hi ha programes dedicats a tot 

tipus d’estils musicals, magazines de temàtica 
local, cinema, esports i d’altres.

El Consorci de Comunicació Local, que 
gestiona entre d’altres mitjans la xarxa 
d’emissores de COM Ràdio, ofereix un total 
de 15.000 hores de producció pròpia a les 
emissores associades per complementar la 
seva programació amb la producció pròpia. 
A més, Ràdio Cubelles, que actualment 
connecta amb Catalunya Ràdio en les seves 
hores de desconnexió, passarà a remetre 
el senyal de COM Ràdio, una emissora que 
actualment associa a més 120 emissores 
locals de tota Catalunya. 

Ràdio Cubelles, que acaba de celebrar el seu 
28è aniversari, és el mitjà de comunicació 

local de referència en informació local i 
comarcal. 

Nous equips i espais 
Per altra banda, des de mitjans del mes de 
març Ràdio Cubelles disposa dels nous 
equipaments tècnics, un cop acabat el 
procés de renovació. Tot i que aquests ja 
funcionen a ple rendiment, els responsables 
de l’emissora treballen per ajustar tot 
l’equipament a l’emissió diària, de tal manera 
que els oients rebin un senyal de qualitat als 
seus receptors. El procés de millora de les 
instal·lacions i dels espais de treball del mitjà 
local es completarà a dins del mes d’abril, 
amb el trasllat de la redacció a la primera 
planta del Casal de Cultura.

Ràdio Cubelles entrarà a formar part de les 
emissores del Consorci de Comunicació Local
L’emissora renovarà la graella i complementarà la programació amb els continguts de COM Ràdio

Els jardins de l’estació
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‘Garraf Connecta’ portarà el senyal de TDT
al repetidor de Mas Trader
El Pla Catalunya Connecta destinarà 2,8 milions d’euros a la comarca del Garraf

El secretari de Telecomunicacions i Societat 
de la Informació, Jordi Bosch, acompanyat 
del director dels serveis territorials del 
departament de Governació a Barcelona, 
Joan Rabasseda, i del conseller de Noves 
Tecnologies del Consell Comarcal del 
Garraf, Cristòfol Pérez, van presentar el 
passat 24 de març  les actuacions que el 
pla Catalunya Connecta inclou a la comarca 
del Garraf. L’acte va tenir lloc a la seu del 
Consell Comarcal del Garraf, a Vilanova i la 
Geltrú, davant d’alcaldes i empresaris de la 
zona.

El Garraf Connecta, que és el nom que 
rep el pla d’extensió dels serveis de 
comunicacions electròniques de la comarca, 
és un pla d’actuació en infraestructures 
i serveis de telecomunicacions per a la 
comarca fins al 2010, que proporciona 
cobertura de telefonia mòbil, Internet de 
banda ampla i TDT a tots els nuclis de 
més de 50 habitants, i alguns de més petits, 
atenent a les especificitats del territori 
i a zones d’especial interès, així com als 
polígons industrials.

Banda ampla a Les Estoreres
El pla comarcal del Catalunya Connecta 
inclou un total de 43 actuacions, de les 
quals ja se n’ha dut a terme 24, cosa que ha 
suposat una inversió d’1.029.000 euros. Entre 
les 19 actuacions que queden pendents de 

fer, amb un pressupost de 1.791.000 euros, 
hi ha la construcció de 4 noves torres de 
telecomunicacions i la compartició de 4 més 
ja existents. El repetidor situat a Mas Trader 
passarà a ser gestionat pel departament de 
Telecomunicacions i Societat de la Informació 
de la Generalitat de Catalunya que 
substituiran l’actual, de tecnologia analògica, 
per un que permeti la recepció del senyal 
digital de la TDT. Aquestes actuacions són, 
principalment, per fer arribar els serveis de 
TDT, tot i que també de banda ampla, com 
en el cas de la urbanització Les Estoreres; 
a més de la telefonia mòbil a aquells nuclis 
de població que encara no tenen cobertura 
de senyal.

Comissió de seguiment
L’acte de presentació del Garraf Connecta 
va servir també per signar la constitució 
d’una comissió de seguiment del Pla 
entre el Consell Comarcal i la Secretaria 
de Telecomunicacions i Societat de 
la Informació. El secretari Jordi Bosch 
destacava l’esforç que s’està fent per dotar 
d’infraestructures la comarca, ja que una 
part d’aquestes actuacions es duen a terme 
en els nuclis de menys de 50 habitants que, 
d’entrada, quedarien fora del pla Catalunya 
Connecta, i ha manifestat que “amb aquest 
pla es contribueix a potenciar les possibilitats 
de desenvolupament social, personal i 
econòmic dels ciutadans del Garraf ”.

L’emissora degana del Garraf commemora 
l’efemèride amb un aperitiu on s’apleguen 
la quarantena de col·laboradors, els tre-
balladors del departament de Comunica-
ció i representants polítics. Ràdio Cube-
lles encara un 2009 amb una profunda 
renovació tècnica dels estudis i millores a 
les instal·lacions

Ràdio Cubelles
celebra el seu
28è aniversari

Repetidor de Mas Trader

Els treballadors del departament de Comunicació i representants polítics a la festa d’aniversari
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La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Cubelles va aprovar 
l’adhesió del municipi a la Xarxa Barcelona – Catalunya Film 
Commission, que cerca ubicacions, tant d’exterior com d’interior, 
per a la filmació de pel·lícules, anuncis i sèries televisives. D’aquesta 
manera, els espais públics del municipi i aquelles propietats privades 
que els seus titulars vulguin posar a disposició de la xarxa, poden ser 
escenari de futures produccions.

La voluntat municipal amb aquesta adhesió és atraure a les 
productores a Cubelles i obrir una nova font de negoci a la vila 
amb les persones que mouen aquestes filmacions. La Xarxa es 

compromet a promocionar el territori com a espai de rodatge 
entre els seus associats, tan a través de la seva web com de la guia 
de producció audiovisual, eina de referència del sector. Igualment, 
la Xarxa promocionarà el municipi en els mercats audiovisuals i 
festivals de cinema de referència.

Els particulars interessats a posar a disposició les seves propietats per 
a que estiguin dins la Xarxa Barcelona – Catalunya Film Commission, 
es poden adreçar a la regidoria de Dinamització Econòmic al telèfon 
93 895 11 25 o per mail a deconomica@cubelles.org.

Cubelles s’adhereix a la xarxa Barcelona – Catalunya 
Film Commission
Pretén atraure a les productores de pel·lícules, anuncis i sèries perquè Cubelles sigui escenari 
de filmacions

Tallers gratuïts per cercar feina amb eines informàtiques
El SOLC també ofereix assessorament gratuït sobre noves tecnologies aplicades
a micro i petites empreses de Cubelles
Des de l’11 de març la regidoria de 
Dinamització Econòmica i Comerç impulsa 
un taller gratuït adreçat a les persones 
que busquen feina que es realitza al Servei 
d’Orientació Laboral de Cubelles (SOLC). 
El “Taller d’utilització d’eines informàtiques 
per a la recerca activa de feina”, que 
s’oferirà un cop cada quinze dies coincidint 
en dimecres, tindrà una durada d’una hora i 
caldrà concertar prèviament la visita.

Formació continuada
Aquest taller complementa als cursos 
de formació continuada que s’ofereixen 
al SOLC en funció de la demanda. Per 
apuntar-se als cursos de manipulador 
d’aliments, recerca activa de feina, ofimàtica 
bàsica, monitor i director de lleure i cursos 
bàsics de sala i cuina cal omplir formalitzar la 
preinscripció omplint la butlleta que es pot 
trobar a les dependències de la regidoria de 
Dinamització Econòmica i Comerç.

Assessorament empresarial
Així mateix, la regidoria de Dinamització 
Econòmica i Comerç impulsa des del passat 
mes de març assessorament gratuït sobre 
les noves tecnologies aplicades a les micro i 
petites empreses de Cubelles. Per assistir-hi 
cal concertar prèviament la visita adreçant-
se directament a la regidoria (Passeig Narcís 
Bardají, 12), al telèfon 93 895 11 25, o bé 
per correu electrònic (solc@cubelles.cat).
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Amb una lluïda festa, pensada per als nens 
i nenes del municipi, Lluís Pineda, regidor 
d’Esports; Jesús Aurer, coordinador territorial 
de la Secretaria General de l’Esport; i Maria 
Lluïsa Romero, Alcaldessa de Cubelles, 
van inaugurar oficialment la nova gespa 
del camp de futbol municipal Josep Pons i 
Ventura el 28 de març. La descoberta de la 
placa inaugural i la sacada d’honor des de 
la mateixa gespa van centrar un acte molt 
emotiu.  

La inauguració, que es va veure lleugerament 
deslluïda per la pluja, va servir per retre un 
sentit homenatge als presidents, directius, 
entrenadors, delegats i jugadors que durant 
més de tres dècades han escrit la història 
del futbol a Cubelles. Entre aquests va 
destacar la figura de Manuel Luz Calvo, 
conegut popularment amb el sobrenom 
de Campos, que ha fet gairebé totes les 
funcions possibles al CF Cubelles: entrenador, 

delegat... Actualment és el massatgista del 
primer equip i una persona estimada per 
tots els usuaris del municipal Pons i Ventura. 
Precisament, el descendents de la persona 
que va donar nom a l’estadi, Josep Pons i 
Ventura, van rebre també un merescut 
reconeixement.

La festa va acabar amb el partit de cadets 
entre el CF Cubelles i el CE Vendrell, la 
sacada d’honor del qual van fer Maria Lluïsa 
Romero, Jesús Aurer i Lluiís Pineda, que 
prèviament van saludar als pre benjamins 
del CF Cubelles, recents campions de la 
seva categoria.

La pavimentació del camp municipal de 
futbol Josep Pons i Ventura es va realitzar el 
passat estiu, gràcies a la subvenció del Consell 
Català de l’Esport (98.000 €), i han estat 
executades per l’empresa Construcciones 
Icart S.L. (596.000 €). 

Gran festa d’inauguració de la gespa
del municipal Pons i Ventura
Una festa amb inflables i un homenatge a les personalitats del futbol cubellenc centren una 
emotiva inauguració

L’Alcaldessa va realitzar la sacada d’honor
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Nou període de preinscripcions i 
matriculacions escolars
L’Ajuntament preveu un augment dels 1.900 alumnes escolaritzats en el curs 2008-2009

El passat 23 de març començava el període de preinscripció i 
matriculació escolar per a les etapes d’educació infantil de segon 
cicle, educació primària i educació secundària obligatòria (ESO). 

A Cubelles els canvis més significatius seran al CEIP Mar i Cel, que 
passarà d’una a dues línies d’educació primària, i al SES Cubelles II, 
que ja tindrà alumnes de primer i segon curs d’ESO. El període de 
matriculació definitiva serà entre el 8 i el 12 de juny. El curs actual 
compta amb gairebé 1.900 alumnes escolaritzats als diversos centres. 
La previsió per al curs 2009-2010 és que aquesta xifra augmenti i 
es puguin valorar posteriorment les necessitats d’infraestructures 
educatives, malgrat que els darrers anys s’han vist incrementades 
amb el CEIP Mar i Cel, la reobertura de la llar d’infants La Draga i la 
inauguració del segon institut, el SES Cubelles II, el curs passat. 

Prova pilot de sol·licitud via telemàtica
El procés de matriculació per al curs 2009-2010 es caracteritza per la 
continuïtat respecte l’any anterior. No obstant, sí que s’han introduït 
algunes novetats de procediment. El Departament d’Educació ha 
posat en marxa una prova pilot perquè els pares i alumnes puguin 
complimentar i enviar el document de preinscripció a través 
d’Internet. De tota manera, s’haurà de presentar la documentació 
de forma presencial al centre desitjat o a l’oficina de matriculació El 
termini per a complimentar la sol·licitud per via telemàtica acabarà 
un dia abans que el termini ordinari de preinscripció.

Estudis Dates de 
preinscripció

Dates de 
matriculació 

definitiva

Educació infantil de segon 
cicle, educació primària 

i ESO

Del 23 de març al 3 
d’abril Del 8 al 12 de juny

Batxillerat, cicles formatius 
de grau mitjà i cicles 

artístics
De l’11 al 22 de maig De l’1 al 7 de juliol

Cicles formatius de grau 
superior

Del 25 de maig al 5 
de juny De l’1 al 7 de juliol

Les llars d’infants ja tenen calendari de preinscripció i 
matriculació
La llar d’infants l’Estel i la Draga, ambdues de titularitat municipal, ja 
tenen calendari de preinscripció i matriculació per al curs 2009 – 
2010. Els dos centres d’educació infantil (0 a 3 anys) segueixen el 
calendari establert per la Generalitat de Catalunya. La presentació de 
sol·licituds anirà del 4 al 15 de maig, mentre que les matriculacions 
s’hauran de fer entre el 8 i el 12 de juny.

Per a més informació en els processos de preinscripció i matrícula a 
les llars d’infants i escoles del municipi, així com per descarregar els 
impresos de sol·licitud, podeu accedir a la web de la Generalitat de 
Catalunya (http://www.gencat.cat/preinscripcio/). 

El proper dia 21 arriba a Cubelles la 35 
edició de la Setmana Cultural, una celebració 
plenament consolidada al municipi que 
ofereix activitats variades i adreçades a un 
públic variat, des d’infants a adults, amb el 
rerefons de la Diada de Sant Jordi. Els actes 
programats començaran dimarts dia 21 
amb un taller gratuït de labors organitzat  
pel grup “Labors de Cubelles” a les 17.30h 
al Centre Social. L’endemà, dimecres 22, el 
cinema Mediterrani acollirà a partir de les 
19.30h la presentació de la candidatura 
guanyadora de la Beca d’Investigació Local 
2009 i, tot seguit, es presentarà el llibre Els 
anys de la postguerra i l’auge turístic a Cubelles 
(1939-1966) De la repressió a l’especulació. 
Aquesta obra, realitzada per Xavier Martínez 
i Joan Vidal, és la guanyadora de l’edició del 
2007 de la Beca d’Investigació Local.

De les activitats de dijous 23 destaca la 
trobada d’alumnes d’educació infantil de 
les tres escoles del municipi (CEIP Charlie 
Rivel, CEIP Vora del Mar i CEIP Mar i Cel) 
per assistir a l’espectacle de titelles El Drac i 
el Petit Jordi, una funció a càrrec de Guinyol 

Didó que es realitzarà en horari escolar al 
Cinema Mediterrani. Aquest mateix escenari 
acollirà el divendres 24 a partir de les 19h. 
la cerimònia de lliurament de premis del 
XIII Concurs de Contes i Narració Breu 
Victor Alari, el tradicional certamen literari 
que organitza Ràdio Cubelles. Les activitats 
literàries seguiran dissabte 25 a les 20h. 
al Centre Social amb el col·loqui titulat 
Paraules del país. Apropa’t a la poesia amb 
els poetes Francesc Pasqual i Carme Tulon i 
el prosista Antoni Tur.

El diumenge 26 es concentra el major 
gruix d’activitats, d’entre les que destaca 
la 11a edició de la Trobada de Puntaires 
que tindrà lloc al carrer Major a partir de 
les 10h i comptarà amb  la participació de 
les Puntaires del Casal de Cultura, del Casal 
de Caixa Penedès i d’altres agrupacions 
d’arreu de Catalunya. El mateix diumenge 
també hi haurà jornada de portes obertes 
a l’exposició permanent del pallasso Charlie 
Rivel (Plaça de Castell, 1)

Divendres 1 de maig es tancaran els actes 

de la 35 Setmana Cultural amb el IV Festival 
de Cant Coral Vila de Cubelles, a les 18h 
a l’església de Santa Maria. Comptarà amb 
la participació del Cor l’Espiga de Cubelles, 
a més del Cor Jove de la Federació de 
Cors de Clavé (Barcelona), Coral Juan 
Ramón Herrero (Castelló) i Coral Xemein-
Abesbatza (Biscaia).

Aquestes activitats es completaran amb 
diverses exposicions com la que acollirà 
l’Espai Jove del Centre Social del 20 al 
30 d’abril. Es tracta de l’exposició de les 
fotografies presentades al Concurs de 
fotografia Ull jove els premis del qual es 
lliuraran el dia de la inauguració, dilluns 20, 
a les 19.30h.

Podeu consultar el programa d’actes 
complet a la pàgina web municipal www.
cubelles.cat, a les torres informatives 
situades a l’avinguda 11 de setembre davant 
de l’estació de RENFE i a la plaça de la Font, 
i seguint puntualment les informacions de 
Ràdio Cubelles (107.5 FM).

Arriba la 35a Setmana Cultural
Del 21 d’abril a l’1 de maig tindran lloc múltiples activitats adreçades a tot tipus de públic
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La nova Comissió de Treball Permanent dels Serveis 
Econòmics buscarà el màxim consens polític
El Ple aprova la realització d’una auditoria econòmica externa que pretén millorar la transpa-
rència en la gestió dels recursos municipals
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El Ple municipal del mes de febrer va aprovar per unanimitat una moció presentada pel Govern per la constitució d’una nova Comissió 
de Treball Permanent dels Serveis Econòmics i la realització d’una auditoria econòmica externa. Aquesta iniciativa és en virtut del Pla de 
Mandat 2007-2011 que pretén la millora dels mecanismes de gestió i control dels recursos econòmics municipals, i havent conclòs el procés 
de traspàs de la Recaptació municipal a la Diputació de Barcelona.

Amb aquest òrgan es pretén treballar pel màxim consens i diàleg en tots els temes de l’àmbit municipal i especialment en l’àmbit econòmic, 
fent front de manera conjunta a la situació econòmica i de gestió heretada en l’actualitat, i de comunicar-la al conjunt de la ciutadania de 
Cubelles.

Auditoria externa
La moció contemplava encarregar-li a la Comissió seguir els treballs d’anàlisi i estudi i l’emissió dels dictàmens definitius que corresponguin 
al procés de trasllat i canvi de la Recaptació municipal per donar-los a conèixer a la ciutadania. També preveu la posada en marxa dels 
processos necessaris per realitzar una auditoria econòmica externa que permeti conèixer i explicar  a la població de Cubelles quina ha 
estat l’evolució econòmica i de gestió de les arques municipals en els darrers anys i preparar l’Ajuntament per la imprescindible planificació 
econòmica futura. 

La regidoria de Joventut de l’Ajuntament de Cubelles adherit al Programa 
Màquina, una iniciativa que s’emmarca al Programa per a la Prevenció i 
l’Assistència de la Sida del Departament de Salut de la Generalitat de 
Catalunya. Aquest programa consisteix en la instal·lació d’una màquina 
dispensadora de preservatius que es troba a partir del 25 de març a 
l’exterior de l’Espai Jove del Centre Social.  

L’objectiu del programa és  millorar l’accessibilitat al preservatiu de la 
població jove de Cubelles amb la instal·lació de màquines dispensadores 
identificades amb la imatge de la campanya “I tu, ja el portes?” que el 
Departament de Salut va posar en marxa l’any 2000. El cost de la caixeta 
de tres preservatius amb el logotip del Departament de Salut és d 1,50 €.

L’Espai Jove instal·la una màquina expenedora de 
preservatius
La iniciativa forma part del Programa per a la Prevenció i l’Assistència de la Sida del 
Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya

L’Ajuntament de Cubelles va acordar en Junta de Portaveus 
del passat 11 de febrer la creació d’una Comissió d’estudi de 
la Central Tèrmica, una comissió que estarà presidida per 
l’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa Romero, i comptarà amb 
els regidors de Medi Ambient, Rosa Fonoll, i d’Urbanisme, Miguel 
Ángel López, com a vicepresident primer i segon, respectivament. 
A més, també hi seran presents els grups amb representació 
municipal. Segons l’acord, la Comissió de la Central Tèrmica es 
reunirà de manera ordinària cada tres mesos.

El govern impulsa la Comissió d’Estudi de la Central Tèrmica
Les reunions seran cada trimestre i analitzarà els dictàmens relacionats amb la central per valorar-los 
posteriorment i trobar solucions a l’actual zona energètica del municipi

La central tèrmica de Cubelles

La màquina es troba a l’exterior de l’Espai jove
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L’Ajuntament de Cubelles i CESPA presenten la 
nova maquinària del servei de neteja viària
L’empresa adjudicatària s’encarregarà de l’aspiració i l’escombrat manual, l’escombrat mecànic i 
mixt i la recollida d’andròmines 
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L’Ajuntament de Cubelles i CESPA van 
presentar la nova maquinària encarregada 
de realitzar el servei de neteja viària de 
Cubelles. L’empresa adjudicatària del servei 
durant els propers vuit anys, prorrogable a 
dos més, es basarà en un Pla de neteja viària 
en què es tindrà en compte la sectorització 
del municipi en 10 zones. El servei es divideix 
en dos períodes. El primer, de temporada 
baixa, va des de l’1 de gener al 31 de maig 
i des de l’1 d’octubre al 31 de desembre. El 
segon, conegut com la temporada alta, és el 
que va des de l’1 de juny al 31 de setembre 
i el període de Setmana Santa.

CESPA, en la seva oferta, es va comprometre 
a adquirir la maquinària nova per al servei 
de neteja de Cubelles. Els nous vehicles, 

serigrafiats seguint l’estil dels altres vehicles 
municipals, compleixen amb la voluntat 
municipal de ser respectuosos amb el 
medi ambient. Per aquest motiu n’hi ha 
d’elèctrics i que utilitzen combustible 
biodièsel.  L’adjudicatari, a més de complir 
amb la legislació vigent sobre sorolls, ha 
tingut una especial sensibilització per posar 
dispositius addicionals d’insonorització dels 
mateixos per garantir que no molesten a la 
ciutadania. 

Ampliació de personal
Per a tots aquests serveis, l’Ajuntament 
disposa d’una plantilla d’unes 16 persones, 
a les que caldrà sumar un encarregat del 
servei. A més, en períodes festius i fora de 
l’horari del servei, l’empresa designarà un 

personal de guàrdia per 
a respondre de forma 
ràpida i eficaç davant de 
qualsevol emergència que 
sorgeixi. Aquest personal 
es veurà incrementat 
en els períodes de 
temporada alta i es 
cobriran les vacances 
i baixes del personal 
perquè no es vegi mancat 
en cap moment el servei. 

L’empresa té la voluntat 

de superar l’índex del 2% de les places 
de la plantilla destinades a persones amb 
discapacitat, mobilitat reduïda o amb risc 
d’exclusió. El nou personal del servei de 
neteja viària de Cubelles es proveirà a través 
de la borsa del Servei d’Ocupació Laboral 
de Cubelles (SOLC).

MAQUINÀRIA
1 aspirador (glutton elèctric) per als serveis 
d’aspiració manual.
1 vehicle minibrigada (Piaggio Porter 
elèctric) per a la mobilitat de l’equip 
d’escombrat manual, especialment a la zona 
del passeig Marítim.
1 escombradora (RAVO 540) per a l’equip 
d’escombrat mecànic i mixt.
2 escombradores (MFH 2.500) per als 
equips d’escombrat mixt.
4 bufadors de baix nivell sonor (Komatsu) 
per als  equips d’escombrat mixt.
1 vehicle brigada (Nissan Capstar) per al 
servei de recollida d’andròmines.
2 vehicles pick-up (Nissan Navara) en 
règim de lloguer per al servei de recollida 
d’andròmines i control de l’encarregat (un 
tercer vehicle s’incorporarà a la recollida 
d’andròmines en temporada alta).
1 hidronetejador per al servei de neteja de 
taques i pintades.

Cubelles rebrà 200.000 euros de subvenció del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) en aquest any 2009 que es destinaran a subvencionar 
el Pla Especial Urbanístic de la desembocadura del riu Foix, valorat en 2.700.000 euros i que contempla actuacions des de la C-31 fins a mar. 

La Generalitat ha destinat enguany més de 164 milions d’euros als municipis a través del PUOSC aquest 2009. Es tracta de la xifra més alta 
aprovada mai en una anualitat del Pla, fet que consolida el PUOSC com un dels instruments més eficaços de suport als municipis petits i mitjans. 
Respecte a l’any passat, suposa un increment del 16% dels recursos i a la vegada es promou que durant aquest any 2009 es desenvolupi més obra 
pública per part de les administracions locals permetent finançar 1.061 actuacions, un 11% més que l’any passat. 

El PUOSC aprovat enguany forma part d’un pla quinquennal de 2008 a 2012, que preveu atorgar en total més de 735,8 milions d’euros als 
municipis catalans. La partida aprovada en aquest quinquenni ha augmentat en un 43% respecte l’anterior pla 2004-2007. Aquesta inversió finançarà 
al voltant de 5.000 actuacions municipals en aquests 5 anys que, en total, suposaran una inversió en obra pública de 441,47 milions d’euros.

La regidoria d’Obres i Serveis va contractar 
les obres d’asfaltat del carrer Girona, al Sector 
Marítim, des del carrer Mallorca fins a l’inici 
del carrer Josep Tarradellas. L’actuació, que 
va realitzar l’empresa Redoasfalt SL al llarg 
de la jornada del 30 de març, consistien en 
l’execució d’una base de regularització per 

després estendre capa de rodadura i tenien 
un pressupost de 13.200 euros. Les obres 
venien precedides d’informes de la Policia 
Local que aconsellaven el condicionament 
de l’asfaltat a fi i efecte de prevenir possibles 
accidents de trànsit. 

Cubelles rep 200.000 euros del PUOSC
El Pla subvencionarà parcialment el Pla Especial Urbanístic de la desembocadura del riu Foix de 
la C-31 fins al mar

Obres d’asfalt al carrer Girona
Informes de la Policia Local aconsellaven la millora per evitar accidents

Els nous vehicles de CESPA per la neteja viària

Asfaltat del carrer Girona
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En marxa les obres al carrer Jacint Verdaguer
L’actuació, adjudicada a SAMEX per 48.998,25 €, es realitzarà en dues fases
i estarà enllestida a finals d’abril

El passat 11 de març van començar les obres al carrer Jacint Verdaguer, una actuació 
que s’emmarca en el projecte de Rehabilitació del Nucli Antic i que va començar amb 
la instal·lació del provisional d’aigua que ha realitzat Sorea, l’empresa encarregada de 
la gestió i manteniment del servei municipal d’aigua. El 23 de març va iniciar-se el 
replanteig de l’obra, que es preveu que duri unes cinc setmanes, de manera que 
podria estar enllestida a finals d’abril.

Obres en dues fases
L’execució de l’obra, adjudicada a SAMEX per 48.998,25 €, es realitzarà en dues 
fases. En primer lloc a la banda de mar del carrer s’instal·larà la nova canonada d’aigua 
i es procedirà a realitzar la pavimentació. Serà en una segona fase, que comprendrà 
la banda central i de l’esquerra del carrer, en la que es procedirà a connectar les 
escomeses d’aigua d’aquest costat del carrer i posteriorment a pavimentar-lo 
començant des del carrer Nou fins a arribar al carrer de Sant Antoni.

Després de la signatura del conveni entre 
el Síndic de Greuges i l’Ajuntament de 
Cubelles el passat mes de desembre, i la 
instal·lació de la bústia per què els veïns i 
veines adrecin les seves queixes, el passat 
12 de març els assessors del Síndic van 
visitar per primer cop Cubelles. L’equip 
del Síndic va rebre 14 visites, 7 queixes i 
7 consultes d’aquells ciutadans que havien 
demanat cita prèvia. Sobre aquesta primera 
jornada d’atenció dels assessors del Síndic 
a Cubelles, el director d’Ordenació del 
Territori i Relacions Locals, Matias Vives, 
va fer “una valoració positiva, perquè en el 
2008 van haver-hi 42 consultes relacionades 
amb Cubelles, i en aquesta jornada s’han 
rebut 14 visites”. 

Les trobades entre assessors i ciutadans 
no tindran un calendari establert, sinó 
que, segons Vives, “aniran en funció de la 
demanda amb una periodicitat suficient” en 

la mesura que hi hagi peticions de consulta a 
través del telèfon del Síndic (900 124 124).

‘Obrim les portes als drets’
El desplaçament va servir també perquè 
l’Alcaldessa de Cubelles, Maria Lluïsa 
Romero, acompanyada del primer tinent 
d’Alcalde, Joan Albet, i diversos regidors i 
regidores del Consitori, inaugurés juntament 
amb Matias Vives, l’exposició divulgativa del 
Síndic Obrim portes als drets, que fins el 
dia 19 de març es va poder veure a la Sala 
d’Exposicions del Centre Social

L’exposició presentava uns “casos pràctics 
que el Síndic ha atès i resolt, i com pot influir 
sobre les administracions”. Per a Xavier 
Grau, regidor de Participació Ciutadana, 
és important “situar-se al capdavant de 
temes que siguin una novetat”, ja que és el 
primer conveni signat amb el Síndic entre 
els municipis del Garraf. En relació a la visita 

dels assessors de l’organisme que vetlla pel 
bon funcionament de l’administració amb la 
ciutadania, Grau es mostrava satisfet, ja que 
“no només ha vingut gent de Cubelles, sinó 
també de Vilanova i Sitges perquè recullen 
queixes de totes les administracions del 
territori”.

Primera visita dels assessors del Síndic de Greuges
El Centre Social va acollir l’exposició divulgativa ‘Obrim les portes als drets’ que mostrava 
casos pràctics atesos pel Defensor de les persones

Els ajuntaments de Vilanova i Cubelles van presentar al·legacions 
al projecte de canalització del Torrent de Santa Maria presentat 
per l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA). Principalment, en el cas 
de Cubelles, tenien a veure amb mancances que s’havien detectat 
amb com es resolien els passos de vianants que hi ha sobre el 
torrent de Santa Maria i la sortida del torrent al mar, ja que sembla 
ser no estava contemplada. A més el projecte no contemplava 
l’arranjament de l’entorn dels passos per a minusvàlids previstos, de 

manera que podien creuar el torrent amb un pas adaptat però no 
podien accedir a aquest pas perquè l’accés és de terra.

Així mateix, l’ACA també ha acceptat les al·legacions presentades 
per l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i ha obert un període per 
a refer el projecte. Tot i això, l’ACA no ha especificat quan donarà 
a conèixer aquestes modificacions del projecte ni en quin sentit 
aniran.

L’ACA refarà el projecte de canalització de Santa Maria
L’Agència Catalana de l’Aigua estima les al·legacions presentades pels ajuntaments de Cubelles i Vilanova i la Geltrú

Obres al carrer Jacint Verdaguer

Matias Vives inaugurava l’exposició
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El Pla de Mandat 2007-2011 estableix com a objectiu en matèria de 
Participació Ciutadana la redacció del Pla Estratègic, un compromís al 
qual també van arribar les formacions polítiques amb representació 
municipal en el marc de la I Jornada de Participació Ciutadana 
celebrada el passat mes de novembre.

Aquest Pla serà el document marc que ha de servir per planificar, 
impulsar, reglamentar i ordenar la participació ciutadana en 
l’àmbit territorial de la ciutat on s’elabori, una guia integral per al 
desenvolupament de la participació al municipi, i en definirà els 
criteris i objectius i serà el punt de partida de noves propostes. Entre 
els objectius del Pla Estratègic hi ha la planificació de la participació 
conjuntament amb la ciutadania per definir les propostes d’actuació 
i les eines metodològiques i, finalment, avaluar-ne els resultats.

Etapa inicial
Per elaborar el Pla Estratègic, s’ha optat per dividir el procés 
participatiu en dues etapes, que alhora tindran diverses fases. 
La primera etapa servirà per elaborar la diagnosi conjunta entre 
Ajuntament i ciutadania a partir dels treballs i processos participatius 
realitzats fins al moment com les audiències públiques, les jornades 
de participació i els treballs realitzats i impulsats des de l’OPIC. 
També es realitzaran entrevistes i sessions de treball amb els 
impulsors del projecte. 

Aquesta fase inicial donarà pas a definir la metodologia que 
s’emprarà en el Pla i les comissions que l’integrin. Es tracta de 
consensuar aquests espais de participació interns, la Comissió 
Interna -encarregada de consensuar el plantejament i la orientació 
dels treballs amb la participació de totes les formacions polítiques, 
i de la composició de la Comissió de Seguiment-. Aquesta darrera 
servirà per organitzar tot el procés informant periòdicament dels 
moments i les tècniques de participació emprades al llarg del 
procés. Per garantir el seu funcionament i operativitat, la Comissió 
de Seguiment té un nombre limitat de participants, però amb una 

vocació plural d’interessos, visions i experiències de la ciutat. Per 
això hi seran representats els ciutadans i ciutadanes, les associacions 
i entitats, i els representants polítics. 

En la segona fase de l’etapa inicial s’elaborarà la diagnosi participativa 
a partir d’entrevistes als agents clau i l’organització de tallers de 
participació i formació.

Segona etapa
Un cop acabada la primera etapa es donarà pas a la segona, 
que pretén proposar i executar el Pla Estratègic de Participació. 
Aquesta etapa també es subdividirà en diferents fases, però la seva 
estructuració i la metodologia quedaran definides d’una manera o 
d’una altra en funció de com s’hagi desenvolupat l’etapa anterior. 
A priori però, en la primera fase es definirà la proposta inicial del 
Pla, en la segona fase els diferents actors socials, polítics i tècnics 
validarien la proposta i, finalment, la darrera fase tancarà i definirà 
finalment el Pla. A partir d’aquí només quedaria redactar-lo, es 
preveu l’edició d’un document i una guia pràctica per apropar-lo a 
la ciutadania i començar a executar-lo en les diverses eines i accions 
de participació ciutadana del municipi. 

L’Ajuntament defineix el
Pla Estratègic de Participació Ciutadana
Es tracta d’una eina que ha de marcar les pautes a seguir en matèria de participació i que ja es 
contemplava en el Pla de Mandat 2007-2011

Els actes en commemoració del Dia 
Internacional de la Dona es van allargar 
fins el 21 de març, quan es va celebrar una 
trobada organitzada per l’Institut Català de la 
Dona, amb la col·laboració de l’Ajuntament 
de Cubelles i l’associació local Por derecho 
propio. Amb el títol Què fem les immigrades 
davant la crisi econòmica? Respostes i propostes 
dels grups i associacions de dones l’Institut 
Català de la Dona , va ser al costat de les 
diferents entitats d’ immigrades i també amb 
la participació de grups d’autòctones, com 
l’Associació de Dones la Fita. 

La inauguració d’aquesta trobada va anar 
a càrrec de l’Alcaldessa de Cubelles, Maria 
Lluïsa Romero, i la presidenta d’Institut 
Català de la Dona, Marta Selva. El cinema 
Mediterrani es va omplir per assistir a la 
conferència de Núria Isanda Estratègies 

d’autoocupació i de dones emprenedores i de 
les dues taules rodones. La participació dels 
assistents va ser molt activa, ja que des del 
públic es van formular diverses preguntes o 
fins i tot algú va exposar les seves vivències.

Pla d’Igualtat de Cubelles
Prudencia Carrasco, regidora de Politiques 
d’Igualtat, es mostrava “orgullosa de poder 
celebrar un acte d’aquestes característiques”, 
el primer que es duia a terme a la comarca 
del Garraf. Carrasco, a més, va avançar que 
“la Diputació de Barcelona s’encarregarà de 
redactar el Pla d’Igualtat de Cubelles”. D’altra 
banda, la presidenta de l’associació Por derecho 
propio, Luz Cassino, coorganitzadora d’aquesta 
trobada, valorava molt positivament l’acte ja 
que constituïa “una pas més de l’associació 
que enguany celebra el 5é aniversari”.

Dinar intercultural
Les participants van poder gaudir d’un dinar 
intercultural servit al Centre Social amb 
plats de diferents nacionalitats, així com un 
espectacle teatral musicalitzat improvisat a 
càrrec d’un grup de dones africanes que 
van donar el toc de festivitat fent ballar a 
tots els assistens.

Dia de la Dona Treballadora
D’altra banda, el 6 de març a les 12h. coincidint 
amb la commemoració del Dia Internacional 
de la Dona Treballadora, l’Alcaldessa, Maria 
Lluïsa Romero, va fer lectura d’un manifest a la 
Plaça de la Vila. A l’acte, retransmès en directe 
per Ràdio Cubelles (107.5FM), van assistir-hi 
diversos regidors i regidores del Consistori, 
representants d’agrupacions de dones del 
municipi i d’altres entitats, treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament i veïns i veïnes.

Les dones immigrades a Cubelles
exposen mesures per superar la crisi
L’acte el coorganitzaven l’Institut Català de la Dona i l’associació 
local ‘Por derecho propio’

La Jornada de Participació Ciutadana va consensuar la realització del Pla

Marta Selva inaugurava la jornada
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Plens municipals
Ple ordinari
del 19 de novembre de 2009

DONAR COMPTE

Decrets d’Alcaldia del 946 al 1032 de l’any 2008. 
Temes de personal.
Aprovació definitiva de l’adhesió al consorci 
Sanitari del Garraf.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 15 de desembre 
de 2009. Unanimitat.
Elecció del Sr. Ramon Gómez Marcillas com a Jutge 
de Pau titular del municipi de Cubelles. Aprovat 
per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  1 
d’ERC, 2 del PPC, 1 d’ICB I 1 d’EC-FIC ) cap vot 
en contra i 4 abstencions (ICV).
Provisionalment el Pla Especial Urbanístic del 
Port Esportiu de Cubelles. Aprovat per 13 vots 
a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  1 d’ERC, 2 del 
PPC, 1 d’ICB I 1 d’EC-FIC ) cap vot en contra i 4 
abstencions (ICV). 
Moció per la millora del servei públic de transport 
ferroviari a Cubelles. Unanimitat.
Moció per la supressió immediata dels peatges 
de l’autopista C-32 a Cubelles. Unanimitat.
Moció de rebuig i condemna als atacs d’Israel a 
Gaza. Aprovada per 9 vots a favor (2 del PSC, 1 
d’ERC, 4 d’ICV, 1 d’ICB i 1 d’EC-FIC ), cap vot en 

contra i 8 abstencions ( 2 del PSC, 4 de CIU i 
2 del PPC).
Resolució dels grups municipals sobre l’actual 
conflicte al Pròxim Orient. Unanimitat.

NO APROVATS

Moció per reduir la pressió fiscal. No s’aprova la 
urgència de la moció.

Ple ordinari
del 16 de febrer de 2009

DONAR COMPTE

Pren possessió del seu càrrec de regidora 
de la Corporació la Sra. Rosa Montserrat 
Fonoll i Ventura.
Decrets d’Alcaldia del 1033 al 1064 de l’any 
2008, i de la 1 al 48 de l’any 2009.

APROVATS

Acta de la sessió ordinària del 19 de gener. 
Unanimitat.
Resum numèric de la revisió del padró d’habitants 
a 1 de gener de 2008. Unanimitat.
Modificació del pressupost 2009, modalitat de 
crèdits extraordinaris. Aprovat per 9 vots a favor 
(4 del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC) cap vot en contra 

i 8 abstencions (4 d’ICV, 2 del PPC, 1 d’ICb i 1 
d’EC-FIC ).
Conveni de col·laboració amb l’Agència catalana 
de l’Aigua (ACA) per la promoció, execució i 
finançament d’actuacions hidràuliques. Aprovat 
per 13 vots a favor (4 del PSC, 4 de CIU,  1 
d’ERC i 4 ICV) 1 vot en contra (1 d’EC-FIC) i 3 
abstencions (2 del PPC i 1 d’ICb).
Modificació dels membres de la comissió 
informativa de caràcter general i permanent. 
Unanimitat.
Designació com a representant municipal en 
el Consell de Participació de la Llar d’Infants 
municipal “L’Estel” a la Sra. Rosa Montserrat 
Fonoll i Ventura. Aprovat per 12 vots a favor (4 
del PSC, 4 de CIU, 1 d’ERC, 2 del PPC i 1 d’EC-
FIC) cap vot en contra i 5 abstencions (4 d’ICV 
i 1 d’ICb).
Moció en defensa de la festa del foc. Unanimitat.
Moció per la constitució d’una nova comissió 
de treball permanent de serveis econòmics i 
la realització d’una auditoria econòmica amb 
caràcter extern. Unanimitat.

NO APROVATS

Moció per reduir la pressió fiscal. No aprovat per 
8 vots a favor (4 d’ICV, 2 PPC, 1 d’ICb, 1 d’EC-
FIC), cap abstenció i 9 vots en contra (4 del PSC, 
4 de CIU, 1 d’ERC).

Acords de la Junta de Govern Local
Junta de govern Local Extraordinària
i Urgent del 16/01/09

DONAR COMPTE

Donar compte de la interlocutòria dictada a 
11 de novembre de 2008 que posa fi al Recurs 
Ordinari 319/2008 Secció 1C, interposat per 
AUTOPISTES DE CATALUNYA SA contra 
la liquidació de l’IBI respecte de la finca amb 
referència cadastral 001600200CF86F0001GW.

APROVATS

Revocació de la llicència d’inversió de gual núm. 7/96
Presentació de sol·licituds per al  FEDER 
quadrienni 2007-2010, eixos 2 i 4 següent:

Pla Especial Urbanístic de la desembocadura 	
del riu Foix, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 1.192.873,00 € (amb projecte i 
direcció d’obres inclòs).
Projecte de reurbanització, adequació de línies 	
de aèries i soterrament de contenidors del 
nucli antic, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 1.075.182,23 €.

Sol·licitar el finançament amb càrrec al Fondo 
estatal de Inversión Local, de: 
- “Ampliació de la xarxa de clavegueram entre 
la C-31 i l’estació de bombament “principal 
Cubelles”, redactat per SBS S.L , amb un 
pressupost d’execució de 556.979,20€ Iva inclòs
- “Adequació i arranjament de diferents espais 
verds del municipi”, redactat  pels Serveis Tècnics 
Municipals amb un pressupost d’execució de 
421.141,34€ Iva inclòs.
- “Renovació integral de l’enllumenat municipal 
de Mas Trader sector I”, redactat pels Serveis 
Tècnics Municipals amb un pressupost d’execució 
de 1.282.159,32€ Iva inclòs.

Adjudicació definitiva del contracte de 
subministrament de material tècnic per a la 
renovació de l’emissora municipal Ràdio Cubelles 
a APLICACIONES ELECTRÓNICAS QUASAR 
S.A. (AEQ) per import de 31.992,80 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques, del contracte 
pel servei de disseny, fotocomposició i edició 
del programa de la Festa Major 2009 i 2010 de 
l’Ajuntament de Cubelles.
Adjudicació provisional del contracte pel servei 
de bar del Carnaval, de la Festa Major Petita i 
de la Festa Major 2009 de Cubelles, a GLOBAL 
SUBUR EVENTS S.L.
Adjudicació definitiva de la concessió 
administrativa per l’ús privatiu del domini públic 
per a la instal·lació d’una xurreria a la Plaça del 
Mercat a favor del Sr. Cayetano Alcazar Alarcon, 
amb un cànon de la concessió de 562,16 € i una 
garantia definitiva de 2.000,00 €.
Signatura del conveni amb el Consell Comarcal 
del Garraf per gaudir de la subvenció atorgada 
pel Departament de Treball de la Generalitat de 
Catalunya per la contractació d’aturats per a la 
realització d’obres d’interès general i social (Plans 
d’Ocupació) per a l’any 2008.
Aprovar inicialment “Projecte de renovació 
integral de l’enllumenat municipal de Mas Trader, 
sector 1” amb càrrec al  Fons Estatal d’Inversió 
Local, amb un pressupost d’execució per 
contracte de 1.282.159,32€ Iva inclòs.
Aprovar inicialment el “Projecte adequació i 
arranjament de diferents espais verds municipals” 
amb càrrec al  Fons Estatal d’Inversió Local, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 
421.141,34€ Iva inclòs.
Aprovar inicialment el “Projecte constructiu 
per a l’ampliació de la xarxa de clavegueram 
municipal entre la C-31 i l’estació de bombeig 

principal de Cubelles” amb càrrec al  Fons Estatal 
d’Inversió Local, amb un pressupost d’execució 
per contracte de 556.979,20€ Iva inclòs.
Aprovar inicialment el Projecte adequació i 
reurbanització del nucli antic de Cubelles, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 
1.075.182,23€ Iva inclòs.
Aprovar inicialment la memòria valorada 
del Pla Especial Urbanístic del riu Foix, amb 
un pressupost d’execució per contracte de 
1.192.873 € Iva inclòs.

Junta de Govern Local del 27/01/09

DONAR COMPTE

Donar compte de la sentència 1231/21008 del 
TSJC interposada contra la sentència 89/2008 del 
Jutjat contenciós administratiu 10 de Barcelona.

APROVATS

Comparèixer i oposar-se en el nou recurs 
número 620/2008-A.
Anul·lar la resolució adoptada per la JGL de 
l’11 de juliol de 2006, que acordà aprovar 
definitivament la revisió del projecte bàsic i 
executiu del menjador del CEIP Charlie Rivel, 
havent-se de fixar l’import en la quantitat de 
335.020,47€.
Bases del 13è Concurs de Contes i Narració 
Breu “Víctor Alari” 2009, de Ràdio Cubelles.
Adjudicació definitiva de la concessió administrativa 
per l’ús privatiu del domini públic per a la instal·lació 
d’una xurreria a la Plaça del Mar de Cubelles, 
amb un cànon de la concessió de 562,16 € i una 
garantia definitiva de 2.000,00 €.
Contracte menor de subministrament, amb 
WASHINGTON INTERNACIONAL, S.A., pel 
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Acords de la Junta de Govern Local
lloguer d’un mòdul provisional per fer les funcions 
de secretaria del Poliesportiu municipal fins el 31 de 
desembre de 2009, per un import de 4.545,87 €.
Contracte menor de serveis amb 
EXCAVACIONS F.J. LINARES, pels treballs de 
moviment de terres per a donar sortida a les 
aigües de la desembocadura del riu Foix, per un 
import de 4.060,00 €.
Adjudicació definitiva del contracte de 
subministrament, en modalitat de rènting, d’un 
vehicle adscrit al servei de la Policia Local de 
Cubelles a BANSALEASE S.A. E.F.C. per un 
import total de 51.531,84 €.
Modificar del Protocol – programa de commutació 
de sancions administratives per treballs en benefici 
de la comunitat a efectuar per l’Ajuntament de 
Cubelles i el Cos de Mossos d’Esquadra.
Bases reguladores pel concurs de mestres 
xatonaires de la 8ena Xatonada de Cubelles 2009.
Normes de competició del I Concurs de 
Fotografia “Ull Jove” amb una despesa de 
350,00€ per als premis del concurs.
Ratificar la proposta de la comissió del Carnaval 
d’atorgar el 1r premi del Concurs del cartell i 
portada del programa del Carnaval 2009 al Sr. 
Sergi Gómez Hernández i l’accèssit al Sr. Albert 
Bernal Garcia.
Contracte menor de serveis, per contractar a l’empresa 
GRUPO DE ESTUDIOS Y ALTERNATIVAS 21 S.L., 
per la realització de la memòria participativa del Pla 
d’Ordenació Urbanística (POUM) per un import de 
19.952,00 €.
Conveni establert amb el Departament de 
Justícia de la Generalitat de Catalunya per a la 
posada en marxa del Servei d’Informació a la 
Mediació Familiar.
Creació del Servei de Benvinguda al municipi 
com una funció més que presta l’OPIC.

Junta de Govern Local del 10/02/09

APROVATS

Bases del procés selectiu de provisió mitjançant 
el sistema de concurs-oposició, de tres places 
d’auxiliars administratius (OPIC) de l’escala 
d’administració general, subescala auxiliar, del 
grup de classificació C2.
Bases del procés selectiu de provisió mitjançant 
concurs-oposició per a la creació amb caràcter 
temporal d’una borsa de treball per a la selecció 
de personal interí i laboral no permanent en la 
categoria d’auxiliar administratiu d’administració 
de l’escala d’administració general, subescala 
auxiliar, del grup de classificació C2.
Bases del procés selectiu de provisió, mitjançant 
el sistema de concurs-oposició d’una plaça 
d’enginyer tècnic, del grup de classificació A2.  
Bases del procés selectiu de provisió, mitjançant 
el sistema de concurs-oposició d’una plaça 
d’enginyer tècnic del grup de classificació A2. 
Contracte menor de subministrament amb 
TEAM CARPES, S.L. pel lloguer, muntatge i 
desmuntatge de les carpes i material divers amb 
motiu de la 5a Fira de Comerç Just i Solidaritat 
per import de 3.412,72 € .
Pròrroga del contracte administratiu de serveis 
per al manteniment dels parcs i jardins (zona 
B) del municipi de Cubelles (des del 20 de 
desembre de 2008 fins el 19 de desembre de 
2009) per import de 442.924,54 €.
Aportació ordinària a la Mancomunitat per a 
l’Atenció i Assistència del Minusvàlids Psíquics de 
la Comarca del Garraf, corresponent a l’exercici 
2009 i l’aportació extraordinària Projecte 
“Timol”, per import total de 17.503,07 €.
Despesa de 4481,72€ pel total de les beques 
per llibres i material sol·licitades per les famílies i 
segons els percentatge assignat.
Despesa econòmica de 10.395,98 € relativa a 

l’aportació per a la prestació de Serveis Socials 
d’Atenció Primària dels Serveis Socials Locals 
per a l’exercici 2008.
Contracte de servei de Bar del Carnaval, de 
la Festa Major Petita i de la Festa Major 2009 
de Cubelles a GLOBAL SUBUR EVENTS 
S.L. el finançament del qual anirà a càrrec de 
l’adjudicatari, i aquest ofereix a l’Ajuntament la 
quantitat de 3.500,00 € en concepte de cànon.
Contracte menor de serveis a SERVICIOS PARA 
EL ESPECTÁCULO TARRACO, S.L., per a la 
contractació del grup “SEXYPHONICS” i d’un 
quartet, com a artista convidat per a l’actuació 
del dia 25 de juliol de 2009 amb motiu de la 
Festa Major Petita per import de 5.684,00 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars 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”.
Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte d’obres per a l’execució del projecte 
d’adequació de diferents espais verds del 
municipi de Cubelles.
Plec de Clàusules Administratives Particulars del 
contracte d’obres per a l’execució del projecte 
de renovació integral de l’enllumenat públic de 
Mas Trader, sector I de Cubelles.
Certificació núm. 4 de les obres per l’execució 
del projecte d’urbanització de l’accés i entorn al 
poliesportiu municipal, presentada per ADEC Building 
Factory, S.A., per import total de 262.190,44 €.

Junta de Govern Local del 24/02/09

DONAR COMPTE

Decret d’Alcaldia núm. 111/2009.

APROVATS

Rectificació de l’errada material de les bases de 
la convocatòria de 2 agents de la Policia Local.
Modificació de la composició dels membres de 
la junta de coordinació entre departaments.
Aportació al Consorci Teledigital del Garraf per a 
l’any 2009, per import de 78.292,95 €.
Contracte menor de subministrament amb 
l’empresa TIK 90, S.L. pel lloguer del sistema de 
climatització de la calefacció de la carpa per al 
Carnaval 2009, per import de 5.104,00 €.
Contracte menor de serveis amb l’empresa 
CUÏC, S.L. pel muntatge, il·luminació, sonorització 
i desmuntatge d’una carrossa pel Carnestoltes 
2009, per import de 6.989,00 €.
Projecte bàsic i executiu per la construcció de dos pistes 
de frontó al poliesportiu municipal, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 185.072,49 €.
Projecte d’obres definitiu d’adequació i 
arranjament de diferents espais verds municipals 
amb càrrec al  Fons Estatal d’Inversió Local, 
amb un pressupost d’execució per contracte de 
421.141,34 €.
Projecte d’obres definitiu de l’ampliació de la 
xarxa de clavegueram municipal entre la C-31 i 
l’estació de bombeig principal amb càrrec al  Fons 
Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 556.979,20 €.
Projecte d’obres definitiu de la renovació integral de 
l’enllumenat municipal de Mas Trader, Sector 1 amb 
càrrec al  Fons Estatal d’Inversió Local, amb un pressupost 
d’execució per contracte de 1.282.159,32 €.
Projecte definitiu de la reurbanització del carrer 
Mossèn Cinto Verdaguer, amb un pressupost 
total d’execució per contracte de 57.284,22 €.
Rectificació de l’errada material de la constitució 
del tribunal de la convocatòria de 8 places 
d’administratiu, torn de promoció interna.
Aclariment al plec de clàusules administratives 
particulars que ha de regir el procediment obert 
per a l’adjudicació del contracte d’obres per la 

renovació integral de l’enllumenat públic de Mas 
Trader, sector I.
Contracte menor de serveis amb GFK EMER AD 
HOC RESEARCH, S.L. per la realització d’un estudi 
d’optimització del mercat, per import de 6.000,00 €.
Contracte menor de serveis amb JOSEP MARIA 
BROS & ASSOCIATS, S.L., per l’estudi de 
creació d’un centre comercial urbà, per import 
d’11.890,00 €.
Contracte menor d’obres amb SAMEX, S.L. per 
l’execució del projecte de reurbanització del 
carrer Mossèn Jacint Verdaguer de Cubelles, per 
import de 48.998,25 €..

Junta de Govern Local de 10/03/09

DONAR COMPTE

Decrets d’Alcaldia 109, 132, 165, 166 i 187 pels 
quals s’incoen expedients de contractació.

APROVATS

Rectificació de l’errada material en la certificació 
núm. 4 de les obres d’urbanització de l’accés i 
entorn al Poliesportiu municipal.
Contracte menor de serveis amb ESARTD 
ESPECTACLES per l’actuació del grup de versions 
“GRUP DE NOCHE” el 16 d’agost en motiu de la 
Festa Major, per import de 5.568 €.
Contracte menor de serveis amb l’Associació Cobla 
“Ciutat de Cornellà” per les diverses actuacions 
d’audició de sardanes al municipi de Cubelles al 
llarg de l’any 2009, per import de 3.830,00 €.
Renovar el Pla d’Usos de Platges de Cubelles de la 
temporada de 2008 per a la temporada 2009.
Adhesió a  la Xarxa de la Barcelona-Catalunya 
Film Commission.
Preu públic de 6 € per al plat commemoratiu de 
la xatonada popular.
Certificació  núm.2 de les obres de  la portada 
d’aigües des dels dipòsits de Corral d’en Cona 
fins als dipòsits de Mas Trader II (Fasse I), 
presentada per Hidrocanal, S.L. per import de 
292.463,49 €.
Contracte menor de serveis amb GIM 
CUBELLES, S.L., pel monitoratge de l’activitat 
del Curs de Combinat (Aeròbic, Aeròbic – Gap, 
Estiraments) durant el curs 2008-2009, per 
import de 6.206,00 €.
Subvenció de 1.800,00€ per la participació de 9 
grups a la Rua del Carnaval 2009.
Certificació núm. 1 de les obres d’execució del 
projecte d’accessibilitat a les platges de Cubelles, 
per un valor de 8.587,61 €.
Plec de Clàusules Administratives Particulars i el 
Plec de Prescripcions Tècniques, que han de regir 
l’adjudicació per procediment obert, tramitació 
ordinària, del contracte pel servei de consergeria, 
manteniment i neteja de les instal·lacions 
esportives municipals del Poliesportiu i del Camp 
de Futbol Municipal “Josep Pons i Ventura”.
Certificació  núm. 1 i 2 de les obres per 
l’execució del projecte de construcció del nou 
pont sobre el riu Foix presentada per EXCOVER, 
S.A., per import de 63.609,34 € i 167.499,23 €, 
respectivament.Aprovar inicialment el Pla Parcial 
Urbanístic Les Estoreres.
Aprovar la resolució per mutu acord del 
contracte de subministrament menor d’obres 
per a la substitució del tancament de les pistes 
de tennis 1, 2, 3 i 4, i de la pista poliesportiva 
exterior situades al Poliesportiu Municipal de 
Cubelles, amb TENISSINCO.
Aprovar la certificació núm. 2 i última, presentada 
per l’empresa CONSTRUCCIONS ICART 
SA, de les obres d’execució del projecte de 
pavimentació amb gespa artificial del camp de 
futbol, corresponent al mes de setembre de 
2008, per un import de 123.914,51€.  
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El govern de Cubelles (PSC+CiU+ERC), governant amb les idees polítiques d’ICV

TEMPS DE SACRIFICI

?????????

Historias para no dormir

Des de que Iniciativa per Catalunya Verds, vàrem 
començar a redactar un programa polític, ja vam 
saber que les idees progressistes i innovadores del 

nostre pamflet electoral serien un full de ruta per a possibles governs que no 
volguessin pactar amb nosaltres, tot hi havent guanyat les eleccions municipals 
2007. No ens vam equivocar! 
Els darrers plens ens han donat la grata satisfacció de contemplar com cadascun 
dels projectes pels quals ICV va apostar, s’estan començant a gestar.
L’arranjament de la desembocadura del riu Foix, el traspàs de la recaptació 
municipal a la Diputació o el més engrescador, que legislatura rere legislatura 
hem reclamat: L’ AUDITORIA EXTERNA. Aquests són alguns dels exemples que 
tothom que conservi el nostre programa pot comprovar.
Després de molts anys de lluita per intentar aclarir quina era la verdadera 
situació econòmica del nostre ajuntament, ara ens diuen que accepten una 
auditoria externa, la mateixa auditoria que ens ha portat a negatives constants, 
a picabaralles i a exclusions en pactes.
I nosaltres ens preguntem: què ha canviat perquè ara l’ acceptin? Que s’ havia 

d’ amagar en el passat que ara ja pot sortir a la llum? A qui no l’ interessava 
realment que es coneguessin els números reals de l’ ajuntament? Alguna cosa ha 
hagut de canviar per força! Esperem que l’equip de govern ho expliqui!
Des d’ICV portem més de quinze anys demanant transparència en la gestió 
tributària, una transparència que fins que no surti a la llum pública el resultat de 
l’ esmentada auditoria, encara és opaca.
Si més no, no podríem acabar aquest escrit sense donar les gràcies. Gràcies al 
govern municipal de PSC-CIU-ERC per reconèixer amb les seves actituds de 
treball que el nostre programa electoral era el més viable, gràcies per valorar les 
nostres idees i portar-les a la pràctica, gràcies per donar a conèixer al municipi 
que el treball que portem realitzant a ICV durant molts anys és el que realment 
desencalla el retrocés del nostre poble. 
Des d’ ICV instem al nostre govern a seguir endavant en aquesta feina que 
estan duent a terme, i us convidem a seguir treballant en aquesta línea, des 
de l’ oposició no us posarem topalls a que seguiu posant en pràctica el nostre 
programa electoral. Això si, feu-ho bé!

442 homes i 414 dones, veïns i veïnes de Cubelles, apareixen en els 
registres de l’atur municipal.
El total d’aturats de l’any passat ha saltat de les 517 persones inscrites 

fa dotze mesos, a les 856 actuals. Com es pot veure, la crisi és especialment 
dura a Cubelles, ja ho era l’any passat amb un índex d’atur del 18%, ara s‘està 
convertint en un autèntic drama social.
Davant d’aquesta situació, el PSC treballa, dintre de les seves possibilitats, 
per aportar el seu gra de sorra, mitjançant el Govern municipal, apostant 
per inversions que ajudin a part d’aquest aturats. Però no ens enganyem, cap 
institució, partit, empresa o grup de pressió, pot per si mateix solucionar el 
problema. No caurà cap àngel del cel per fer miracles, l’únic miracle que cal 
esperar és el nostre sacrifici, el nostre esforç. 
Hem d’aprendre d’antigues crisis cícliques, com ara les viscudes als anys 70, 80 i 
90, els que ja tenim uns certs anys, vàrem poder observar en elles:
- Que les institucions es bolcaven per ajudar el poble, amb mesures socials, com 
les prestacions per atur, la capitalització d’aquest, etc.
- Que els treballadors formats que no trobaven empresa, decidien formar 
la seva pròpia, amb cooperatives, amb el règim d’autònoms o en l’economia 

submergida.
- Que l’aprenentatge d’oficis com a una autèntica sortida de treball, s’incrementava 
i es prenia amb interès.
- Que no importava deixar el cau per anar a cercar el treball, per lluny que 
estigués.
- Que la consciència del sacrifici personal i col·lectiu, per tal de tirar endavant, 
es multiplicava.
En resum, ens esperem temps de sacrifici. Per estrany que ara pugui semblar, 
els socialistes veiem amb optimisme el futur de Cubelles, no obstant les 
expectatives de treball no són d’avui per demà, moltes persones i famílies ara 
les estan passant magres, les paraules per elles no són cap consol.
És a aquest col·lectiu que els socialistes els volem donar ànims, nosaltres que no 
creiem en miracles, i sí en les persones, sabem que tots plegats sortirem de la 
crisi, com en d’altres ocasions, més vius, més forts, més humans.
Mentrestant, us demanem que ningú es deixi caure en el catastrofisme, el 
pessimisme o la depressió, i mantingueu el compromís per treballar dur entre 
tots per millorar el nostre futur col·lectiu.

Després dels resultats electorals al País Basc i a Galicia als socialistes 
els augmenten els problemes. A Galícia han perdut el govern després 
de 4 anys de coalició amb el BNG, i els populars han recuperat un dels 

seus feus tradicionals. A Euskadi la cosa és molt més complicada, el vencedor del 
comicis  en vots i diputats ha estat el PNB i Ibarretxe, ara bé no té prou suports per 
formar govern amb els que serien els seus aliats naturals, per tant tot sembla indicar 
que el bloc anomentat “constitucionalista”, PP i PSOE sumaran, el PSE està disposat 
a arravatar-li la presidència d’Euskadi al PNB. Com és natural, tota aquesta maniobra 
li comportarà problemes als socialistes al Congrés, el president Zapatero perdrà els 
fins ara socis i haurà de buscar nous suports. Una cosa és clara Convergència i Unió 
no serà qui  faci de salvavides al PSOE, faltaria més!!, ERC sembla que tampoc, i no hi 
ha gaire més opcions…
Mentrestant els socialistes catalans tan fidels com sempre, aguantant el que calgui 
mentre no perilli el tripartit, segueixen sense aplicar l’Estatut aprovat pel Parlament i 
el poble de Catalunya. Ens van donant llargues en el finançament, ara diuen que serà 
abans de les eleccions europees del juny, però els andalusos 4 dies abans d’acabar el 
termini que fixa el seu Estatut ja han cobrat el seu “deute històric”. Vol dir això que 
a Catalunya som ciutadans de segona?, Quan som dels que més aportem a l’Estat. 
No és just, i ho sap el PSC, el PSOE , i ho sap tothom, per tant creiem que si en un 
espai curt de temps el finançament de Catalunya no queda resolt d´ una manera 
satisfactòria, el President Montilla no tindrà més remei que dissoldre el Parlament i 

convocar eleccions anticipades, després del reiterats enganys de Zapatero i el PSC-
PSOE, envers al poble de Catalunya.
Així doncs se li compliquen les coses a ZP quan només porta 1 any de legislatura, la 
crisis és galopant, l’atur no deixa de pujar, les empreses fent expedients de regulació 
d’ocupació…., falten solucions eficaces i ràpides. Estem d’acord que la crisis és global 
però les solucions han de ser globals i individualitzades i per tant  Montilla i Zapatero 
haurien de donar la talla política dels seus governs. Convergència i Unió ha donat la 
cara, ha fet un pas al front, tot i no tenir ara responsabilitats de govern, fa  poc l’Artur 
Mas deia en una conferència a Barcelona que s’ha de ser valent i exigent a l’hora de 
prendre mesures però tenint clares les prioritats: les famílies i empreses a les quals 
s’ha de garantir la seva liquiditat no només amb ajuts directes, a costa de dèficit 
públic futur, sinó en programes de formació ocupacional, avals, crèdits i ajornament 
d’impostos a empreses i autònoms, actuant sobre el mercat immobiliari, incentivant el 
consum, aplicar un pla d’austeritat en la despesa pública, entre moltes d’altres, a part 
d’emprendre reformes estructurals en el nostre model productiu.
Per tant és hora de fer que Catalunya torni a creure en si mateixa i com molts altres 
moments en la seva història tornem a estar on ens correspon amb treball, esforç i 
lleialtat al país.

Este podría ser el titulo de una película de miedo, sinó fuera 
porque es la sensación que tenemos muchos ciudadanos de 

Cubelles “gobernados” por un tripartito PSC-ERC-CIU, que su único interés es 
personalista. Sinó díganme Vds. cómo ven que en el pleno del mes de marzo 
no estuviera presente el Sr. Joan Albet, por cierto, según muchos ciudadanos, de 
viaje con un conocido constructor de Cubelles.
Desde el Partido Popular nos preguntamos.
- ¿Así es como emplea el Sr. Albet su dedicación exclusiva?
- ¿Por qué se están adjudicando obras a empresas fuera del municipio, cuando 
se podían hacer por empresas ubicadas en Cubelles?
- Como pueden ver las historias son realmente para no dormir.
Desde el Partido Popular les invitamos a participar en nuestro blog, y entre to-
dos encontrar recetas contra el insomnio (http://ppcubelles.blogspot.com). Nues-
tros regidores en el Ayuntamiento de Cubelles son: Juani Navarrete Jiménez 
(687563097) y Luis Francisco Alamán Catalán (629587856). 



Els partits polítics han de saber obrir-se a la societat, 
ser una peça més de l’entramat social, per a poder 

resultar útils, per a poder ser més propers. 

A esquerra som un col·lectiu amb empenta, amb il·lusions i, sobretot, amb ganes 
de fer feina. Sabem que un grup com el nostre, tot i que polític, té molt més 
a oferir. És per això que volem fer-vos arribar el nostre desig de participació 
i interacció més enllà de la política, buscant altres punts en comú que ens 
permetin compartir experiències. Tenim la il·lusió suficient per a tirar endavant 
el projecte. I tenim, també, un local que posem a disposició d’aquest objectiu. 
Així que seguim avançant.

A les xerrades i presentacions de llibres hi vam afegir les classes de pràctica de 
Tai-txí, els dimecres de 18.15h. a 19.15h. Més endavant vam organitzar una hora 
de tertúlia setmanal per a tothom qui vulgui passar una bona estona practicant 
el català parlant dels temes que més us puguin interessar, els divendres de 19h 

a 20h.

I per a qui prefereixi no haver de sortir de casa, a la pàgina web www.esquerra.
cat/cubelles hi trobareu tota la informació sobre la nostre secció local i a www.
descobrintcubelles.bloc.cat podreu conèixer totes les activitats que us oferim, 
participar-hi, dir-hi la vostra i proposar-ne de noves. Fins i tot, de tant en tant,  
participar en algun concurs!

Us animeu a participar? Teniu alguna idea que ens voldríeu proposar? El Casal 
Josep Mestres, al carrer Jacint Verdaguer, 46, us obre les portes – ens hi trobareu 
els dijous a la tarda i els divendres al matí o, si ho preferiu, podeu contactar amb 
nosaltres al correu cubelles@esquerra.org o trucant al telèfon 93 8957858.

Perquè creiem en el que fem, perquè ningú hi és de més. Us hi esperem!
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La “dolça” dessaladora
En el Ple del mes de febrer es va aprovar 
l’acceptació de les compensacions econòmiques 
que Cubelles rebrà per la construcció de la 
dessaladora. Insòlit! El govern porta al Ple la 

aprovació d’unes compensacions per una instal·lació de gran impacte mediambiental pel municipi 
sense que ningú, ni el Ple, ni els grups polítics, ni els regidors, ni les entitats, ni les associacions de veïns, 
ni els ciutadans, hagin tingut cap informació prèvia ni hagin participat en cap debat ni en cap acte 
informatiu. I això ho decideix un govern que es vanagloria de ser progressista, transparent i impulsor 
de la participació ciutadana i de les audiències públiques. Déu meu! Quanta demagògia! 
Fa només un parell d’anys molts van posar el crit al cel davant de la possibilitat d’instal·lar una 
dessaladora a Cubelles. Ara ja la tenim a tocar, però a Cunit, i ningú ha dit ni piu. Els polítics del 
govern municipal ja ens tenen acostumats a aquests canvis sobtats de criteri, però en el cas de la 
dessaladora hi ha fets i actituds que encara tenen capacitat de sorprendre’ns. En el Ple el Sr. Albet, 
com en tantes altres ocasions, va voler responsabilitzar a l’Entesa de que la dessaladora fos a Cunit, 
dient que si no teníem la dessaladora a Cubelles era per culpa del Sr. Marcillas, que no la va voler. 
Gran mentida, Sr Albet. A la legislatura anterior no hi va haver cap proposta formal de l’ACA 
per posar la dessaladora a Cubelles. El que si hi van haver van ser moltes declaracions. La llavors 
regidora d’Urbanisme i Medi Ambient i actual alcaldessa, Sra. Mª Lluisa Romero, manifestava al Diari 
de Vilanova que no hi havia cap proposta, però que si finalment hi hagués una proposta en ferm, 
ella no estava disposada a que “Cubelles fos un cul de sac” com tampoc estava disposada a que 
fos el nostre municipi el que acollís aquesta infraestructura, òbviament per les greus conseqüències 
mediambientals que tindria per les nostres platges. En el mateix sentit, el regidor Sr. Grau manifestava 
obertament el seu malestar per si finalment es construïa aquesta dessaladora a Cubelles.

Caram! Com han canviat les coses en poc més d’un any! Ara la dessaladora per la Sra. Romero ja no és 
aquella infraestructura que ocasionava greus conseqüències mediambientals a les nostres platges i el Sr. 
Albet intenta minimitzar l’impacte dient que la salmorra que s’abocarà al mar fins i tot serà beneficiosa 
perquè equilibrarà el PH de l’aigua de la depuradora. Que sarcàstic! No creieu que el Sr. Albet, per ser 
catedràtic guardonat amb l’orla d’or, va ser molt poc rigorós en fer aquest raonament? 
I ara que ja tenim la dessaladora aprovada, valorem les repercussions que comportarà pel municipi. 
D’entrada, la construcció està just al costat de Cubelles però els terrenys pertanyen a Cunit, i això 
vol dir que totes les taxes i els impostos, tant de la construcció com de l’explotació de la planta, 
aniran a parar íntegrament i per sempre a Cunit. I si la dessaladora es fa en terrenys de Cunit, us 
preguntareu: que hi pinta Cubelles amb la dessaladora? Doncs hi pinta i molt! Totes les canonades 
d’entrada i de sortida d’aigua de mar i totes les línies elèctriques passen per terrenys de Cubelles 
afectant per sempre el seu territori, i a més, els residus que generarà la planta, és a dir, la salmorra, 
aniran a parar per sempre a la platja de Les Salines. I les compensacions, són equitatives? Doncs 
entenem que no! Cubelles, per tenir una franja d’uns 2 quilòmetres afectada per les canonades 
d’entrada i sortida de l’aigua de mar, les línies elèctriques i suportar indefinidament l’abocament 
de la salmorra davant les nostres platges rebrà una compensació econòmica única d’1.192.873 €. 
En canvi Cunit, per tenir en territori seu només l’edifici de la dessaladora, rebrà una compensació 
econòmica d’1.800.000 €. El greuge és més que evident. En resum, Cunit es queda amb la part 
productiva de la planta (edifici, llocs de treball, taxes i impostos) i a Cubelles li endossen les 
infraestructures residuals i la salmorra. Així de clar i així de frustrant! No ens estranya que el 
govern no hagi gosat informar a ningú d’aquestes nefastes negociacions.
L’Entesa va votar negativament la proposta de compensacions econòmiques. Amb tot el que hem 
exposat, entenem que queda més que justificat, tal i com ho varem manifestar en el mateix Ple.

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

Per Cubelles seguim treballant!
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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

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


