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E
ls pressupostos 2016 podrien que-
dar enllestits dins d’aquest mes 
de febrer. Aquesta, almenys, és la 
previsió amb què treballa l’equip 
de govern (UC-11 Reagrupament, 

ERC i ICV) després d’haver-se reunit amb 
la resta de grups del consistori (PSC, Cu-
belles Sí es Pot, CiU, PP, Cubellencs i Guan-
yem) amb la voluntat d’aplegar el màxim 
de sensibilitats possibles i elaborar uns 
comptes plurals i integradors. Un cop 
quedin tancats, la discussió a ple seria el 
mes de març, on hauria de rebre el suport 
majoritari del consistori per tal que co-
mencés la seva aplicació.

Segons ha reconegut el regidor d’Hisenda, 
Raül Mudarra, el principal repte a l’hora de 
confegir els comptes resideix en el reajusta-
ment que implica la davallada d’ingressos 
produïda els darrers anys a causa de la crisi 
econòmica i, pel que fa més específicament 
al 2016, el cessament de l’activitat de la 
central tèrmica, que suposa una minva de 
prop d’1 MEUR. Per una banda, es deixarà 
de percebre 275.000 euros en concepte 
d’IAE, l’impost sobre activitats econòmi-
ques, i de l’altre l’IBI passarà de 746.000 
euros a 174.000.

Amb tot, l’objectiu passa per mantenir les 
inversions en polítiques socials sense aug-
mentar el deute municipal ni incrementar la 
pressió fiscal sobre la població. De moment, 
el govern prossegueix amb les seves troba-
des amb els grups polítics i el teixit associatiu 
del municipi per tal d’escoltar les seves apor-
tacions i mirar d’encabir-les en el document 
final.

El Govern municipal vol enllestir els pressupostos 
dins del mes de febrer
L’objectiu passa per reajustar la davallada d’ingressos sense afectar les inversions socials

La proposta de pressupostos de l’equip de 
govern s’enfilarà cap als 15 MEUR, una xifra 
gairebé mig milió d’euros inferior a la del 
2014, últim exercici en què es van aprovar 
per ple els comptes municipals atès que en-
guany l’Ajuntament ha funcionat amb pres-
supost prorrogat.                   

Congelació de les ordenances

El regidor d’Hisenda, Raül Mudarra, ha 
senyalat que, tot i no tocar els impostos, el 
consistori haurà d’efectuar una sèrie d’ajus-
taments en diverses partides i actualitzar al-
guns dels contractes que té vigents, com ara 
el que té signat amb el consorci de la TDT 
Garraf, que suposa una despesa de 70.000 
euros anuals. El govern també es planteja 
reduir la despesa en neteja i recollida de 
brossa en temporada baixa i planificar una 

redistribució de les tasques per tal que l’im-
pacte sigui el mínim possible per als vilatans.

El que no es veurà afectat per aquestes re-
tallades, segons Mudarra, seran les inver-
sions per al 2016 dels grans projectes que 
té l’Ajuntament, ja que depenen de sub-
vencions externes, com ara la recuperació 
dels jardins de Can Travé, que es preveu 
que s’obrin al públic l’estiu vinent. A més, es 
planteja la possibilitat de compartir la seva 
gestió amb la Diputació de manera que l’or-
ganisme supramunicipal assumeixi una part 
de la despesa de la rehabilitació, com ja suc-
ceeix amb el Castell.

Pel que fa a la nova biblioteca, un altre dels 
grans projectes que figura a l’agenda muni-
cipal, en aquest cas es descarta que les obres 
s’encetin el 2016, però es preveu la possibili-
tat que la construcció comenci el 2017. 
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U
na representació de l’Ajunta-
ment de Cubelles, encapçalada 
per l’Alcaldessa Rosa Fonoll; el 
regidor de Medi Ambient, Josep 
M. Hugué, i el regidor de Cube-

lles Sí es Pot, Albert Tribó, es va entrevis-
tar el 21 de gener amb els responsables de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per mi-
rar de solucionar la problemàtica dels abo-
caments d’aigües fecals al riu Foix. Per tal 
d’oferir una imatge d’unitat davant d’una 
qüestió que es considera estratègica per al 
municipi, el govern va convidar a la reunió 
el regidor de l’oposició, Albert Tribó, qui 
recentment havia liderat una moció reivin-
dicant la protecció del riu i que havia estat 
aprovada per unanimitat. 

Aquesta reunió era un dels compromisos 
del nou Govern municipal (UC11-RCat, ERC 
i ICV) davant les contínues denúncies per 
abocaments a la desembocadura del riu 
Foix fetes tant pel Consistori cubellenc com 
per les entitats ecologistes, amb Fauna de 
Cubelles al capdavant. En tot aquest temps, 
l’ACA s’ha escudat en la seva precària situa-
ció econòmica per no haver de fer front als 
compromisos adoptats amb l’Ajuntament 
de Cubelles. 

A diferència del que l’Agència havia expres-
sat en trobades anteriors, l’ACA ha adoptat 
ara el criteri de fer front a un màxim del 30% 
del cost de les actuacions que tenen acorda-
des amb els ajuntaments. Així, l’organisme 
se’n desdiu del compromís de pagar en la 
seva totalitat l’ampliació de l’estació de bom-

bament de l’avinguda Onze de Setembre i de 
la construcció de l’emissari submarí (ambdues 
per un valor total de 2 milions d’euros) i ce-
deix el lideratge de l’actuació a l’Ajuntament 
de Cubelles, amb el compromís de fer front a 
un 30% del seu cost.

El regidor de Medi Ambient, Josep M. Hu-
gué ha declarat que, potser, “hi ha hagut 
errors per ambdues bandes” i que l’Ajun-
tament té una problemàtica general que és 
“la manca de separativa d’aigües pluvials i 
fecals, que ens col·lapsa l’estació impulsora 
de l’Onze de Setembre quan plou molt”. En 
aquest sentit, el govern municipal creu que 
“caldrà estudiar el finançament de l’obra 
d’ampliació de l’estació de bombament, 
fins i tot amb la construcció d’un dipòsit de 
retenció que permeti que les bombes eva-
cuïn les aigües fecals al sistema de clave-

L’Ajuntament es reuneix amb l’ACA per desencallar 
la problemàtica dels abocaments fecals al Foix
L’Agència Catalana de l’Aigua només es compromet ara a fer front al 30% de les obres 
a causa dels problemes econòmics pels que travessa

gueram poc a poc evitant el sobreeiximent 
al riu”. Una obra que té un pressupost apro-
ximat de 800.000 euros i que l’ACA s’ha 
compromès a subvencionar en un 30%. El 
regidor de Medi Ambient també destaca 
que l’Agència ha proposat que sigui l’Ajun-
tament qui marqui el ritme de l’execució 
de la mateixa, per evitar que aquesta en-
tri dins de les planificacions quadriennals 
de l’ACA. “Caldrà que cerquem el finança-
ment, ja sigui amb recursos propis o sub-
vencions, per poder tirar endavant l’obra 
el més aviat possible”, ha explicat Hugué. 
Els responsables de l’organisme mediam-
biental consideren que tenint en compte 
tots els tràmits administratius i legals que 
cal complir per a una obra d’aquest tipus, 
l’adjudicació no es faria abans del 2017, la 
qual cosa permetria el consistori cubellenc 
cercar els recursos necessaris.
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Els treballs de substitució de la canonada a l’aire lliure començaran aquest mes
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Substitució de la 
canonada descoberta 
a la riera del Foix

L’Ajuntament de Cubelles i 
l’empresa Sorea han signat el 
contracte d’execució del Pro-
jecte de perforació dirigida 
– canonada de residuals del 
riu Foix, una obra consistent 
en substituir una canonada 
d’aigües fecals que, amb els 
moviments naturals del riu, 
fa uns anys ha quedat al des-
cobert i que serà reemplaçada 
per una de nova subterrània 
que s’instal·larà a uns cinc me-
tres de profunditat. Els treballs 
de la companyia es desenvolu-
paran mitjançant un sistema de 
perforacions que permet exe-
cutar l’obra sense necessitat 
d’haver d’accedir físicament a 
la riera, amb el conseqüent es-
talvi de l’impacte mediambien-
tal que implicaria.    

El cost total de contracte és de 
102.706,22 euros (IVA inclòs) i 
l’empresa es compromet a en-
llestir la feina en unes nou set-
manes. Els treballs es preveu 
que comencin dins del mes de 
febrer.   

A banda d’aquesta problemàtica, l’Ajunta-
ment de Cubelles té interposat un conten-
ciós a l’ACA per la subvenció no abonada de 
les obres de separació de la xarxa de pluvials 
al barri Marítim. Aquesta obra, el finança-
ment de la qual havia d’anar a càrrec de 
l’ACA en compensació per la construcció de 
la dessaladora de Cunit-Cubelles, es va exe-
cutar i abonar íntegrament pel consistori. 
Després, els problemes econòmics de l’Agèn-
cia van fer que aquesta es replantegés la 
construcció de la dessaladora i que no es fes 
càrrec de la subvenció de l’obra. El litigi està 
a punt de resoldre’s i, en cas de guanyar-lo, 
podria reportar al municipi fins a 1,2 milions 
d’euros que servirien per finançar tasques 
de millora del clavegueram de la vila.

L’ampliació de l’estació de bombament no so-
luciona la totalitat de la problemàtica que té 
Cubelles amb les aigües pluvials i fecals, fruit 
de la “manca d’inversió i manteniment his-
tòrica i que no tenim feta la separativa d’ai-
gües, la qual cosa provoca que quan plou 
molt, la part baixa del municipi assumeixi 
una gran quantitat d’aigua en poc temps”, 
segons declarà Hugué. A més, en els darrers 
20 anys, el creixement urbanístic de diversos 
sectors, especialment a la zona de muntanya, 
“ha reduït la superfície de terra que filtra-

va l’aigua de forma natural a la vegada que 
hem doblat la quantitat que aportem al sis-
tema de clavegueram”, afegeix. Per això, a 
banda de l’obra a l’estació de bombament, 
el govern i els serveis tècnics municipals pre-
veuen la necessitat d’executar diverses actua-
cions “al llarg de tot el recorregut del riu, 
similar a la que es va dur a terme per portar 
les aigües pluvials, per tant netes, del sector 
del carrer de Víctor Balaguer i carrer Major 
al riu Foix directament”. Aquestes actuacions 
permetrien minvar la quantitat d’aigua que 
arriba a l’estació i, per tant, reduir la pro-
blemàtica. 

D’altra banda, l’Ajuntament ha aprovat 
un Pla Director elaborat per SOREA amb 
unes propostes d’inversió superiors als 25 
milions d’euros. Josep M. Hugué ha ex-
plicat que el govern municipal “ha previst 
una partida de 9.000 euros al pressupost 
2016 per a la contractació d’una empresa 
d’enginyeria que avaluï aquest pla, esta-
bleixi prioritats i determini quines accions 
són necessàries i quines aconsellables”. 
D’aquesta manera, en propers exercicis 
pressupostaris l’Ajuntament tindrà ele-
ments de judici per prioritzar les inver-
sions que cal fer en tot el terme muni-
cipal. 
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L’obra d’ampliació de l’estació de bombament arriba als 800.000 euros
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El document es fonamenta en quatre àmbits: servei a les persones, desenvolupament 
urbà, comunitat i govern  

El Pla d’Acció Municipal es presentarà públicament després de carnaval

El Pla d’Acció Municipal (PAM) 2015-2019 es 
presentarà públicament després de carna-
val, molt probablement a mitjans del mes 
de febrer. L’objectiu és donar a conèixer 
a la població les prioritats de Govern i les 
seves principals actuacions durant el pre-
sent mandat. A mode introductori, l’equip 
de Govern ha avançat la seva voluntat de 
posar l’accent sobre la visió estratègica 
del municipi, la modernització de l’admi-
nistració i l’impuls d’una nova manera de 
governar basada en la complicitat amb tota 
la ciutadania. De fet, el Govern municipal 
s’ha compromès a elaborar revisions anuals 
relatives al seu contingut, el seu grau de 
compliment i obre la porta a què puguin 
afegir-se noves accions durant el desenvo-
lupament del mandat.  

El document es dividirà en quatre grans 
eixos: servei a les persones, desenvolu-

pament urbà, comunitat i Govern. Entre 
els principis d’acció política hi destaca la 
voluntat de diàleg constant amb tots els 
grups i agents del territori, la transpa-
rència en l’acció de Govern, la implemen-
tació de nous mecanismes de participació 
ciutadana, la priorització de l’àmbit mu-
nicipalista, la gestió eficient dels recursos 
existents i la coordinació i transversalitat 
de l’organització municipal política i tèc-
nica.

Pel que fa a les prioritats, es distingeixen 
entre les accions d’aplicació immediata 
i les que s’aniran executant més a mig i 
llarg termini. La voluntat de l’equip de 
Govern passa per potenciar el control 
i la neteja dels carrers del municipi, pri-
oritzant els eixos comercials, turístics i 
residencials; l’arranjament dels carrers 
per garantir la seguretat, l’accessibilitat i 

l’eix comercial de la vila; la resolució de 
la situació de l’aparcament municipal el 
dia del mercat no sedentari; l’aprovació 
del pressupost municipal a l’inici de l’any 
d’execució; un nou Pla General d’Orde-
nació Urbanística Municipal (POUM) que 
asseguri un espai urbà integrador, públic i 
sostenible; l’estudi i execució del projecte 
per a la solució dels abocaments fecals al 
riu Foix; la rehabilitació i pla d’usos dels 
safareigs, i l’estudi d’usos i viabilitat de 
projectes per a la sala sociocultural.

El dia de la presentació, els portaveus del 
Govern exposaran al detall les mesures 
que es volen executar a cada àrea concre-
ta de l’organigrama municipal i, tal com 
és voluntat del l’equip de Govern, perme-
trà la intervenció del públic assistent per 
tal de resoldre els seus dubtes i preguntes.   

La regidoria d’Esports vol posar gespa al camp petit de futbol
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El departament de Costes depenent del go-
vern de l’Estat ha donat per finalitzats els 
treballs de connexió dels diversos ecosiste-
mes dunars de la platja de Les Salines que 
es van renaturalitzar i acordonar a finals de 
2014. Amb aquesta actuació es creen nous 
itineraris de vianants amb camins de sauló 
per poder-hi transitar de manera que hi 

Nous camins de sauló connecten els passeigs de la Mar Mediterrània i de la Marina 
de Cubelles  

Finalitza la millora d’accessibilitat a la platja de Les Salines

hagi una continuïtat en tota la façana ma-
rítima alhora que es permet la circulació i 
l’accés a la platja de les Salines a les perso-
nes amb mobilitat reduïda i també per als 
vehicles de neteja i servei de la platja.

Així mateix, la zona dunar es completa 
amb la revegetació amb espècies autòc-

tones del passeig de la Mar Mediter-
rània al passeig de la Marina de Cube-
lles, la part litoral del parc del Prat de 
Cubelles ubicada en domini públic ma-
rítim terrestre i de la que el Consistori 
se n’encarregarà de la conservació i el 
manteniment.

Els nous accessos donen continuïtat a la façana marítima
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L’Ajuntament es reuneix amb les associacions del municipi abans d’elaborar 
el reglament d’ús

Les entitats presenten les seves aportacions al Consell territorial 
de barris

L’Ajuntament de Cubelles, mitjançant l’empresa 
adjudicatària Edas (Espai d’Anàlisi Social), segueix 
reunint-se amb les entitats del municipi per tal de 
recollir les seves aportacions i propostes prèvies a la 
redacció del reglament del futur Consell territorial 
de barris. 

L’objectiu és enllestir en breu la tongada de tro-
bades, que també han inclòs els grups polítics del 
Consistori, de manera que ja es pugui perfilar el 
funcionament intern del nou òrgan. De moment, 
el regidor de Participació i atenció ciutadana, Jo-
aquim Macià, ja ha avançat la seva voluntat que 
el Consell es reuneixi, almenys, un parell de cops a 
l’any. “Cal que sigui una eina viva, que perduri en 
el temps. Ha de ser un espai de trobada amb una 
mirada global sobre les necessitats i millores del 
poble”, assevera Macià.

El Consell territorial de barris esdevindrà un nou 
òrgan participatiu on hi seran presents tant les as-
sociacions veïnals com els diferents agents socials, 
educatius i econòmics del municipi, a banda de 
qualsevol ciutadà a títol personal. Es tracta d’un 
organisme consultiu que pretén estrènyer la rela-
ció entre la ciutadania i el Consistori i que l’Ajun-
tament convocarà per plantejar temes concrets re-
latius a la seva gestió i que contribuirà a marcar les 
prioritats en l’acció de govern a cada barri en què 
quedi estructurat l’òrgan.
         
La presentació pública va tenir lloc el 2 de desembre 
al Centre Social davant d’una seixantena de perso-
nes. La participació en el Consell territorial de barris 
segueix oberta a la ciutadania i entitats i tan sols cal 
omplir el formulari d’inscripció que es pot trobar a 
la pàgina web municipal www.cubelles.cat. L’òrgan ha d’esdevenir una nova eina de participació ciutadana
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L’informe servirà per formular una correcta planificació de les polítiques d’habitatge

El Consell Comarcal estudiarà les urbanitzacions de Cubelles

El Consell Comarcal del Garraf ha pre-
sentat  l’inici de l’estudi sobre les ur-
banitzacions de baixa densitat de la 
comarca, un document que abastarà 
els municipis de Cubelles, Canyelles i 
Olivella i que serà elaborat per la Di-
putació de Barcelona, amb la col·labo-
ració de la Generalitat de Catalunya i 

Les necessitats són moltes, però algunes 
peticions esdevenen fonamentals per als 
veïns de les anomenades urbanitzacions 
de baixa densitat. Corral d’en Tort serà 
una de les zones analitzades.   

Quines són les necessitats més urgents 
que precisa el barri?
Sobretot l’enllumenat, pràcticament no 
tenim cap punt a tota la urbanització. 
I també el servei de bus, que arribi a la 
zona igual que ho fa a altres sectors. Si se 
t’espatlla el cotxe, ja només pots baixar 
al poble caminant.     

Hi ha alguns fanals, però.
Hi ha dos punts a tot el barri, la resta de 
fanals que veus se’ls han pagat alguns ve-
ïns a l’entrada de casa seva perquè han 
volgut. Els públics estan col·locats al cos-
tat dels contenidors de la brossa.

Quantes cases hi ha a Corral d’en Tort?
Que visquin tot l’any, entre 105 i 110, 

“Necessitem servei de bus i més enllumenat”

aproximadament. Això vol dir que hi vi-
uen unes 400 persones.   

Quines altres mancances presenta la ur-
banització?
El tema de l’aigua i la neteja. Triguen 
moltíssim a treure herbes, condicionar 
l’entorn... Ens sentim una mica discrimi-
nats, la veritat.

Per què van venir a viure en aquesta 
zona del municipi si hi ha aquesta man-
cança de serveis?
(Andrés) És veritat que la urbanització es 
va desenvolupar com es va desenvolupar, 
de manera desordenada i sense planifica-
ció. Però ara ja és una realitat i paguem 
els nostres impostos. (Raquel) Jo vaig ve-
nir aquí per la tranquil·litat i perquè tinc 
cavalls, estava contenta. 

I què ha canviat?
Abans, quan vaig venir a viure en el 2006, 
els carrers es netejaven sovint i les condici-

Andrés Núñez i Raquel Expósito, de Corral d’en Tort

que inclourà anàlisi i diagnosi d’aques-
ta problemàtica, així com formulació 
d’estratègies i actuació per la planifi-
cació de polítiques d’habitatge.
   
El treball pretén ser un inventari sobre 
l’estat concret de cada urbanització, 
que permeti detectar les necessitats de 

la població que hi viu i que es troba 
en situació de manca de serveis o de 
mobilitat, o d’alguna particularitat es-
pecífica de la situació d’aquests habi-
tatges. Segons els tècnics especialistes, 
l’informe hauria d’estar enllestit en un 
període màxim d’un any.

ons eren molt millors. Però, un dia, gaire-
bé de sobte, van deixar de venir a netejar i 
arrencar herbes i la situació ha empitjorat. 
Sembla que no hi ha pressupost.

Què voldrien que sortís d’aquest estudi 
impulsat per la Diputació?
De tot, si demano, segur que faig curt! 
Però, sobretot, l’enllumenat perquè vivim 
a les fosques. Una cosa modesta, mínima, 
que sigui assumible pel pressupost muni-
cipal, que sabem que el moment és difícil. 
I el bus, del tot imprescindible. Jo (Raquel) 
m’he quedat sense cotxe i he hagut de 
baixar al poble amb carro i cavall.   
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Permetrà la consulta en línia dels recursos naturals, culturals i arquitectònics d’àmbit 
públic i privat

Cubelles s’uneix al Mapa de Patrimoni Cultural de la Diputació

El principal canal de consulta utilitzat 
ha estat el presencial, amb un 83%, un 
16% han estat consultes telefòniques i 
un 1% consultes via electrònica.

En total, durant tot l’any s’han atès un 
total de més de 6.700 visites a l’Oficina 
tant de persones residents al municipi 
“un 35%” com de visitants de fora del 
municipi, un 65%. Els idiomes en els 
quals s’han atès als visitants han estat 
català, castellà, anglès i francès.

El tipus de consulta més majoritari és 
demanar informació sobre festes i ac-

El turista tipus de Cubelles és familiar de segona residència de la província de Barcelona

Les oficines de turisme registren més de 7.000 consultes

tivitats (37%), informació general del 
municipi com ara telèfons d’informa-
ció general, serveis municipals i atenció 
ciutadana diversa (24%) i informació 
turística del municipi: visites, llocs d’in-
terès i plànols (16%). Les consultes fe-
tes el 2015 sobre l’Exposició Permanent 
del Pallasso Charlie Rivel han represen-
tat un 7%.

Cubelles és un municipi amb majori-
tàriament turisme familiar de segona 
residència de caps de setmana i vacan-
ces al municipi sobretot de Barcelona 
i l’àrea metropolitana. També proce-

dent de la resta d’estat espanyol, so-
bretot de Madrid, Aragó i País Basc i 
a nivell internacional cal destacar els 
turistes procedents de França seguit de 
turistes del Regne Unit, Bèlgica i Ale-
manya. 

El servei d’atenció i informació turística 
del municipi s’ofereix de forma conti-
nuada des de setmana santa fins a l’oc-
tubre i es canalitza mitjançant dues ofi-
cines de turisme. L’Oficina Municipal de 
Turisme, situada al castell de Cubelles, 
i el Punt d’Atenció Turística ubicat a la 
platja Llarga.

La realització de Mapes del Patrimoni 
Cultural és una iniciativa de la Diputació 
de Barcelona que té per objecte la re-
collida exhaustiva de dades sobre el pa-
trimoni cultural i natural dels municipis 
de la província. Cubelles ha decidit ad-
herir-s’hi,  el que permetrà l’establiment 
de mesures per a la seva protecció i con-
servació, així com la seva difusió social. 

Per la primera fase d’aquest projecte, se 
signarà un conveni de creació i mante-
niment del Mapa de Patrimoni Cultural 
amb la Diputació de Barcelona. Aquest 
acord contempla la realització d’un  in-
ventari centralitzat del patrimoni im-
moble, el patrimoni moble, el patrimoni 

documental, patrimoni immaterial i pa-
trimoni mediambiental, en l’àmbit públic 
i privat. 

El document bàsic de partida per a la 
recollida d’informació és el Catàleg i Pla 
especial de protecció del patrimoni histò-
ric, arquitectònic i ambiental de Cubelles, 
de l’any 2004.

Degut a la complexitat dels treballs a re-
alitzar, i a la vegada per implicar la socie-
tat civil, s’oferirà la participació ciutada-
na per facilitar l’accés als béns culturals 
situats en propietat privada i tota la in-
formació de què disposin. Aquesta infor-
mació es mostrarà mitjançant un Sistema 

d’Informació Geogràfica (SIG). Aquesta 
actualització de l’inventari permetrà:
- La recopilació, gestió i conservació del 
conjunt del patrimoni local.

- La presa de decisions en el planejament 
urbanístic.

- Restabliment de diferents modalitats de 
rutes didàctiques i turístiques.

-La seva difusió als ciutadans.

Els mapes inclouran fitxes dels elements 
patrimonials inventariats, fotografies i la 
seva ubicació mitjançant cartografia di-
gital. La consulta es podrà realitzar pel 
visor SITMUN de la Diputació, per l’apli-
cació interna SIG-Urbanisme i a través del 
programari Google Earth.
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Enguany s’estrenarà el Mes del xató i una fira gastronòmica el darrer cap de setmana de febrer

La Xatonada popular es renova

La regidoria de Turisme ha apostat per 
fer canvis en la Xatonada popular i que 
el xató esdevingui un element central 
per a la promoció econòmica i turística 
de la vila. Per aquest motiu el mes de fe-
brer es convertirà en el Mes del xató en 
col·laboració amb la vila de Cunit. Un to-
tal de 13 restauradors, vuit de Cubelles i 
cinc de Cunit, s’inclouen en una guia de 
promoció del xató incloent-lo a les seves 
cartes o elaborant-ne menús que girin al 
voltant d’aquest típic plat d’hivern del 
gran Penedès. 

El regidor de Turisme, Raül Mudarra, pre-
tén que d’aquesta manera “es doni un 
impuls a la promoció del xató i del turis-
me en el marc del Penedès Marítim”, en 
declaracions a Ràdio Cubelles. Mudarra 
destaca la bona acollida dels restaura-

dors a la iniciativa del Mes del xató ja que 
“qui més qui menys ja inclou aquest plat 
a les seves cartes”. A més, se sortejarà 
un àpat per a dues persones en cadascun 
dels 13 establiments col·laboradors. Per 
part de Cubelles el celler Pick & Jazz, la 
Salseta, el Peixet, el restaurant del Foix, 
el Gourmet de la Leña, el Racó d’en Pi-
nilla i el restaurant Cal Tala. A Cunit hi 
prendran part el Ronsito gastrobar, Lizar-
ran, Can Martí Rodavi i Casa Carmiña. El 
sorteig dels àpats es farà el 28 de febrer 
coincidint amb la Xatonada popular de 
Cubelles, que aquest any canvia d’ubica-
ció i es farà a la plaça del Mercat.

Fira gastronòmica

El canvi d’escenari de la Xatonada po-
pular ve motivat per la mateixa intenció 

de potenciar aquest acte del calendari 
local i aprofitar-lo com a un referent 
d’atracció comercial i turística a l’hi-
vern. Enlloc de centrar-se en una única 
jornada, com en les darreres edicions, 
enguany la plaça del Mercat acollirà 
una fira gastronòmica tot el cap de set-
mana. S’hi instal·laran una cinquantena 
de parades que oferiran productes de 
proximitat, complementades amb acti-
vitats gastronòmiques, musicals i la tra-
dicional Xatonada amb els concursos de 
mestres xatonaires i la venda de degus-
tacions de racions de xató. Raül Mudar-
ra també avança que “també s’inclou-
ran novetats en les degustacions, com 
la inclusió d’altres productes elaborats 
amb la base de la salsa, com botifarra 
de xató”.
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Els plans d’ocupació s’han convertit 
en una eina de suport fonamental per 
afrontar i liderar el projecte de rehabi-
litació dels jardins de Can Travé. Els tre-
balls van endegar-se a començaments 
d’any i es preveu que ja es puguin obrir al 
públic dins d’aquest mateix trimestre. Es 
tracta d’una de les múltiples tasques que 
ajuntaments com el de Cubelles poden 
impulsar mercès a uns plans conjunturals 
que permeten reinserir al mercat laboral 
treballadors en situació d’atur i que, en 
funció dels requisits, acostumen a no re-
bre cap tipus de prestació.    
 
De fet, mitjançant la darrera convocatò-
ria actualment en actiu, el consistori ha 
incorporat 30 persones durant els pro-

pers sis mesos a través dels Plans d’Ocu-
pació Local subvencionats per la Dipu-
tació de Barcelona i la Generalitat amb 
225.000 euros. D’aquestes, l’Ajuntament 
ha contractat directament 20 persones i 
la resta provenen del Consell Comarcal, 
malgrat que el Servei d’Orientació Labo-
ral de Cubelles (SOLC) n’ha tutelat el pro-
cés de selecció.  
 
Del total de contractacions directes, sis 
s’han incorporat com a auxiliars admi-
nistratius als departaments de Recursos 
Humans, Contractació, Obres i Serveis, 
Igualtat, OMIC i Turisme, un com a tècnic 
d’inserció laboral per desenvolupar tas-
ques de suport en matèria d’ocupació i 
un altre com a arquitecte responsable de 

la redacció del projecte de rehabilitació i 
pla especial de Can Travé. Les altres dot-
ze persones desenvoluparan feines de 
rehabilitació dels jardins del palauet mo-
dernista. Concretament, es tracta d’un 
encarregat de jardineria, un podador en 
alçada, un tractorista, un lampista, un 
paleta, sis peons de jardineria (amb tres 
places reservades per a persones amb dis-
capacitat) i un peó de construcció (també 
reservada per a una persona amb disca-
pacitat). El SOLC ha liderat la preselecció 
de candidats mitjançant la gestió de les 
ofertes a la xarxa Xaloc i la Mancomuni-
tat Tegar del Garraf s’ha responsabilitzat 
de l’última fase del procés de selecció pri-
oritzant, sempre, les persones residents a 
Cubelles.
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L’Ajuntament contracta 30 persones en situació d’atur mitjançant el suport econòmic de la 
Diputació i la Generalitat   

Els plans d’ocupació impulsen la rehabilitació dels jardins 
de Can Travé

 Els operaris van començar a treballar a Can Travé a inicis de gener



Dels altres deu treballadors contractats, 
cinc s’han incorporat a la brigada muni-
cipal a través d’un projecte del Consell 
Comarcal del Garraf destinat al mante-
niment i la millora dels espais públics i 
zones verdes i la resta ja treballen com 
a auxiliars administratius des del 16 de 
novembre. 

Durant la presentació dels plans d’ocupa-
ció, el regidor d’Empresa, emprenedoria 
i ocupació, Narcís Pineda, es va mostrar 
“orgullós de poder donar feina a veïns 
de Cubelles” en uns moments de difícil 
accés al mercat del treball. De la seva 
banda, el responsable de Recursos Hu-
mans, Joaquim Macià, va remarcar “la 
rapidesa amb què es van haver d’impul-
sar les contractacions” per no “perdre 
aquesta oportunitat”. Finalment, l’Alcal-
dessa, Rosa Fonoll, va ressaltar que una 
part “significativa dels contractats treba-
llen als jardins de Can Travé per tal de 
poder-los obrir el primer trimestre del 
2016”.                            

Preservació del paper pintat del 
palauet

Relacionat amb els treballs de restau-
ració i condicionament de Can Travé, 
l’Ajuntament de  Cubelles  també ha ini-
ciat les primeres tasques de preservació 
dels murals de paper pintat que guarnei-
xen les parets de l’entrada principal de la 
casa i de la sala de la planta baixa de la 
torre rodona.
 
Es corresponen a una sèrie coneguda 
com Escenes de l’Amèrica del Nord, dis-
senyats l’any 1834 i fabricats per una 
indústria paperera francesa històrica i 
prestigiosa, la  Zuber & Cie. Els dibuixos 
reprodueixen estampes de les cascades 

del Niàgara, el port de Boston, entre d’al-
tres indrets nord-americans destacats. 
Aquest paper pintat també està instal·lat 
a la Casa Blanca, en concret a la sala de 
recepció oval diplomàtica, que es troba 
ubicada a la planta baixa i està decorada 
amb la pintura panoràmica de Zuber et 
Cie. Aquest és el punt d’entrada a la Casa 
Blanca dels caps d’estat que visiten l’edi-
fici. L’any 1962, amb l’ajut de l’expert en 
antiguitats americanes Henry Francis du 
Pont, la primera dama Jacqueline Kenne-
dy  va decorar la sala amb paper pintat 
antic, de la casa francesa  Jean Zuber et 
Cie. El paisatge panoràmic que mostren 
les parets és el mateix que decoren les 
sales de  Can Travé: la badia de Boston, 
el Natural Bridge en Virginia, West Point, 
Nova York, les cataractes del Niàgara, i el 
port de Nova York.
 
L’empresa  TDArt  s’encarregarà d’ex-
treure els papers pintats. Fa uns mesos 
es va realitzar una visita amb les restau-
radores,  Teresa Marquès, especialista 
en paper, i  Mia Marsé, especialista en 
restauració de pintura que treballa pel 
Centre de Restauració del patrimoni 

moble de Catalunya. Les pintures estan 
localitzades a l’entrada principal, on es 
poden veure l’escena del port de Bos-
ton (dreta) i les Cascades del Niàgara 
(esquerra); i a la planta baixa de la sala 
de la torre rodona, on es reprodueixen 
escenes de Natural bridge, Nova York i 
West Point, la feina es portarà a terme 
en tres fases. La primera, que és la que 
s’ha iniciat ara, consisteix en l’extracció 
de les imatges, que es posaran les tires 
d’aproximadament 50 centímetres per 
2 metres o 2,40 d’altura en unes caixes 
preparades pel seu transport fins al ta-
ller, on durant una setmana es farà l’as-
secat de les pintures, posant paper se-
cant entre cada document i canviant-lo 
cada dia. Un cop ben sec, s’enrotllarà i 
es posaran en unes fundes protectores 
idònies per a la conservació en un lloc 
sense humitat i control de temperatura. 
En una segona fase caldrà restaurar les 
imatges abans de reintegrar-les al seu 
lloc original sobre un bastiment per tal 
d’evitar que la humitat de la paret la 
torni a afectar, en la tercera fase, quan 
les tasques de rehabilitació de l’edifici 
hagin conclòs.
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Un bon any per al Cor l’Espiga

El Cor l’Espiga de Cubelles gaudeix de 
molt bona salut. Amb una coral plena-
ment consolidada, l’ampliació fa dos 
anys amb el cor jove Espig@ XXI s’ha 
completat amb la creació recent de la 
coral infantil. Formada per vint-i-cinc 
cantaires d’entre 6 i 12 anys, encara no 
s’han batejat de manera oficial, fet que 
succeirà ben aviat amb les propostes 
dels propis cantaires, tal com assegura 
la seva directora, Glòria Carretero. L’es-
trena oficial de la coral infantil va tenir 
lloc a la Fira de Nadal de Cubelles i el 
concert de Nadal del Cor l’Espiga cele-

L’estrena de la coral infantil i la participació en la Cantata del Tricentenari, efemèrides més 
destacades 

brats el desembre passat, tot i que els 
assajos van iniciar-se un parell de mesos 
abans.

La secció infantil del Cor l’Espiga té as-
segurades les seves participacions tant 
al Festival de Cant Coral de l’entitat 
com en el tradicional Concert de Nadal 
i, l’acte més proper en el calendari serà 
l’estrena en les caramelles d’enguany, 
el proper mes de març. Almenys fins 
aquesta data Glòria Carretero encap-
çalarà la direcció d’aquesta i les altres 
dues corals de l’entitat, però assegura 

que “la intenció és cercar directors per 
a les corals jove i infantil”. Carretero 
es mantindrà com a directora del Cor 
l’Espiga i coordinarà els directors de les 
altres dues seccions, l’Espiga XXI i el Cor 
l’Espiga. 

El cor jove, l’Espig@ XXI, està format 
per un grup estable de vint-i-sis cantai-
res d’entre 18 i 40 anys amb la peculia-
ritat que compten amb un piano entre 
els membres del grup, el que “ajuda 
a donar més ritme i fa que tingui un 
toc més modern”, assegura la directo-
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ra, Glòria Carretero. L’Espig@ XXI can-
ta cançons més contemporànies, d’un 
repertori més modern d’entre cinc i set 
cançons noves cada any. De cadascuna 
d’elles la seva directora és l’encarrega-
da de fer-ne els arranjaments, “que són 
variables en funció de la gent que in-
tegra la coral”. La secció jove participa 
també al concert de Nadal i el Festival 
de Cant Coral, a més de fer intercanvis 
amb d’altres corals d’arreu de Catalu-
nya i assistir a l’Espigada, la trobada 
dels cinc cors espiga de Catalunya amb 
seu rotativa. Tot i això, l’acte més des-
tacat del 2015 ha estat poder participar 
en la Cantata del Tricentenari que els 
va permetre cantar a l’Auditori i el Pa-
lau de la Música. L’Espig@ XXI també 
ha col·laborat amb la Federació de Cors 
Clavé i en activitats pròpies d’altres en-
titats de Cubelles al llarg del darrer any.

Glòria Carretero també està cercant 
una persona que es posi al capdavant 
de la direcció de l’Espig@ XXI que “els 
permeti créixer més en tècnica vocal” 
i aprofundeixi en el treball realitzat 
aquests dos anys, com la introducció 
del moviment més treballat en les pe-
ces interpretades.

En la que té intenció de mantenir-se 
al capdavant de la direcció és amb el 
Cor l’Espiga, coral que enguany com-
memora els 116 anys d’història i dels 
qui Carretero afirma que “es troben en 
un molt bon moment, gràcies a la seva 
disciplina i implicació”. La coral compta 

amb trenta-cinc cantaires que treballen 
“peces de notable dificultat que són 
defensades amb molta dignitat”, se-
gons la seva directora. El bon nivell del 
Cor l’Espiga provoca que corals d’arreu 
els convidin a fer intercanvis, el que els 
ha dut a cantar per tot Catalunya, País 
Valencià i Andorra tot i que del 2015 
sempre recordaran, com l’Espig@ XXI, 
els concerts del Tricentenari a l’Auditori 
i el Palau de la Música. 

Però aquesta agitada activitat no fa 
oblidar l’essència local i tradicional del 
Cor l’Espiga, el que els durà a encapça-
lar el concert de Nadal, el Festival de 
Cant Coral, l’actuació per la Diada Na-
cional de Catalunya, i les caramelles a 
Cubelles, a més de participar en l’Espi-
gada, la trobada de caramelles que en-
guany es farà a Guardiola de Font Rubí 
i un concert amb cantada de caramelles 
pels carrers de Sant Cugat del Vallès. 

El Cor l’Espiga ja suma tres grups corals
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El 29 de novembre de 1865 naixia 
a Cubelles Teresa Mañé i Miravent, 
reconeguda activista de finals del segle 
XIX i començaments del XX i considerada 
una de les primeres mestres laiques 
de tot l’Estat. A finals d’any, doncs, es 
van commemorar els 150 anys del seu 
naixement. 

Destacada pedagoga, periodista i 
sindicalista, la seva família provenia de 
Bellvei i va acabar arrelant a Vilanova i 
la Geltrú, previ pas per Cubelles. Atesa la 
falta de documentació, hom pensa que 
es deuria traslladar durant poc temps a la 
vila possiblement per treballar-hi al camp 
com a mossos o parcers. Just en aquest 
període va néixer Mañé, malgrat que poc 
després es deuria traslladar a la capital 
del Garraf. 
 
Mañé, més coneguda pel seu sobrenom 
de Soledat Gustavo, va fundar amb només 
21 anys la primera escola laica de Vilanova 
i la Geltrú i, juntament amb el seu marit, el 
també militant anarquista Joan Montseny, 
va desenvolupar una ingent activitat 
pedagògica i literària amb figures de 
renom de l’època com Azorín, Miguel de 
Unamuno i Pere Coromines, entre d’altres. 
Amb el seu marit es va traslladar a Reus, 
on el matrimoni va obrir una escola mixta 
laica completament pionera en la seva 
època. L’activisme de la parella els generà 
continus problemes amb les autoritats 
fins al punt que Montseny fou detingut 
per defensar l’anarquista Paulí Pallàs, 
executat per l’intent d’assassinat del 
governador civil de Catalunya, Martínez 
Campo.

El següent pas de Joan Montseny per la 
presó serà el 1896 arran del conegut procés 
de Montjuïc, que jutjava un atemptat a 
Barcelona durant la processó de Corpus 
d’aquell any i que va causar dotze morts. 
En un moment de creixent conflictivitat, 
les autoritats aprofitaren per reprimir el 
moviment obrer i anarquista que anava 
constituint-se a les zones urbanes de 
Catalunya. Un any després, Montseny 
sortiria de la presó amb l’obligació d’exiliar-
se amb Mañé a Londres.     

El desterrament no duraria gaire i tots 
dos tornarien a la Península de forma 
clandestina per reclamar la revisió del 
procés. Ell aniria a Madrid i ella a Vilanova, 
tot i que es retrobaria amb el seu marit 
poc després acompanyada dels seus pares 
i la seva germana. A la capital de l’Estat 
moririen els seus pares i naixeria la seva 
filla Federica, llegendària activista de la 
CNT recordada, sobretot, per ser la primera 
dona de tota l’Europa occidental en ocupar 
un ministeri, concretament el de Sanitat i 
Assistència Social (1936/37) sota el govern 
del socialista Francisco Largo Caballero, en 
plena Guerra Civil.   

Teresa Mañé va col·laborar a revistes 
com  El Vendaval  i  La tramuntana  i va 
fundar La revista blanca i Tierra y libertad, 
tribunes des d’on reivindicaria el seu ideari 
anarquista, universalista, laic i feminista. Al 
llarg de les primeres dècades del segle XX 
va defensar els encausats pels conflictes al 
camp a Andalusia i s’implicaria en la petició 
de llibertat del pedagog Ferrer i Guàrdia, 
detingut i executat injustament arran dels 
fets de la Setmana Tràgica.

Posteriorment, retornaria a Catalunya 
i prosseguiria amb la seva destacada 
activitat periodística i literària, en 
coordinació amb la seva filla i el seu 
marit, qui sempre li reconeixerien el seu 
lideratge i influència. Coincidint amb 
l’esclat de la Guerra Civil, a Mañé li fou 
diagnosticat un càncer de còlon. 
 
Decandida i amb la desfeta de la Guerra 
Civil a tocar, Teresa Mañé es va traslladar 
a Perpinyà (Rosselló), on va morir el 5 
de febrer de 1939. A la seva partida de 
defunció consta el seu origen cubellenc. 
Durant anys es va pensar que Teresa 
Mañé havia nascut a Vilanova i la Geltrú, 
on la seva família regentava la Fonda 
del Jardí, fins que el 2002, el Grup 
d’Estudis Cubellencs ‘Amics del Castell’ 
va revelar que, en realitat, havia nascut 
a Cubelles.  A proposta de l’entitat, 
l’Ajuntament de Cubelles va aprovar per 
unanimitat el febrer de 2003 batejar un 
carrer de la vila, concretament a la zona 
residencial de les Salines, amb el nom de 
Teresa Mañé. 

Mañé estava casada amb Joan Montseny

Fou una destacada pedagoga, sindicalista i periodista

Es compleixen 150 anys del naixement a Cubelles de Teresa Mañé
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Han hagut de passar 2.000 anys però 
l’slackline ja ha arribat a Cubelles. 
Malgrat la modernitat que denota el seu 
anglicisme, es tracta d’una modalitat que 
data de l’època dels grecs emparentada 
amb l’equilibrisme de la corda fluixa. 
La gran diferència, però, és que es duu 
a terme amb una cinta plana i elàstica, 
no rígida. A la Grècia clàssica s’exhibia 
en festivals i els seus practicants eren 
considerats com a acròbates. 

L’entitat està presidida per Àlex Noheda 
i els seus impulsors es troben cada cap de 
setmana als matins en un espai natural 
ubicat al costat de l’skatepark, entre els 
carrers de Ramon Llull i l’avinguda de 
Jaume I. Bàsicament es poden practicar 
tres modalitats en funció del grau 
d’experiència i dificultat. La primera 
d’elles és la cinta d’iniciació, de només 
3’5 metres de llargada, a un pam de terra 
i que servei per trencar el gel. A més, es 
pot executar amb pals de trekking per 
facilitar les primeres presses de contacte. 
Si algú s’anima, es pot adquirir l’aparell i 
assajar en espais tancats.

La següent és la més comuna, consistent 
en una cinta de 5 centímetres d’amplada 
i lligada a dos arbres protegits per a 
no fer-los malbé. La tercera habitual a 
Cubelles és la coneguda com a rodeig i 
a on la cinta es corda a més alçada però 
amb poca tensió, de manera que, un cop 
puja l’esportista, s’acaba dibuixant una 
gran U. 

Tot plegat obliga a desenvolupar un 
gran estat de concentració que afavoreix 
la rehabilitació emocional de persones 
que hagin passat per situacions d’estrès i 
insomni, així com infants amb problemes 
d’atenció o dislèxia. “Hi ha estudis 
universitaris que ho corroboren”, afirma 
Àlex Noheda. “Malgrat que existeix 
una modalitat competitiva, nosaltres 
provenim del món de la pedagogia i 
la nostra és una finalitat més física i 
emocional. Treballem la propiacepció, és 
a dir, el sentit que utilitzem per captar el 
nostre entorn sense recórrer a la vista o 
l’oïda, una mica com quan condueixes”, 
afegeix Noheda. 

Oreka va néixer el setembre de 2015 i el 
seu objectiu ara és donar-se a conèixer 
entre la població. Qualsevol que estigui 
interessat a fer-hi una ullada i animar-
se a provar-ho, pot atansar-se els caps 
de setmana a la zona del Clot del Bassó 
o bé consultar la seva web, www.
orekabalancenter.org i el seu facebook.   

Modalitats per a tot 
els gustos                   

Existeixen diferents modalitats 
d’slackline:

BÀSIC. Consistent en una cinta 
de 2’5 centímetres i entre 15 i 
25 metres de llarg.

TRICKLINE. Competitiva, similar 
al surf o l’skate. La cinta està 
molt tensada i s’executen tota 
mena de trucs. Un dels més vi-
rals a les xarxes és un doble 
mortal cap a enrere amb recep-
ció a la cinta sense caure.

LONGLINE. A partir dels 25 me-
tres de llargada i una cinta de 
2’5 centímetres d’amplada. No 
té límit, l’actual rècord del món 
és de 613 metres recorreguts.

HIGHLINE. En alçada i amb mol-
tes mesures de seguretat. Es ca-
mina, per exemple, creuant un 
precipici.

WATERLINE. A sobre de l’aigua, 
ja sigui en alçada o arran. Per so-
bre d’un riu, el mar o un pantà.

IOGALINE. Desenvolupar postu-
res de ioga a la cinta.

BLINDLINE. A cegues. Consisteix 
a practicar qualsevol de la resta 
de modalitats però amb un an-
tifaç als ulls.        

Àlex Noheda és el president d’Oreka

Neix Oreka, una entitat esportiva centrada en la rehabilitació 
emocional i el combat a l’estrès

Treballar la concentració a diferents nivells 
d’alçada
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Actualitat esportiva

Futbol

El C.F. Cubelles ha finalitzat la primera 
volta de la competició amb un empat 
al cap del Fàtima, un resultat que deixa 
l’equip blau a 5 punts del líder, el Mont-
serrat Igualada. L’equip dirigit per Javi 
Llata ha fet una bona primera volta, llui-
tant de tu a tu amb els equips favorits 
per aconseguir l’ascens. Aquest nou pro-
jecte no partia amb un objectiu definit, 
doncs el nou preparador preferia no po-
sar pressió als seus jugadors i comprovar 
quin era el nivell del seu equip abans de 
fixar-se una fita concreta.

Tot i començar amb una derrota a casa 
en un derbi davant la Joventut Ribeta-
na, equip acabat d’ascendir, en les dot-
ze jornades següents els cubellencs van 
aconseguir nou victòries, un empat i una 
derrota. Entre les victòries cal destacar 
les aconseguides a casa en derbi amb la 
UE Sitges o els actuals líders de la compe-
tició. Les últimes jornades de la primera 
volta, el Cubelles no ha pogut mante-
nir aquest nivell de fiabilitat perdent 
dos partits a casa consecutivament i les 
opcions de lluitar pel títol honorífic de 
campió d’hivern. Tot i la mala dinàmica 
de resultats dels últims partits els de Lla-
ta segueixen al grup capdavanter de la 

Bàsquet

La sorpresa de la temporada ha estat 
el rendiment del sènior masculí del C.B. 
Cubelles. Un equip encara més jove que 
l’any anterior i format exclusivament per 
jugadors de categories inferiors amb l’ob-
jectiu clar d’assegurar la permanència al 
més aviat possible. L’equip, entrenat per 
Josep Lluís Capella, des de l’inici de com-
petició mostrava una alta competitivitat 
i ràpidament es situava a la part alta de 
la classificació. Tot i el problema amb 
les lesions i les dificultats que s’han anat 
plantejant, l’equip ha aguantat perfecta-
ment, fent del pavelló de Cubelles un for-
tí inexpugnable i imbatut. Tot i els bons 
resultats, els cubellencs han finalitzat la 
primera volta en tercera posició empatats 
amb dos equips més i a tan sols una victò-
ria del primer classificat. Tot i aquest gran 
rendiment el club no ha variat l’objectiu 
d’assegurar la permanència.

Altres

L’equip sènior femení del Club Patí Cube-
lles també ha fet una gran primera vol-
ta, assolint un dels seus objectius més 
importants, sumar la primera victòria de 
l’equip. No només han sumat una victò-
ria, també han demostrat la gran millo-
ra posant les coses molt difícils a equips 
amb molta més experiència. Un equip 
que segueix creixent de mica en mica. Un 
exemple per tots els equips de la base del 
C.P. Cubelles.

competició amb opcions de lluitar per les 
places d’ascens.

Aquesta temporada també ha debutat 
l’equip femení del C.F. Cubelles a la se-
gona divisió femenina, una primera tem-
porada plantejada per agafar el màxim 
d’experiència de competició i construir 
un equip de cara a la temporada vinent. 
Es tracta d’un equip on la majoria de ju-
gadores no havia competit mai i aquesta 
temporada ha estat el seu debut. L’equip 
ha anat de menys a més, i ha finalitzat 
la primera volta sumant set punts conse-
cutius que les ha allunyat de les darreres 
posicions. Un fet que els treu pressió i les 
encoratja a seguir treballant per millorar 
de cara a les pròximes temporades.

Per altra banda, el sènior femení comen-
çava la temporada amb l’objectiu d’asso-
lir l’ascens que finalment es va escapar la 
temporada anterior. Tot i que la compe-
tició començava amb una derrota en la 
primera jornada, l’equip de Juanma Cas-
tellano encadenava victòries fins a recu-
perar el terreny perdut. En les darreres 
jornades les cubellenques queien en dos 
partits directes i s’han complicat les seves 
opcions per lluitar per l’ascens. Ara han 
de realitzar una volta perfecta per poder 
enllaçar amb el grup capdavanter havent 
finalitzat la primera part de la competi-
ció en quarta posició amb dues derrotes 
més que les tres primeres classificades.

 El CF Cubelles juga a la 3a Catalana

 Foto de família del CB Cubelles
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TIREM, ENTRE TOTS, DEL CARRO!

Ningú va dir que fos fàcil, però amb el vostre su-
port som capaços de tot. També seguir treballant 
per millorar la qualitat de vida de tots els nos-
tres veïns i veïnes malgrat el fort desajust que ens 
ha provocat l’aturada definitiva de l’activitat de 
la central tèrmica. Tot això, combinat amb una 
important minva d’ingressos gradual que s´ha 
anat repetint des de finals del 2008. Amb tot cal 
presentar, aprovar i executar un pressupost per a 
aquest 2016. Seran uns comptes en els quals hem 
esmerçat tot l´esforç en tractar de buscar els ajus-
tos necessaris sense que se’n ressentin els serveis 
públics: amb una organització del personal més 
adient i sobretot amb una clara voluntat de man-
tenir el suport a la política social per a la gent que 
més ho necessita.
Aviat tindrem el pressupost tancat i dialogat amb 
tot els grups del Consistori i el podrem presen-
tar en una audiència pública ciutadana. Hem de 
ser també generosos i reconèixer des d’Unitat 
Cubellenca 11- Reagrupament la voluntat de la 
majoria de grups polítics a participar en el debat 
i en les aportacions des d´una posició de suma, i 
de permetre´ns treballar sense grans estridències 
i entrebancs, més enllà de la discrepància lògica 
i enriquidora que ha d´impregnar tota la legisla-
tura. També agrair a ERC i ICV la seva complicitat 
a l’equip de govern, la seva feina incansable i la 
confiança en aquest projecte per a Cubelles i la 
seva gent.
També amb la màxima immediatesa presentarem 
el pla de mandat 2015-2019, on es donarà comp-
te del projecte polític conjunt per als propers 
quatre anys, on s’exposaran els objectius i línies 
d´actuació que marcaran aquesta legislatura
No vendrem fum ni exposarem una  bonica pre-
sentació  amb l’única intenció de sortir del pas i 
desar-lo després en el calaix de l’oblit. Serem re-
alistes però ambiciosos, compromesos i seriosos.  
El moment és difícil, però entre tots tirarem del 
carro i, allà on no hi arribin els diners, ho farà 
l’empenta, la imaginació i la il·lusió que ens en-
comanen tots els cubellencs i cubellenques que 
no dubten a llevar-se cada dia amb l’objectiu de 
construir un poble millor i més solidari. Tirem del 
carro i ho fem entre tots.           

UC-11 RCat PSC ERC

VOLEM RESPOSTES I SOLUCIONS

Després del nomenament del M. H. President 
Puigdemont i la formació d’un nou Govern, en 
paraules de Miquel Iceta, ”el nou govern haurà 
d’acabar reconeixent que una independència 
unilateral per la via de la il·legalitat no és pos-
sible, i en algun moment algú ho haurà de re-
conèixer”.
Per altra banda, Esther Niubó afirma que “Sor-
prenentment, el debat durant la primera set-
mana del govern ha estat quant de temps ha de 
durar aquest govern. És a dir, tenim un govern 
que només té per objecte guanyar temps. Demà 
acomplim la primera setmana d’un govern que 
va ser precuinat per Mas; que té la condició d’in-
terí, però sense determinar-ne la durada i que en 
menys d’una setmana també ha esdevingut un 
govern inestable. Perquè avui no sabem encara 
si hi haurà pressupostos o si s’hauran de prorro-
gar”. 
Després de les eleccions del 27-S, de tres mesos 
d’incertesa i incredulitat, a més d’una vergonyosa 
batalla a les xarxes socials i mitjans entre els que 
havien de donar suport o no a la  candidatura 
d’Artur Mas, ara ja tenim un govern, però pen-
jant d’un fil en què qualsevol decisió restarà con-
dicionada a l’amenaça del trencament.
Sortim d’un any convuls on  els ciutadans con-
tinuen demanant solucions als seus problemes 
i on la corrupció està minvant la credibilitat de 
l’Administració i els seus representants, que a la 
fi són els que estant per treballar i donar servei a 
la ciutadania per mandat democràtic.
Però bé, a Cubelles també tenim problemes... i 
molts. Tenim un govern que transcorregut el perí-
ode de gràcia, suspèn per segona vegada un Ple 
per... falta de temes a tractar, com és possible? 
Sincerament respostes poques i dubtes molts.
Els ciutadans i ciutadanes de Cubelles demanen 
respostes i solucions,  volen creure que aquells 
que gestionen el municipi treballen i de valent. 
Però si se suspenen els Plens per manca de temes 
a tractar, tots ens preguntem, aleshores què es el 
que es fa? El poble vol conèixer el què i el com, 
quins projectes de futur tenim pel poble?  Com 
seran els Pressupostos Municipals? I el Pla de 
Mandat?

EINES PELS NOUS REPTES.

Comencem un any, ple d’il·lusió i de nous rep-
tes, un dels més importants la disminució dels 
ingressos que comporta el desmantellament de 
la tèrmica, fet que caldrà saber  gestionar amb 
eficiència i comptant amb la col·laboració no no-
més dels grups que formem govern sinó també 
amb els que s’hi vulguin afegir que, esperem, si-
guin més. I és per això que tenim enllestit el Pla 
d’Acció Municipal i estem treballant per fer uns 
pressupostos ajustadíssims tenint en compte les 
noves situacions però afectant el menys possible 
la ciutadania en el seu dia a dia.  
La recuperació de camins i senders, el manteni-
ment i millora de les platges i Passeig Marítim, 
dels carrers i parcs, l’eliminació de barreres ar-
quitectòniques i l’aprovació d’un POUM que ur-
banísticament organitzi la nostra vila adequada-
ment segons les noves necessitats són alguns dels 
aspectes en els que, cadascú segons el seu criteri, 
hauríem de trobar-nos per fer de Cubelles el mu-
nicipi que entre tots volem.
I no oblidem el futur que, inevitablement, ve 
marcat per les noves inversions i per la necessi-
tat de garantir la igualtat d’oportunitats. En un 
món desigual, parlar d’oportunitats és parlar 
d’ensenyament, d’idiomes, de cultura i de ben-
estar social, no només com una despesa en uns 
serveis socials bàsics sinó que han de ser la ga-
rantia per a què ningú quedi al marge d’un món 
veloç, competitiu i incert. És per això que aquest 
Govern ha posat l’accent en partides com les aju-
des mitjançant vals i menjar de Nadal, subvenci-
ons als centres educatius per al manteniment dels 
equipaments o en serveis gratuïts com les classes 
de reforç d’anglès per a alumnes d’ESO que s’ini-
ciaren aquest gener i es mantindran durant la 
resta del curs. Tot això sense oblidar reclamacions 
per les que cal seguir treballant com la substitu-
ció dels mòduls prefabricats de l’INS Les Vinyes i 
altres dèficits que els nostres barris arrosseguen i 
caldrà combatre plegats, sent el Consell de Barris 
una eina útil per a posar en comú les diferents 
sensibilitats, necessitats i debats necessaris previs 
a la presa de decisions.
Disposem d’algunes eines; debatem, fem-ne ús i 
encarem el futur que ara comença.
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Cubelles sí es pot PP CiU

La tasca política dels dos regidors que configuren 
el Grup Polític Municipal de Cubelles (GPM) Sí Es 
Pot segueix donant bons resultats. 

En primer lloc, destacar que el GPM Sí Es Pot va 
obtenir un gran èxit al darrer ple municipal amb 
l’aprovació, (per unanimitat i sense l’estimació de 
cap de les esmenes d’altres partits), de la moció 
ecologista que van presentar per la declaració de 
Cubelles com a Territori Socialment Responsable 
(TSR) compromès amb el programa de l’Agenda 
21 per la defensa de la salut pública, del medi 
ambient i de la zona protegida del delta del riu 
Foix el qual es troba inclòs dins d’una xarxa ecolò-
gica d’àrees de conservació de la biodiversitat de 
la Unió Europea anomenada Xarxa Natura 2000.
 
Si bé aquest èxit no és pas el primer donat que 
ja va aconseguir l’aprovació de la seva moció re-
lativa a la declaració de municipi oposat al TTIP, 
creiem que la moció sobre el delta del Foix resul-
ta de gran transcendència i que, a curt termini, 
tindrà un impacte més evident per als ciutadans. 
Aquesta extensa moció consta (de fins a 27 punts) 
que, constitueix tot un programa ecològic i me-
diambiental vital per la recuperació del malmès 
delta del riu Foix i dels recursos naturals d’alt va-
lor ecològic de la zona entre els quals destaquen 
més de trenta espècies d’aus del Catàleg Nacional 
d’Espècies Amenaçades com la Gavina corsa, el 
Bernat pescaire o el Martinet blanc. 

En segon lloc, destacar la important resolució dicta-
da a l’expedient 345/279 per la Junta Electoral Cen-
tral (JEC) que dóna la raó a ambdós regidors electes 
respecte del frustrat intent d’expulsar-los de la seva 
Agrupació d’Electors, per part del que sembla ser 
persones que no van aconseguir el càrrec de regi-
dor a les passades eleccions municipals.

Els regidors Si Es Pot, convocaran noves assemble-
es per debatre temes socials, ecològics i LGTBI i 
amb la resolució de la JEC, continuaran treballant 
amb la mateixa il·lusió per les seves i els seus vo-
tants i sota el nom de Si Es Pot.

“No hi ha secret que el temps no reveli”.- Je-
an-Baptiste Racine.

FELIZ AÑO 2016

Desde el PP de Cubelles queremos desear a to-
dos los ciudadanos/as un Feliz Año 2016 y que 
todos los buenos deseos de cada uno de voso-
tros/as se vean cumplidos. También queremos 
que sea Nuevo, pero en mayúsculas, que no se 
trate únicamente de un cambio de dígito sino 
que tengamos novedades. 

En nuestra política local en el mes de Enero, 
de momento, no hay novedad. Se repite lo su-
cedido en el mes de Noviembre, se cancela el 
pleno y por las mismas razones: no hay temas 
a tratar!! Toda vez que los temas importantes 
ya se han tratado: pertenecer a la Asociación 
de Municipios por la Independencia (AMI), dar 
soporte al ahora ya exPresident Artur Mas, 
pasear el bastón de alcaldía que debería re-
presentar a toda la ciudadanía de Cubelles por 
delante del TSJC y por la Plaza Sant Jaume en 
defensa del independentismo… ya no quedan 
temas a tratar. Pues, que pregunten a los ciu-
dadanos a ver qué dicen!! A nosotros se nos 
ocurren algunos que, desde el punto de vista 
político, son esenciales para el buen funciona-
miento: dónde está el Plan de Mandato que 
diga hacia dónde vamos  y qué es lo que se va 
a hacer? Dónde está el presupuesto que nos 
diga cómo se va gastar el dinero? Cómo está la 
catalogación de puestos de trabajo? Qué plan 
hay para resolver el problema de contamina-
ción de la desembocadura del Foix? En fin, te-
mas importantes hay!! 

Llegados aquí, y aprovechando la proximidad de 
nuestro municipio con el mar, podemos utilizar 
el siguiente término náutico para describir lo 
que sucede en Cubelles: estamos sin gobierno. 
La falta de liderazgo, después de unos cuantos 
meses de mandato, hace que aún no sepamos 
qué se va a hacer en beneficio de la ciudadanía 
en los próximos cuatro años cosa que para el PP 
de Cubelles es prioritario. 

El PP de Cubelles desea que en el 2016 tengamos 
muchas novedades que nos puedan hacer más 
felices a todos.

EL TEMPS PASSA … I TOT SEGUEIX IGUAL ...

Tot just hem encetat el mes de febrer, el mes del 
Carnestoltes, i Cubelles segueix aturada. Poca 
cosa més que “fiestas y festejos” s’han portat a 
terme en aquests set mesos de legislatura que 
ja portem. I tot perquè sembla ser que sense 
Convergència i Unió no són capaços d’avançar. 

Segons diuen, no tenen pla de mandat perquè 
esperen ampliar el govern, no tenen pressupost 
perquè esperen el mateix, no tenen projectes 
perquè esperen a CiU i no tenen temes per trac-
tar a un ple perquè així estalvien diners, diners 
que gasten en comissions de govern extraordi-
nàries per no prendre decisions. Segurament 
mai des de l’oposició s’havia tingut tanta influ-
ència en un equip de govern. No es pot justifi-
car la inoperància d’un govern i la paralització 
d’un poble donant la culpa als que ara per ara 
no hi són. 

Potser ha arribat el moment de deixar-se d’ex-
cuses i treballar, amb o sense CiU. Com a govern 
tenen una obligació amb el poble de Cubelles, 
tenen l’obligació de gestionar eficientment els 
recursos i, també, la de portar endavant projec-
tes en benefici de tots i totes. No hi ha suficient 
en cobrir, amb més o menys encert, allò que el 
dia a dia requereix i que el personal tècnic de 
l’ajuntament ja fa sense els polítics.

Ara per ara el gran mèrit d’aquest govern, el seu 
gran projecte pel municipi, ha estat pintar tots 
els túnels que travessen la via del tren. Han que-
dat molt bé, però Cubelles es mereix molt més, 
Cubelles necessita projectes que la situïn, amb 
força, al mapa de Catalunya. I en aquest camí 
és on sempre trobaran al seu costat, dins o fora 
del govern, al grup municipal de Convergència 
i Unió. 

Les últimes línies d’aquest espai, les volem aprofi-
tar per agrair la tasca del president Mas al capda-
vant del govern de la Generalitat de Catalunya, 
que amb el seu pas al costat ens ha permès conti-
nuar endavant en el procés cap a la independèn-
cia del nostre país.
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PER UN SERVEI DE BUS URBÀ DIGNE

Durant els primers mesos de 2015 es va signar el 
nou contracte del servei municipal de bus urbà de 
Cubelles. Aquest nou contracte porta una sèrie 
de retallades en el servei, com són la reducció de 
freqüències, parades i eliminació del pas els caps 
de setmana.
Després de varis mesos reivindicant millores al 
servei de bus, es fa una reunió amb el govern 
municipal per parlar del servei de bus urbà.
Reunió en la que govern municipal d´UC-ERC-
ICV va buscar tots els arguments possibles per a 
negar la possibilitat de millorar el servei de bus 
urbà del nostre poble. Van començar explicant 
la impossibilitat de modificar el contracte actual, 
que no es pot ampliar perquè la llei no ho per-
met, que no està contemplat al contracte, que es 
faria una il·legalitat...etc.
Tot i així creiem que es poden trobar solucions 
per a dignificar el servei de bus urbà, però cal 
voluntat política per a millorar-lo. Voluntat que 
el govern de Cubelles no té; i així, ho va deixar 
clar a la reunió; dient que la millora del servei 
de bus no és necessària i no està entre les seves 
prioritats.
Per a Guanyem l´interès públic està més que jus-
tificat i demostrat, ja que 2.107 persones han 
signat una petició per a millorar el servei de bus 
urbà al nostre poble.
Aquest transport públic dota de mobilitat als 
ciutadans i ciutadanes dins del nostre munici-
pi, connecta les urbanitzacions amb el centre 
de la població, enllaça el transport urbà amb el 
transport interurbà en els horaris punters i fa-
cilita el desplaçament. En definitiva el bus urbà 
de Cubelles és un servei essencial per a poder 
intercomunicar la major part de zones habitades 
de la nostra vila. 
Guanyem Cubelles continua pensant que s´ha de 
dignificar i millorar el servei de bus urbà de la 
nostra vila.
En aquest sentit continuem treballant, i presen-
tarem una moció al ple municipal per millorar 
les condicions d’aquest servei a Cubelles. No 
tingueu cap dubte que seguirem lluitant per a 
què aquesta reivindicació ciutadana sigui una 
realitat.

ON ÉS, LA “TERRA PROMESA”?

Des de CUBELLENCS volem felicitar aquest nou 
any a tothom.
Ens agradaria poder valorar la gestió de govern, 
però això no serà possible, ja que GESTIÓ pròpia-
ment no n’hi ha…
Estem decebuts, i ens dol veure com el poble està 
aturat des de fa ja massa temps, veient com les 
promeses que varen fer, han quedat en paper 
mullat. “Anem amb vent de proa i sense vela”, 
en set mesos llargs d’un govern que prometia 
com un Messies “La terra promesa”, veiem que 
no tenen ni Pla de Mandat ni Pressupostos per 
fer-ho efectiu. 
Hem fet arribar propostes per instància, i de viva 
veu en el plenari, que no han estat escoltades.
Ens referim entre d’altres, a la reunió pendent 
amb l’Ass. del Port de Les Salines, per prendre un 
compromís tots junts, l’espai del “corre-can” que 
hem reclamat reiteradament, la reunió pendent 
des de fa més de cinc mesos amb Sorea...
Se’ns convoca en reunió per la suposada creació del 
“Consell Territorial”, que ha de ser un treball de 
participació, i ni tan sols té la deferència el Regidor 
encarregat d’assistir a la reunió, i així un llarg etc..
A l’últim ple ens vam trobar amb 9 reparaments 
d’Intervenció i Secretaria, fruit de la seva “gestió”. 
No es poden tolerar, noticies aparegudes dient: 
“És habitual suspendre el ple de gener”. 
Per si algú no ho sap, aquí deixem algunes dates:
2012 Ple de gener el dia 17
2013 Ple de gener el dia 15
2015 Ple de gener el dia 20
Cal dir les coses per al seu nom, i no camuflar per 
excusar el que és inexcusable. Quan un plenari se 
suspèn per “manca de temes”, per tres vegades 
en set mesos, és reprovable i qüestionable per-
què indica que hi ha  manca total de projecte i en 
conseqüència de treball.
Creiem que cal reconduir les múltiples reunions 
de govern, que no se suspenen, donat que no do-
nen fruit en temes per convocar el plenari. 
Cal un veritable canvi, d’escolta i de treball con-
junt, en totes les propostes que els reclamem els 
partits representats al consistori. 
De ben segur, qui sortiria beneficiat seria el nos-
tre poble.

ICV

ASSUMINT COMPROMISOS 

Fa gairebé 8 mesos que ha començat la legis-
latura i malgrat estem treballant amb un go-
vern amb minoria, estem satisfets del pacte 
i de l’acord al que vam arribar per a aquesta 
legislatura.

Sabíem i sabem que és  difícil governar així, 
però la nostra il·lusió i els nostres postulats 
segueixen intactes. Està clar que hem de tre-
ballar per intentar fer un govern més ampli, 
però no ens fa por tirar endavant ni assumir 
els nostres compromisos amb el poble de 
Cubelles.

El PAM i els pressupostos municipals són els 
eixos principals que ha de regir aquest inici i 
les dificultats són moltes donat que van lli-
gats a inversions i projectes. Els recursos per 
a dur a terme aquestes inversions han min-
vat, encara que sembla que alguns partits 
polítics no se n’han adonat, com ja vàrem dir 
en un altre article, xerrar i fer demagògia és 
gratuït.

Continuar sense apujar impostos pel 2016 ha 
estat una aposta brutal, més quan hem re-
but la reducció de més de mig milió d’euros, 
aproximadament, d’impostos de la central 
tèrmica.

No és temps de fer demagògies ni de fer cam-
panya electoral, ara només es tracta de pu-
jar-se al vaixell, fer propostes imaginatives i 
mirar entre tots i totes d’agafar responsabili-
tats i d’intentar ajudar a la nostra gent perquè 
els que entonen els càntics de que la crisi s’ha 
acabat no diuen la veritat. La crisi dura i l’atur 
i la pobresa segueixen deixant la petjada en la 
nostra societat.

No volem acabar aquest escrit sense agrair  als 
cubellencs i cubellenques els bons resultats que 
va obtenir el projecte En Comú de Confluència 
d’esquerres on nosaltres com a ICV en formem 
part i que va obtenir tants bons resultats tant a 
Catalunya com a la nostra vila.
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s L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

 

L’Ajuntament de Cubelles ha canviat el sistema d’atenció 
telefònica passant d’analògic a telefonia IP. Per a la ciutada-
nia, la diferència més significativa és que, des d’ara, tots els 
telèfons dels diversos departaments i regidories que confor-
men el Consistori queden centralitzats en el fins ara telèfon 
de l’OPIC, el 93 895 03 00. A partir d’aquí una operadora 
virtual ofereix l’opció de derivar la trucada previ marcat de 
l’extensió corresponent, en cas de conèixer-la. Per contra, si 
es desconeix l’extensió l’operadora ofereix una sèrie d’op-
cions numèriques per anar derivant la trucada i que aques-
ta pugui ser atesa per la persona encarregada de resoldre 
la petició ciutadana ja sigui en la regidoria corresponent o 
amb una operadora telefònica de l’OPIC.

Hi ha alguns serveis municipals que mantenen les seves lí-
nies de telèfon tradicionals, com els següents:

Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Turisme  93 895 25 00
Espai Jove 93 895 03 61 
Biblioteca  93 895 23 87

A nivell intern també ha suposat un canvi, doncs les trucades 
interdepartamentals, que fins ara es feien com a trucades 
metropolitanes, passen a fer-se per extensió interna via IP, 
el que no genera cap despesa en consum de línia telefònica. 

EXTENSIONS DE GRUP

500        Secretaria General
501        Factures
502        Intervenció
503        Tresoreria i Gestió tributària
504        Contractació
505        Urbanisme
506        Medi Ambient i Activitats
507        Via Pública
508        Arxiu
509        Joventut
510        Cultura
511        CSIDE

512        Serveis Socials i Casal d’Avis
513        Atenció Ciutadana
514        Servei d’ocupació
515        Consum
516        Turisme i Museu Charlie Rivel
517        Comerç, Fires i transport
518        Biblioteca
519        Comunicació i Protocol
520        Radio Cubelles
521        Esports
 
CENTRES EDUCATIUS

IES Cubelles   93 895 50 24
IES Les Vinyes  93 895 08 59
CEIP Charlie Rivel  93 895 09 56
CEIP Vora del Mar  93 895 75 15
CEIP Mar i Cel  93 743 27 90
Llar d’Infants “La Draga” 93 895 21 61
Llar d’Infants “L’Estel” 93 895 09 69

URGÈNCIES

Emergències  112
Policia Local de Cubelles 93 895 01 32
Guàrdia Civil  93 814 70 50
Policia Nacional  93 893 25 08
Mossos d’Esquadra  93 657 11 50
Bombers   93 815 00 80
Centre d’Atenció Primària 93 895 79 06
Hospital Sant Anton 93 893 16 16
Hospital Sant Camil 93 896 00 25
Creu Roja  93 814 30 30

SERVEIS

Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpa. Aigua) 93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries) 900 77 00 77
RENFE   902 24 02 02
Taxi Monste  609 36 51 53
Taxi Jordi   627 73 20 86
Taxi Daniel Flores  653 79 98 57
Taximes Cubelles (centraleta) 93 895 50 96
Farmàcia Muntaner 93 895 07 03
Farmàcia López  93 895 28 04
Farmàcia Rodríguez 93 895 30 05
Correus   93 895 67 08
Parròquia Santa Maria 93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 98 895 76 84

93 895 03 00



El racó d’en Pineda

La tradició del carnaval està força arrelada a Cubelles des de fa anys. A l’arxiu 
fotogràfic de l’Antoni Pineda s’hi apleguen imatges de comparsers de principis del 

segle XX i alguna de joves de la vila disfressats amb motius àrabs, els anys 50.
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