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La Cubelles més medieval
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Cubelles Comunica, la informació 2.0
Al llarg del Cubelles Comunica podreu trobar els codis QR, a
través dels quals i mitjançant un smartphone podreu ampliar
la informació que se us ofereix en el format paper. Catàlegs
de fotografies dels actes, bases dels concursos, webs d’interès,
i d’altres recursos que us permetran que la informació no es
limiti a l’espai de la revista.
A partir d’ara:
La informació al Cubelles Comunica és informació 2.0.

El Govern municipal s’amplia amb l’entrada de CiU
El nou executiu estarà format per un quadripartit integrat per UC11-RCat, ERC, CiU i ICV

L

’Alcaldessa, Rosa Fonoll (UC11-RCat),
acompanyada per Ester Pérez (ERCAM), Noemí Cuadra (CiU) i Narcís
Pineda (ICV-E), ha presentat el nou “acord
d’estabilitat i Govern” a l’Ajuntament de
Cubelles. Les quatre forces, que ja feia mesos venien treballant plegades en la redacció de projectes significatius per al municipi
com el Pla de Mandat i el pressupost 2017,
han formalitzat l’entesa amb la incorporació de Noemí Cuadra i Xavier Baraza, que
encapçalaran, respectivament, Benestar Social i Comunicació i TIC.
L’acord es basa en els eixos principals recollits al Pla de Mandat i “parteix d’uns principis guiats pel diàleg constant amb totes les
forces polítiques, una gestió eficient dels
recursos existents, la transparència en la
gestió municipal i una acció de govern que
continuarà tenint les persones de Cubelles
com a prioritat bàsica i fonamental”.

Rosa Fonoll ha qualificat la signatura de
“crònica d’un acord anunciat” i ha reivindicat “la voluntat de diàleg constant, malgrat haver estat fins ara en minoria “. La
màxima representant municipal ha afirmat
que, tot i la nova majoria, l’executiu cubellenc permetrà seguir “buscant suports per
aplicar les polítiques de millora que es mereixen els nostres vilatants.
Al seu torn, Ester Pérez, nova portaveu
d’ERC, confia que “aquest pacte sigui
d’allò més fructífer, que sumi forces i ajudi a enfocar tots els nostres reptes del país
i del municipi”. Justament, la cap de llista de CiU, Noemí Cuadra ha recordat que
des de l’inici del mandat “hem votat a
favor totes aquelles accions positives presentades pel Govern”. “Hem format part
de les juntes de treball i ara donem un
pas més entrant a formar part del govern
per intentar millorar el nostre municipi i

Noemí Cuadra (CiU), Rosa Fonoll (UC-11 RCAT), Ester
Pérez (ERC-AM) i Narcís Pineda (ICV-E).

el benestar dels ciutadans”, ha conclòs. Finalment, Narcís Pineda (ICV) ha agraït el
“treball de CiU en les ordenances i pressupostos” alhora que ha recordat l’esforç
fet per Iniciativa, UC11-RCat i ERC “per integrar al màxim nombre de grups perquè
ningú no ens regalarà res si no sumem
esforços”.

Dimiteix el primer Tinent d’Alcalde, Joaquim Macià

E

l primer tinent d’Alcalde i regidor de
Governació, Benestar Social, Recursos Humans i Participació Ciutadana,
Joaquim Macià (ERC), ha presentat a seva
dimissió “per motius de salut”.
De moment, les competències de Governació, Recursos Humans i Participació Ciutadana han recaigut en l’Alcaldessa, Rosa

Fonoll, a l’espera que assumeixi oficialment
l’acta de regidor Agustí Casanovas, nou representant electe d’ERC.
En aquest sentit, l’Alcaldessa ha avançat que
els tràmits per a la substitució del representant
dels republicans ja han començat i ara depenen
del ministeri, però que la voluntat de l’executiu
és que “pugui entrar en el ple del 18 d’abril”.

El nou regidor, Agustí Casanovas.
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“Per motius professionals, ni repetiré de cap
de llista ni podré acabar la legislatura”
El PP ha facilitat l’acció del govern amb la
seva abstenció en punts destacats com les
ordenances i el pressupost. Per què?
No creiem en el no per sistema. El PP som el
partit que diu les coses més clares i hem estat dialogants i generosos. És com nosaltres
entenem l’oposició. No estem per dificultar
les coses.

Noemí Boza, portaveu del PP.

4

Va protagonitzar la campanya electoral
més trencadora dels darrers anys i, malgrat
la davallada general del PP a les darreres
municipals, va aconseguir aguantar el cop i
conservar dos regidors. Noemí Boza ha estat la cara visible dels populars a Cubelles
des del 2015 i la seva política s’ha caracteritzat per una combinació entre el suport
puntual al Govern i la seva oposició a mesures com l’augment de les ordenances fiscals.
Com s’ha viscut des del PP la confecció del
nou govern?
El PP no ha participat de la confecció del
nou govern. Ho vam saber el mateix dia de
la comissió informativa de boca de l’alcaldessa l’endemà de conèixer la sortida del
regidor Macià.
Un govern ara en majoria, com pot influir
en el que resta de mandat?
Crec, i espero, que per Cubelles la majoria
sigui positiva aportant agilitat i més seguretat, ja que fins ara el Govern ha estat molt
feble i insegur, producte de la mateixa minoria. Això seria el desitjable, però és aviat
per valorar-ho.

En algun moment s’ha plantejat la incorporació del seu grup al govern?
No. En període electoral els partits municipalistes com UC11-RCat esgrimeixen aquest
tret per esgarrapar vots a altres partits,
però és curiós que quan aquesta formació
arriba al govern -amb els vots també de votants no independentistes- veta el PP per
prejudicis, estigmatitzant-nos per les sigles.
A nosaltres mai en aquesta legislatura se’ns
ha convidat a entrar al govern.
Ens apropem a l’equador del mandat, com valoraria aquests dos primers anys de curs polític?
Els ha mancat l’objectiu clar de saber on
anar, no estan cohesionats. No haguéssim
acceptat una invitació a entrar en un govern
perquè no crec en el seu lideratge. No em
sentiria còmode amb un govern en el que no
crec en les persones que el dirigeixen.
Quines són per al PP les inversions més urgents que requereix el municipi?
La biblioteca sempre l’hem tingut com a
objectiu a més d’infraestructures com el
passeig Marítim i millora dels carrers, però
al PP posem molt d’èmfasi en els serveis.
Sent municipi de costa, a Cubelles li calen
serveis que no requereixen de grans inversions i la farien una vila de turisme familiar,
més agradable i saludable.

Entre el posicionament independentista
d’algunes forces polítiques i la presència de
diversos grups municipals situats en l’òrbita de l’espai dels Comuns, quin marge de
creixement té el PP a Cubelles?
Hi ha bastant espai polític per al PP a Cubelles i
a Catalunya. Hi ha molts votants moderats que
s’han quedat orfes de partit. Cubelles mai ha
estat un municipi de majoria independentista
i el recorregut és important. Fins i tot per tenir
l’alcaldia. El govern nacionalista ha perdut el
nord i governa per la dèria independentista
sense resoldre els problemes dels catalans. A
Cubelles som el reflex de la política catalana.
I veu factible que es pugui bastir una aliança en un futur que dugui novament el seu
grup a governar a l’Ajuntament?
Això depèn molt de les persones que encapçalin els partits i que sigui una legislatura
menys fragmentada en grups polítics. No crec
que la realitat catalana permeti optar pactar
amb el PP, però podem ser un bon aliat.
Hi haurà referèndum?
Espero que no. És una demostració més que
no s’està governant Catalunya pels problemes dels catalans. Tot es fa per la dèria
de l’independentisme i no per millorar la
societat. És un punt més que es passa per
sobre dels problemes reals com la creació
d’ocupació, les llistes d’espera a la sanitat...
El desgast diari és brutal.
Encara és aviat però, veurem Noemí Boza novament com a cap de llista del PP a Cubelles?
No podré ser cap de llista ni tan sols podré
acabar la legislatura per causes professionals que m’obligaran a traslladar-me a viure a Madrid a partir del setembre.

El Ple de l’Ajuntament aprova la instal·lació
de punts de recàrrega per a vehicles elèctrics
Avança la pròrroga del Pla Local de Joventut i el nou programa de prevenció de drogodependències

L

a sessió ordinària del mes de març ha
aprovat per unanimitat la instal·lació
de punts de recàrrega per a vehicles
elèctrics al municipi mitjançant una moció
presentada pel grup municipal de Guanyem
Cubelles. El responsable de Medi Ambient,
Josep Maria Hugué, ha informat que el Govern tenia intenció d’incloure la iniciativa
als pressupostos del 2018 però que, atesa la
convocatòria d’una subvenció de l’Institut
Català d’Energia (ICAEN), s’ha decidit avançar-la per a enguany.
La intenció de l’Ajuntament és que s’habilitin un o dos punts de recàrrega, un d’ells
molt possiblement a tocar de la benzinera de
l’avinguda de Catalunya de la banda de mar.
L’objectiu és instal·lar dues caixes amb dues
connexions cadascuna que permetin servir
a quatre vehicles simultàniament. Dels tres
models de punts més estesos existents actualment (lent, ràpid i semiràpid), a Cubelles s’optaria pel tercer, que permet una càrrega total
en una hora i mitja, malgrat que s’instauraria
un topall màxim d’ús de 30 minuts.
El cost de l’obra d’adequació de la infraestructura ascendiria a uns 35.000 euros
mentre que la subvenció que es podria
rebre de l’ICAEN es mouria, en cas de ser
concedida, al voltant dels 10.000 euros.
El preu mitjà de les càrregues per usuari
es calcula entre els 3 i 4 euros, de manera

que la inversió anual es xifra en uns 5.000
euros que aniran a càrrec de l’Ajuntament
fins al 2020.
El titular de Medi Ambient, Josep Maria
Hugué, ha assegurat que la instal·lació dels
punts de recàrrega tirarà endavant encara
que la Generalitat no atorgui la subvenció
“atès que és una obligació de les administracions lluitar contra el canvi climàtic i
apostar per una mobilitat sostenible”. Actualment, a Cubelles hi ha un parc mòbil
censat d’uns 6.500 vehicles, dels quals, 36
estan acollits a la bonificació del 50% que
obtenen els vehicles híbrids i elèctrics. El
regidor impulsor de la moció, Daniel Pérez
(Guanyem Cubelles), també ha expressat
la seva satisfacció per l’aprovació del text
i l’avenç que suposarà a l’hora de reduir
la dependència dels combustibles fòssils i,
més concretament, del petroli.

Pròrroga del Pla Local de Joventut
El Ple de l’Ajuntament també ha aprovat
per unanimitat la pròrroga del Pla Local
de Joventut 2013-2016 mentre es continua
avançant en la redacció del corresponent
al període 2017-2020, conjuntament amb
la Diputació de Barcelona. En una mateixa línia, el plenari ha tirat endavant el Pla
Supramunicipal de Prevenció de Drogodependències de Canyelles, Cubelles i Olivella 2017-2020, més conegut com a Traca,
que s’elabora amb el Consell Comarcal del
Garraf.
Finalment, la sessió ordinària ha aprovat
la segona fase de la substitució de la canonada d’aigua potable de fibrociment de la
zona de Mas Baró per un cost de 31.114,48
euros i la massa salarial laboral de l’Ajuntament per a l’exercici 2017, que ascendeix a
1.493.626,17 euros.

El municipi opta a rebre una subvenció de la Generalitat que ajudi a finançar el projecte.
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La Generalitat dóna viabilitat a la proposta
municipal dels terrenys per a l’institut Les Vinyes

R

osa Fonoll i José M. Ardila, regidor
d’Urbanisme, van obtenir el vistiplau
de la Direcció General d’Urbanisme
per construir l’institut al carrer Mn. Miquel
Cortí, sempre i quan es corregeixin algunes
desviacions del projecte inicial quant a la
densitat i edificabilitat previstes en el sector
i la conselleria d’Ensenyament es comprometi formalment a construir l’equipament.
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Aquest anunci va tenir lloc en el decurs
d’una reunió amb el subdirector general
d’Urbanisme, Camil Cofan, i que també va
servir per tractar la necessitat de reiniciar la tramitació del POUM. Urbanisme ha
apuntat que actualment s’està tramitant

la nova llei del territori, amb entrada en
vigor prevista l’any 2018, el canvi més significatiu de la qual és que la competència
en el planejament urbanístic passarà a ser
exclusivament municipal, de manera que
la Generalitat intervindrà únicament en
l’aprovació d’un document previ al POUM,
similar a l’avanç de projecte. El subdirector general d’Urbanisme ha assenyalat la
importància de la memòria social, el document que acompanya la redacció inicial
del projecte i que ha de justificar el creixement futur del municipi. Aquest incís podria implicar replantejar les diverses propostes de creixement previstes en l’avanç
que finalment no es va aprovar.

L’INS Les Vinyes és en barracons des de fa una dècada.

Compromís de l’ACA per estudiar noves vies de
finançament per l’estació de bombament del riu Foix

E

l conseller Josep Rull i el director de
l’ACA, Jordi Agustí, es van comprometre amb Rosa Fonoll i el regidor de
Medi Ambient, Josep Maria Hugué, a estudiar noves vies de cofinançament per a la

El riu pateix d’abocament d’aigües fecals.

construcció de l’estació de bombament que
minimitzi els abocaments fecals que des de
fa anys pateix el riu Foix.
De moment la Generalitat ha inclòs al pressupost 2017 el cost de la revisió del projecte
constructiu, que data del 2009, i que ascendeix uns 50.000€. A banda d’això, i del 25%
que assumiria l’ACA del cost de l’obra que
s’executaria dins del primer trimestre del
2018, el conseller Rull es va comprometre
a “explorar aquestes noves vies amb la Diputació de Barcelona i el departament de

Medi Natural i Biodiversitat de la Generalitat de Catalunya”. L’Espai Natural del Delta
del riu Foix té el reconeixement de Xarxa
Natura 2000, forma part del Pla d’Espais
d’Interès Natural (PEIN), Zona d’Especial
Protecció per a les Aus (ZEPA), espai protegit com a zona humida de Catalunya…
També hi ha acord perquè participi del cost
de les obres, tot i que encara està per determinar en quin percentatge, l’ajuntament
de Vilanova i la Geltrú ja que les aigües de
Santa Maria i d’El Prat de Vilanova recauen
sobre la xarxa de clavegueram de Cubelles.

Vilanova Park inicia formalment els tràmits per
a la construcció d’un càmping de luxe a Cubelles
Els representants de l’empresa presenten la petició al registre de l’Ajuntament

L

a companyia Vilanova Park ha presentat al registre de l’Ajuntament de
Cubelles el Pla Especial Urbanístic per
la Implementació d’un càmping a la finca
de Mas Guineu. L’empresa oficialitza així
l’anunci fet públic el mes d’octubre passat
per a la construcció d’un càmping de luxe a
Cubelles que suposarà la creació d’un centenar de llocs de treball directes, a banda
dels serveis indirectes que es requeriran,

com el socorrisme, la neteja i la vigilància,
entre d’altres.
El registre formal de l’inici dels tràmits per a
la construcció han anat a càrrec del director
general de Vilanova Park, Xavier Martínez,
i del seu conseller delegat, Albert Cases. Un
cop entrada la petició, ara l’Ajuntament
haurà d’aprovar-la inicialment en sessió
plenària i endegar tot el procés previ a la

concessió final del permís d’obres. En cas
d’obtenir el vistiplau del Consistori, el Pla
Especial passarà per un període d’exposició
pública, se sol·licitaran una sèrie d’informes
sectorials i, un cop s’obtingui la valoració
mediambiental del planejament, haurà de
ser aprovada de manera definitiva novament pel Ple de Cubelles. Superats aquests
tràmits, el projecte passarà per la Direcció
General d’Ordenació del Territori i Urbanisme de la Generalitat i serà aleshores quan
ja es podrà sol·licitar el permís d’obres.
L’Alcaldessa, Rosa Fonoll, ha informat tots
els grups municipals de l’Ajuntament i ha
expressat la seva satisfacció per la gestió de
Vilanova Park en entendre que palesa l’interès mostrat per la companyia per construir
un càmping a Mas Guineu. “Ara va de debò
i és una gran notícia per al municipi. Crearà
llocs de treball i serà un revulsiu per al sector del comerç, la hostaleria i la restauració
de la vila, a banda de potenciar la projecció
turística del municipi”, ha assegurat Fonoll.

Rosa Fonoll envoltada dels representants de Vilanova Park / Foto: TN Comunicació.

El primer anunci del projecte preveia que
el càmping s’aixequés sobre una superfície de gairebé 315.000m2 i que acollís al
voltant de 900 parcel·les i diferents zones
d’acampada, bungalows, piscina, espais de
jocs, alberg, serveis diversos (supermercat,
sanitaris, bugaderia...) i instal·lacions esportives, entre d’altres.
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‘El carrer també és casa teva’, nova campanya
per fomentar el civisme a la via pública
L’objectiu és conscienciar la població perquè tingui cura del carrer com si fos el propi habitatge

P

er tal de fer front a l’augment de les
accions incíviques a la via pública, les
properes setmanes es posarà en marxa
una campanya de conscienciació que es dividirà en diversos eixos d’acció sota un mateix
lema: El carrer també és casa teva. Aquest
reclam pretén que la ciutadania prengui
consciència que els espais públics també
són propietat dels veïns i veïnes i que cal
tenir-ne la mateixa cura que amb el propi
habitatge.
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La campanya busca conscienciar de l’ús de la deixalleria enlloc
de deixar mobles, trastos i andròmines a la vorera, la recollida
dels excrements de gos, evitar l’abocament de les restes de
poda al carrer i l’augment de la separació selectiva de residus
al contenidor que pertanyin.
El disseny de la campanya inclou elements de cartelleria i en
format paper, però per tal de dotar el missatge d’una perspectiva local i pròxima comptarà amb la col·laboració directa
de membres destacats de la societat civil cubellenca a través
de clips de vídeo que es difondran pels canals audiovisuals del
Consistori, especialment a través de les xarxes socials, buscant
que es viralitzin en l’àmbit municipal i arribin al major nombre de veïns i veïnes de la vila. Complementàriament també
s’inclou l’opció de decorar espais públics amb el lema de la
campanya, per tal de tenir una forta presència al carrer.
La campanya es completarà amb accions paral·leles com la compra de nous contenidors per a la recollida selectiva o mantenir
l’entrega gratuïta de bosses per recollir caques de gossos censats
a Cubelles que es fa a Jardiland en el marc del Penedès Marítim.

El dret a ser jove sent mare

L

a regidoria de Joventut impulsa la creació d’un espai de
trobada per a aquelles adolescents que han estat mares
per tal d’establir vincles entre elles en diverses sessions
amb el suport d’una psicòloga. Es tracten temes com la família, la sexualitat, l’autoestima... reivindicant el dret d’aquestes mares a ser joves. La iniciativa, que s’adreça a noies de 16
a 23 anys, es va posar en marxa el 5 d’abril amb la jornada
de presentació i es duu a terme cada dimecres a la tarda. Per
més informació o formalitzar la inscripció cal adreçar-se a
l’Espai Jove o consultar el web municipal.

Comença el desmantellament de la central Tèrmica

El cost de les tasques d’enderroc s’eleva als 4,7 milions d’euros.

L

es feines de desmantellament de la
central tèrmica del Foix van començar
a finals de març. Segons informa la
companyia elèctrica, en una primera fase
s’enderroca l’edifici industrial (la nau de
turbines, el centre de control, la caldera i
la xemeneia) i les instal·lacions associades
(edifici d’oficines, menjador, naus, tallers,
magatzems i els dipòsits de fuel que hi ha a
la zona de Mas Xinxola).
En una segona fase es preveu la demolició
de les estructures enterrades i la casa de
bombes i s’iniciarà la remediació del sòl per
retornar el terreny les condicions inicials. En
total, les obres tenen un pressupost superior als 4,7 milions d’euros.
El juny de 2015 Endesa va anunciar que el
ministeri d’Indústria, Energia i Turisme havia autoritzat el tancament de la central
–de 520 MW de potència– que havia arribat al final de la seva vida útil. En els últims
anys de funcionament, però, Endesa va ferne un ús reduït i des del 2010 la central va

operar únicament en períodes de punta de
demanda i per resoldre situacions de restriccions a la xarxa de transport elèctric, ja que
no es considerava necessària per a garantir
el subministrament elèctric ni a mitjà ni a
llarg termini. De fet, el grup no operava des
del 3 d’agost de 2010. Endesa va prendre la
decisió de tancar-la com a conseqüència no
només per l’excés de potència instal·lada
sinó també al desenvolupament de tecnologies de generació amb millor rendiment.
La central tèrmica de Foix va començar a
construir-se l’any 1975 per Tèrmiques del
Besòs, SA (TERBESA). L’únic grup existent
es va acoblar a la xarxa al cap de 4 anys,
el 1979, i el seu disseny ha permès utilitzar
fuel o gas natural, o ambdós combustibles
simultàniament. El procés de construcció va
ser traumàtic per a la població de Cubelles,
que es va dividir entre els partidaris de la
construcció i el detractors.
Salvaguarda del patrimoni
Un cop la central va cessar la seva activitat,

el Fons Històric d’Endesa va recuperar 300
fotografies, 100 documents audiovisuals
i 507 elements representatius del conjunt
de l’activitat de la instal·lació. Tot aquest
material s’ha incorporat a la Fundació Endesa, que vetllarà per la seva conservació,
tot inventariant-lo, catalogant-lo i digitalitzar-lo per, així, salvaguardar-lo i posar-lo a
disposició de la comunitat científica i dels
estudiosos.
Així mateix, també es recuperarà l’enorme mural de ceràmica que decora una de
les parets de la central com un pas més
per salvaguardar el patrimoni artístic i industrial de l’antiga instal·lació. La peça,
obra de l’escultor local Pedro Llorente,
té 30 metres d’amplada per 10 d’alçada,
i està construïda a partir d’un mosaic format per centenars de rajoles de ceràmica
de diferents colors. Endesa cedirà gratuïtament a l’Ajuntament de Cubelles el
conjunt escultòric, que el Consistori emplaçarà a un espai públic encara per determinar.
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La 43a Setmana Cultural homenatja Anselm Cabús
El concurs de pintura ràpida durà el nom del pintor i escultor cubellenc, traspassat recentment
La regidoria de Cultura aprofitarà la celebració de la 43a Setmana Cultural de
Cubelles per retre un homenatge pòstum al
polifacètic Anselm Cabús, traspassat el mes
de març, tot dedicant-li el 10è concurs de
pintura ràpida, que se celebra el 30 d’abril.
El popular pintor i escultor tindrà així el seu
merescut homenatge en el marc d’un esdeveniment de referència que enguany estrena el lema Deixa’t portar per la Cultura.
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L’altra gran novetat seran les visites guiades
a la sala noble del Castell (27 i 29 d’abril,
17.00 h.), una vegada la Diputació de Barcelona ha lliurat unes guies didàctiques que
completen la reforma de la segona planta
de l’edifici històric. L’accés a l’activitat serà
limitada i en grups reduïts amb inscripció
prèvia a través del correu charlierivel@
cubelles.cat i del telèfon 93 895 25 00.

Amb la coincidència enguany de Sant Jordi
en diumenge, els actes més tradicionals s’han
dividit en dos caps de setmana. Així, el 23
d’abril, dia del patró de Catalunya, llibreries,
floristeries i entitats ompliran els carrers de
Cubelles amb les seves tradicionals parades
de llibres i roses a la plaça de la Font, el carrer
Colom i la plaça de Santa Maria. Tot plegat
es combinarà amb activitats culturals i infantils, com l’hora del conte en anglès The king
servant (12.00 h. Pl. Santa Maria), la ballada
de sardanes (17.30 h. Pl. Vila) i les lectures a
càrrec del Grup de Teatre del Casal de Cultura
(18.00 h. Pl. de la Font), entre d’altres.
Els més menuts també podran gaudir de
l’Exposició Permanent del Pallasso Charlie
Rivel (29 i 30 d’abril al matí) i de l’estrena
de l’obra de titelles Charlie Rivel i el fantasma del Castell, que la companyia Guinyol
Didó portarà a escena al Pati de Ponent (29
d’abril, 11.30 h.).
El 30 d’abril es clouen els actes amb la celebració de la 19a trobada de puntaires i patchwork, que organitzen les associacions Labors
de Cubelles i Puntaires cubellenques a l’entorn
del nucli antic de la vila. Aquesta activitat es
completa amb paradetes de productes artesans i llibres, i la trobada de col·leccionistes
de plaques de cava. Finalment, l’Agrupació de
Balls Populars obre temporada amb la cercavila de balls blancs, que inclou les colles que no
utilitzen foc de l’Agrupació, i el dinar popular.

Un any més, la cultura s’apoderarà dels carrers de la vila.

Presentació del llibre dels 20 anys de
l’Agrupa
El gran esdeveniment literari de la Setmana Cultural serà la presentació del llibre
20 anys. Agrupació de Balls Populars 1996-

2016, de Joan Pujol, Gemma Sánchez, Anna
Morcillo i Xavi Toscano. L’acte tindrà lloc a
la Sala Sociocultural el 22 d’abril (19.00 h.).
El llibre, que repassa les primeres dues dècades de l’entitat cultural, és una idea dels
expresidents Joan Pujol i Marta Blanch. Després del traspàs de Blanch, l’Agrupa es va
sumar al projecte i es va obrir un procés de
micromecenatge a través de Verkami. Amb
el finançament garantit, Sánchez, Morcillo
i Toscano es van unir a Pujol per tancar el
llibre que deixa constància de la trajectòria
d’una de les entitats més vives del municipi.
Els actes literaris, però, endeguen coincidint amb la Setmana Santa (14 i 15 d’abril),
amb la celebració del vermut literari Els
crims del convent i L’imperi dels lleons, dintre del programa Pasqua Negra que organitza Cubelles Noir.
La Sala Sociocultural acollirà el 21 d’abril el
lliurament de premis del certamen literari
Víctor Alari, que fa 21 anys que organitza
Ràdio Cubelles (19.00 h.). Abans de conèixer els guanyadors, Vanesa López i el Grup
de Teatre Casal de Cultura interpretaran el
conte infantil L’straficalis.
Les poetesses catalanes Maria Àngels Anglada, Maria Mercé Marçal, Montserrat
Abelló i Marta Pessarrodona seran el centre
de la xerrada sobre poesia que tindrà lloc el
25 d’abril al Centre Violeta (17.00 h.).
El 26 d’abril serà el torn de conèixer els secrets literaris que amaguen les biblioteques
de Can Travé, en una xerrada-taller coordinada per l’Arxiu Municipal amb la participació de Pilar González Rufián, que ha elaborat un treball final de grau de catalogació

de la biblioteca petita d’aquesta magna casa
museu, en procés de rehabilitació. L’endemà, Joan Montes presenta la seva darrera
novel·la titulada El día que murió Fidel Castro. La temàtica cubana torna a les lletres
de l’autor, que ja fa anys va presentar a la
Setmana Cultural la seva novel·la La jinetera.
Conferències, xerrades i projeccions
La 43a Setmana Cultural també tindrà el
seu tradicional cicle de xerrades i projeccions. El 19 d’abril (18.00 h.) el Casal d’Avis
acollirà la conferència interactiva Tradicions culturals a la Unió Europea, a càrrec del
reelegit Secretari General del Consell Català del Moviment Europeu, Joaquim Millan,
i la dinamitzadora cultural, Marta Marfany.
La Setmana Cultural del 1992 protagonitza
la projecció que el Grup d’Estudis Cubellencs Amics del Castell, amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal, ofereix el dijous
20 d’abril (19.00 h. Sala d’actes de la Parròquia). Els vídeos corresponen al fons del
cubellenc Isidre Rosell.
Els Amics del Castell també organitzen la
xerrada que tindrà lloc a la Sala d’actes de la
Parròquia sobre la proclamació de la República a Cubelles. Aquest acte, que anirà a càrrec
del president de l’entitat de recerca històrica,
Joan Vidal, està coorganitzat per l’Associació
Garraf per la República i el mateix Ajuntament i s’emmarca dins dels actes de commemoració del dia de la República, que se celebra el 14 d’abril. Amb motiu d’aquesta data,
i tal com es va aprovar per Ple, la bandera
tricolor onejarà al balcó de la Casa de la Vila.
Finalment, el dijous 27 d’abril (19.00 h. Sala
d’actes de la Parròquia) es debatrà sobre
la recentment aprovada Vegueria del Penedès, en una conferència a càrrec Ramon

Els Balls Populars donen el tret de sortida a la seva temporada d’activitats.

Arnabat, en representació de l’Institut d’Estudis Penedesencs.
Música i dansa
La commemoració del Dia de la Dansa s’estrena enguany al programa, el 22 d’abril al
Poliesportiu municipal. Des de les 10.00 h.
s’ha programat una sèrie d’activitats amb la
participació de l’escola de dansa Eva Film,
l’Agrupació Sardanista Anella Oberta i l’associació de balls de saló Tempo de Ball.
A les 10.00 h. endega una masterclass de
zumba amb les reconegudes monitores
Tina Mora, Lidia Cerrato i Núria Rodríguez.
Seguidament (12.00 h.), l’Anella Oberta, en
col·laboració amb la Colla Sardanista La Lira
Vendrellenca, oferirà un taller i una ballada
de sardanes. Ja a la tarda (17.00 h.), Tempo
de ball farà una exhibició de pasdoble, txatxa-txa i merengue i un ball de participació
oberta (bachata). A continuació arribarà
l’exhibició de funky, hip hop, ballet, sevillanes, castanyoles i zumba, entre d’altres, de
l’escola de dansa Eva Film.

Les sardanes també tindran el seu espai
propi el dia de Sant Jordi, amb la ballada
a la plaça de la Vila (17.30h.) a càrrec de
la Cobla Maricel. L’audició tindrà la participació dels alumnes del programa Sardatic,
que s’imparteix a les escoles de Cubelles.
La música és l’altra disciplina artística que
té un especial protagonisme a la Setmana
Cultural cubellenca. L’Associació de Joves
de Cubelles i la regidoria de Cultura organitzen el 29 d’abril un sopar popular a la
plaça del Centre Social, que es completarà
amb l’actuació dels grups Muy Stone i Latin
Panas (21.00 h.). Prèviament a aquest acte,
a la pl. del Mercat, hi haurà una exhibició
de balls de l’associació Fame de Cubelles.
Els actes acabaran el 30 d’abril (18.00 h. Església Santa Maria) amb el 13è Festival de
Cant Coral Vila de Cubelles que organitza
el Cor l’Espiga, amb la participació del Cor
Coral·lí, els Cantaires de Fossella, la coral La
Capella de Música de l’Orfeó Badaloní i les
locals l’Espig@ XXI i l’Espiga.
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El mar recorda el passat ibèric i romà de Cubelles
Un veí ha trobat restes ceràmiques emergides amb les darreres llevantades

U

nes troballes subaquàtiques de restes ceràmiques fetes per un veí a
la costa de Cubelles certifiquen la
presència d’embarcacions ibers i romanes dedicades al comerç i transport de vi.
Les darreres llevantades han fet emergir
del fons marí aquests pedaços d’àmfores
d’ambdós períodes procedents de la regió
itàlica de la Campània (actual Nàpols) dels
segles I –I aC. segons certifica en un informe
Magí Miret, arqueòleg territorial de la Generalitat de Catalunya.
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Aquestes troballes, segons Miret, “confirmen que hi hauria un fondejador natural
utilitzat per vaixells d’època ibèrica i romana (del segle IV aC fins al segle II dC)” i que
“cal posar-ho en relació amb l’existència a
les proximitats del poblat ibèric de la Mota
de Sant Pere (segles IV – I aC) i de la vila
romana del castell de Cubelles (segle I aC –
segle V Dc)”. El fet de tractar-se de trossos
d’àmfora i no d’objectes sencers resta valor
econòmic a les troballes, malgrat sí en té
d’històric com a proves de l’activitat marítima davant la costa de Cubelles.
Miret explica en l’informe que: Durant
l’antiguitat, els vaixells resseguien la costa
en navegació de cabotatge i fondejaven
davant els llocs on hi havia establiments
amb els que podien comerciar. Quan fondejaven, s’aprofitava per llençar al mar les
àmfores que s’havien trencat durant la tra-

Magí Miret (esquerra), amb Pablo Ruiz i l’Alcaldessa el dia del lliurament de l’estudi sobre les troballes arqueològiques.

vessia, els fragments de les quals anaven a
parar al fons del marí. Després, a causa de
l’acció de l’onatge durant les llevantades,
aquestes arribaven fins a les platges. Tampoc es pot menystenir que els camins que
remuntarien el curs baix del riu Foix permetrien portar les mercaderies arribades
per mar a l’interior de les terres penedesenques de forma més directa que des de les
platges del Vendrell. A la zona de l’actual
terme de Santa Margarida i els Monjos hi
havia l’important poblat ibèric de Mas Castellar i diverses vil·les rurals romanes.

Gràcies a l’expedició del 2008, es van
descobrir al fons del mar, materials com
claus de ferro, fragments d’àmfores...
Els fragments portats per les llevantades
(...) permetrà conèixer millor el tipus, lloc
de procedència i cronologia de les mercaderies que es comerciaven durant l’antiguitat a la costa de Cubelles. La seva recuperació té per tant un gran interès des del punt
de vista arqueològic i patrimonial.
Antecedents de recerca
L’any 2008, el Centre d’Arqueologia Subaquàtica de Catalunya (CASC) va realitzar
amb el vaixell Thetis una campanya de
prospeccions arqueològiques subaquàtiques a la costa de les comarques del Garraf i el Baix Penedès. En el curs d’aquests
treballs es va localitzar al fons del mar,
front a la platja de la punta de Sant Pere,
just enfront de la desembocadura del riu
Foix, una acumulació de materials rodats
de diverses èpoques (claus de ferro, fragments d’àmfores ibèriques i romanes, una

politja de fusta, etc.), que podrien respondre a la utilització d’aquesta platja
al llarg dels segles com fondejador per a
vaixells.
A instàncies del Servei d’Arqueologia del
Departament de Cultura de la Generalitat
de Catalunya, durant el mes de novembre
de 2011 l’empresa Estudios de Afección Patrimonial S.L.P. va efectuar una prospecció

arqueològica submarina a l’àrea front la
platja de la desembocadura del riu Foix per
elaborar les mesures correctores a incloure
a l’Estudi d’Impacte Ambiental del projecte
Restitución de la costa comprendida entre
el Farallón rocoso de Santa Lucía y el límite
de la provincia con Tarragona, promogut
pel Ministeri de Medi Ambient i Medi Rural i Marí. Aquest projecte té per objectiu
pal·liar el procés de regressió constant de
les platges situades al sud del municipi de
Vilanova i la Geltrú i al municipi de Cubelles.
Aquest projecte pretén crear dos sistemes
estables de platges separats per la desembocadura del riu Foix, generant una longitud total de 2.508 m. i amplades que oscil·len entre 40 i 115 m. El projecte contempla
l’aportació de 137.065m3 de sauló d’origen
extern i la recol·locació de 137.065m3 de
sorra excavada per mitjans terrestres en les
zones de major acumulació de les actuals
platges, així com la reconstrucció dels espigons per mitjans terrestres. Aquestes actuacions poden incidir negativament en les
restes arqueològiques existent al fons marí
de la zona.
A les platges situades entre els dos espigons, que marquen la desembocadura del
riu Foix i de forma més puntual a la platja
situada més al sud, es van localitzar diversos fragments rodats i amb incrustacions
adherides de poliquets (tubs fabricats per
aquests anèl·lids marins per viure-hi) pertanyents a àmfores de vi romanes del tipus
Dressel 2-4, característiques dels segles I-II
dC, transportades per la força de l’onatge
fins la platja i procedents del fons marí.
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Continua obert el període de presentació de
candidatures al Jutjat de Pau

E

l procés de renovació o substitució
del càrrec de jutgessa de Pau, que actualment ocupa la cubellenca Montse Antó, la primera dona en ostentar-lo
en tota la història de Cubelles, està obert
a la presentació de candidatures fins al 24
d’abril.
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Les persones interessades en el càrrec, que
reuneixin les condicions legalment establertes i no estiguin incursos en les causes
d’incompatibilitat previstes a la Llei Orgànica del Poder Judicial, hauran de presentar
sol·licitud per escrit a l’OPIC abans d’aquesta data. En la mateixa han de fer constar la
fotocòpia del DNI i un currículum. A més,
cal adjuntar una declaració responsable de

s’està en ple exercici dels seus drets civils;
tenir nacionalitat administrativa espanyola,
major d’edat, no estar impedit físicament o
psíquica per a la funció judicial i que residirà en aquesta localitat, llevat d’autorització de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia, i no estar incurs en cap de
les causes d’incapacitat, incompatibilitat o
prohibició previstes als articles 389 a 397 de
la Llei Orgànica del Poder Judicial.
Montse Antó i Ramon Gómez el dia del traspàs de
poders, el 2013.

no haver patit condemna per delicte dolós
o, en el seu cas, que s’ha obtingut la rehabilitació; no haver estat involucrat en un
procés o inculpació per delicte dolós; que

Les sol·licituds presentades se sotmetran a
la consideració del Ple en la primera sessió que celebri un cop finalitzat el termini.
L’elecció de la persona titular del jutjat de
pau serà escollida entre les interessades,
amb el quòrum de majoria absoluta.

En perill la celebració de la
processó de Sant Antoni Abat

L

a propera celebració de la processó de
Sant Antoni de Pàdua, que hauria de
celebrar-se el 13 de juny, està ara mateix a l’aire. Els membres que organitzaven
la celebració van comunicar recentment a
mossèn Joaquim Lluís la seva renúncia per
motius d’edat i salut. El rector estaria cercant col·laboradors que se’n vulguin fer
càrrec per no perdre aquesta tradició.
Fins ara Antoni Pineda, Antoni Jiménez i
Antoni Bellés eren els impulsors de l’or-

ganització. Jiménez, més conegut popularment com Antonio el Moro, explica
que “no s’han de fer massa coses, però
sí que cal coordinar-se amb la Policia i
demanar el material a l’Ajuntament i, el
dia de la processó, muntar i desmuntar
la infraestructura utilitzada”. Jiménez es
mostra obert a “ajudar a aquelles persones que se’n vulgui fer càrrec”, però
ja no es veuen amb cor d’organitzar-ho
després de més 20 anys al capdavant de
la celebració.

Ermita de Sant Antoni.

Cubelles torna a l’Edat Mitja
La fira medieval arriba a la 6a edició plenament consolidada en el calendari festiu local

L

a Fira Medieval arriba a la seva sisena
edició consolidada com una fira de referència del calendari municipal i ungran poder d’atracció de públic que any
rere any omple de gent i de vida els carrers.
Se celebrarà els dies 14, 15 i 16 d’abril i
aplegarà prop d’un centenar de parades a
l’entorn del Nucli Antic i també al passeig
de la Marina de Cubelles.
Enguany, Cubelles Medieval descobreix els
orígens de la vila endinsant-se en un fet poc
conegut, Cubelles té el privilegi de ser el
municipi de Catalunya amb la constatació
documental més antiga del país de l’exis-

tència d’una comunitat jueva. Concretament es tracta d’un document de l’any 973,
on Iudà Vives, jueu de Cubelles, ven una
vinya a un cristià, Onofred, i els testimonis
de la venda són també jueus: Isaac, Simha
i Barukh. Document redactat en llatí i hebreu, que inspira el cartell de la Fira.
Les novetats d’aquesta edició són un nou
campament medieval al carrer Nou, que se
suma a l’existent a la plaça del Castell i la
plaça de Santa Maria. Es realitzaran dues
àrees temàtiques: El Call Jueu al carrer de
la Pau i el Soc àrab a la plaça de la Vila. Al
carrer Major i carrer de l’Estació s’ubicaran

jocs gegants d’estratègia i es reediten les
jornades gastronòmiques medievals. Com
és habitual es comptarà amb les demostracions d’oficis, parades, espectacles i activitats per la canalla i conferències tot ben
arrelat a la història local.
La Fira Cubelles Medieval estarà amenitzada amb recreacions de vida a l’època (campament dels senyors i dels vassalls) exposició d’armes, oficis, cercaviles, actuacions
musicals, espectacles de faquirisme i foc,
música medieval i animacions itinerants per
la fira. A més, els més petits podran endinsar-se en el món dels oficis medievals amb
tallers gratuïts (fang i rajoler, forner, ferrer
i ceramista).

La trobada és de les més multitudinàries que s’organitzen a Cubelles.

A la plaça del Centre Social es concentraran
els establiments de restauració, que comptaran amb una zona de pícnic i una gran
carpa on s’oferirà braseria i poperia.
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La UE subvenciona l’adequació dels jardins de Can Travé
Els projectes del Consell Comarcal del Garraf reben més d’1.171.183,75€ procedents del fons FEDER

L

’Ajuntament de Cubelles, a través del
Consell Comarcal del Garraf, ha rebut
suport dels Fons de Desenvolupament
Regional Europeu (FEDER) per a l’adequació dels jardins de Can Travé, entre d’altres
relacionats amb la promoció turística del
municipi.
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L’exterior de la finca del palauet neoclàssic, de fet, està protegit pel catàleg del
patrimoni municipal de Cubelles. Es tracta
d’una unió d’espais enjardinats i diferents
elements arquitectònics decoratius que necessiten d’una actuació per tal de recuperar-los, ja que molts es troben en un estat
de degradació molt avançat, i perquè així
puguin esdevenir un element d’atracció de
visitants. Les actuacions a executar són la
reparació dels elements arquitectònics dels

jardins i de les seves instal·lacions per poder
obrir l’indret a l’accés públic, junt a l’adequació de la il·luminació dels propis jardins.
En total, es tracta d’un avantprojecte que té
un pressupost de 174.952€ (IVA exclòs), dels
quals el FEDER n’aportaria el 50%. L’altre
50% l’assumirien l’Ajuntament de Cubelles
(25%) i la Diputació de Barcelona (25%).
El calendari d’execució és de quatre mesos
i de les obres se’n responsabilitzarà el Consell Comarcal del Garraf, que preveu licitar-les dins d’aquest exercici.
Altres projectes comarcals
Dins de les subvencions que atorga la Unió
Europea mitjançant el FEDER, Cubelles
també es beneficiarà dels ajuts econòmics
rebuts per a la creació de la Ruta del Pa-

Les jornades de portes obertes a la finca han tingut una gran acceptació.

trimoni del Garraf, una iniciativa que pretén harmonitzar tot el conjunt d’itineraris
que s’han desenvolupat fins al moment a
la comarca sota un eix comú i denominador basat en la divulgació i potenciació de
l’entorn urbà i natural com un element patrimonial a posar en valor.
També es portarà a terme un projecte
d’aplicació de les tecnologies de la informació a la promoció turística mitjançant l’ús
d’una plataforma que combini un gestor
de continguts amb interacció i anàlisi, una
aplicació mòbil, una actualització web i un
mapa interactiu, aplicant tècniques com la
realitat augmentada i la ludificació per les
rutes turístiques i de senderisme.
Finalment, a l’àmbit comarcal, es durà a
terme una campanya de promoció de la
destinació per posicionar el Garraf com un
destí turístic centrat en la preservació del
seu patrimoni, especialment el del s. XIX;
donar a conèixer els productes patrimonials; promocionar el Garraf com a espai de
cultura i lleure permanent; reforçar el sentiment d’identitat, i posar en valor els senders i camins harmonitzant-ne els existents
sota una mateixa imatge comunicativa i
patrimonial.
En total, els projectes comuns del Garraf
sumen 332.051,40€, dels quals un 50% els
assumirien els fons europeus.

“El fitxatge pel Deportivo era un repte que havia
d’afrontar si volia continuar creixent com a futbolista”

E

duardo Expósito (20 anys), més conegut
com Edu, va canviar Cubelles per La Corunya fa dos anys. Va fitxar pel RC Deportivo B (Fabril) i cada cop està més a prop de
fer realitat el seu somni de ser futbolista professional. De fet, el primer cap de setmana
d’abril es va estrenar a València en una convocatòria amb el primer equip. El seu debut a
la lliga de les estrelles és més a prop. Un èxit
a la seva constància i del seu representant, el
també cubellenc Òscar Font. Iván Fernández
parla amb Edu Expósito sobre la seva arribada a un dels grans del futbol estatal.
Com sorgeix la possibilitat de jugar al
filial del Dépor?
Els observadors del Deportiu ja m’havien
vist jugar algun cop a la Damm, però no
vaig parlar amb ells fins després del partit
contra el Rayo Vallecano a la Copa del Rei.
Uns dies després vaig rebre una trucada
oferint-me fitxar pel Fabril.
Va ser una decisió difícil?
Evidentment. Mai abans havia marxat de
Cubelles i dir que sí suposava deixar de banda moltes coses. Finalment, vaig decidir que
era un repte que havia d’afrontar si volia
continuar creixent com a futbolista.
Et va costar adaptar-te a l’equip?
Al principi sempre és complicat. La primera
jornada vaig ser suplent i només vaig poder
jugar 15 minuts, però les dues següents jornades ni tan sols vaig anar convocat.
I com et vas fer amb la titularitat?
Sent molt oportú. Un company tenia molèsties i l’entrenador va decidir canviar-lo en el
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descans. Vaig substituir-lo i només trepitjar
la gespa vaig fer gol.
Així és el futbol.
També és un esport molt traïdor, no et pensis. En el meu debut vaig fer una molt bona
temporada, però en acabar els playoffs em
vaig haver d’operar d’una hèrnia inguinal i
no vaig poder jugar la pretemporada.
Però vas arribar a temps per l’inici de lliga.
Sí, però no vaig ser titular perquè encara
no havia agafat el ritme competitiu que
exigeix la Tercera Divisió Gallega. De fet,
em vaig tornar a lesionar, aquest cop per
un microtrencament a l’adductor.
Quant de temps vas estar fora del terreny de joc?
Vuit setmanes. Una eternitat per algú que
mai abans s’ha lesionat.

I la teva tornada va coincidir amb la
millor versió de l’equip.
Afortunadament sí. L’equip va tenir una
mala ratxa i quan vaig tornar les coses van
canviar positivament. El futbol és un esport
de dinàmiques i ara l’equip no perd des de
la jornada 25.
Sou a vuit punts del segon i a nou del
tercer. Us veieu campions de grup?
És difícil perdre aquesta avantatge, però
mai se sap. A aquestes alçades de temporada tots els equips són perillosos: els de dalt
volen jugar els playoffs i els de baix volen
aconseguir la permanència.
És d’hora per parlar de Segona B?
Si aconseguim ser primers de grup només
haurem de jugar una eliminatòria. Per tant,
aquesta temporada tenim moltes més possibilitat de pujar a Segona B.

Relleu al Club Marítim Cubelles
Jordi Obach dóna pas a Lluís Morillo després de vint anys al capdavant de l’entitat

E

l qui ha estat president del Club Marítim Cubelles (CMC) els darrers sis
anys, i vinculat amb diverses responsabilitats des del 1996, Jordi Obach, ha
complert el seu cicle de mandat i fa una
passa al costat per al relleu al capdavant
de l’entitat. Els primers de saber aquesta
decisió van ser els socis del CMC, amb qui
Obach mantenia i manté un contacte fluid
i diari. En declaracions a Ràdio Cubelles,
Jordi Obach afirma: “pel bé del club que
tant m’estimo, cal saba nova”.
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Des de meitats de març el nou president és
Lluís Morillo, membre de la darrera junta els
últims quatre anys i única candidatura presentada, pel que el CMC seguirà sense tenir
eleccions en els seus 47 anys de vida on es
contrastin diversos projectes de lideratge.
Jordi Obach dóna tot el suport al nou president, ja que, a més de ser membre del seu
equip, “a totes les entitats costa trobar gent
disposada a destinar temps”. De Morillo el
ja expresident del CMC assegura que té un
perfil ideal per encapçalar l’entitat, amant

de la vela, navegant, patinaire, soci des de
fa anys, pare de navegants i amb experiència de gestió a la junta. “Vénen noves idees
per dirigir el club i aconseguir més ingressos
augmentant el nombre de socis”, declara
Obach.
Obertura al poble
El mandat de Jordi Obach a la presidència
del CMC es resumeix en l’objectiu d’obrir i
integrar el club a la vila, promocionar l’escola de vela i promoure la competició dels
seus regatistes. D’aquests, Obach destaca
“la bona feina feta des de l’any 96 quan
la situació era diferent i es va treballar per
obrir el club a Cubelles i que la població
se’l sentís seu”. Per culminar aquesta aspiració, Obach anunciava la recent obertura
del restaurant del club al públic general des
del mes d’abril. “La ciutadania i els visitants
podran endinsar-se al club, que podrà donar-se a conèixer i captar nous socis”.
Jordi Obach ha aprofitat l’entrevista per
agrair el tracte rebut per tot el poble i, en
especial, al departament d’esports de Ràdio
Cubelles per donar visibilitat a l’entitat, de
qui es posa “a total disposició per tot el que
puguin necessitar malgrat no ser a primera
línia”. Sempre amb el seu desig “que el club
sigui etern”.

El fins ara president ha ocupat el càrrec dues dècades.

Recupera l’entrevista completa al web de
Ràdio Cubelles www.radiocubelles.cat.
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Cubelles més estabilitat, més i millor govern!

DEFENSEM LES LLARS D’INFANTS

EDUCACIÓ I JOVENTUT, PROJECTES DE FUTUR

Diàleg amb totes les forces polítiques! Ho ressaltàvem al nostre programa electoral i ho vàrem plasmar
en el pla de mandat com un dels eixos vertebradors
de la nostra acció política municipal. Crèiem que calia canviar les inèrcies d´anteriors legislatures que,
per unes raons o unes altres, s´havia generat una inestabilitat i un tarannà polític que calia capgirar; el
resultat polític de tots aquest anys no havia estat els
que la majoria de ciutadans hauríem desitjat. Amb
aquesta dinàmica de diàleg és amb la qual Unitat
Cubellenca 11- Reagrupament fa el pacte de govern
amb ERC, ICV i, des de fa poques setmanes, s’hi ha
incorporat CiU.

Al Garraf i l’Alt Penedès hi ha 65 escoles bressol públiques que es mantenen gràcies a l’esforç que es
fa des dels Ajuntaments. Per aquest motiu, els i les
socialistes han reclamat responsabilitat a la Generalitat de Catalunya amb un tema com aquest i han
recordat que:
• El finançament de les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys de 1.800 euros per alumne i
any, a zero per part del Govern de Catalunya.
• La CUP estan fent front comú amb el govern de
Junts pel Sí per frenar el necessari i urgent finançament de les escoles bressol de titularitat pública de
Catalunya.
• El Govern està reduint o fins i tot anul·lant les
possibilitats de molts infants d’accedir a una educació de qualitat, fonamental i decisiva en aquest tram
d’edat.
• La contribució desigual de les diputacions en el
finançament de les escoles bressol està generant desigualtats evidents.
• Són els ajuntaments, amb l’ajut de les famílies,
qui estan suportant el sosteniment de les escoles
bressol municipals.

A mitja legislatura, Esquerra de Cubelles encara nous
reptes, tant propis com de govern, i consolida projectes llargament anhelats i lluitats com la construcció
d’un nou institut que substitueixi les actuals instal·
lacions provisionals de Les Vinyes. Amb el suport de
la Generalitat per resoldre aquesta situació pendent
des de fa uns anys, entre tots haurem de buscar el
lloc indicat per la nova construcció i consolidar, així,
aquest projecte educatiu, de la mateixa manera que
fem palesa la necessitat per tothom acceptada d’un
centre de joventut.

Prèviament ja s´havia fet un treball conjunt amb
aportacions seves al pla de mandat, s’havien consensuat les ordenances fiscals i el pressupost 2017. L´entrada de Convergència i Unió aporta moltes coses
importants i positives, sobretot un equip humà amb
gran vàlua i una capacitat de treball i experiència
que ens fa ser un govern més fort, cohesionat i amb
l’estabilitat necessària per afrontar els reptes que
planteja el pla de mandat per aquesta legislatura.
Per tant, un govern més fort, més estable, més i millor govern! Amb un pressupost 2017 que comença a executar-se, que ha de servir per començar a
transformar Cubelles amb projectes molt importants
i esperats com són la biblioteca municipal, passeig
marítim, problemàtica del Foix, via pública, sense
oblidar-nos de les polítiques de servei a les persones i
la nostra cultura i patrimoni. Som més gent al govern
per ajudar a tirar tots aquestes projectes endavant i
anar plegats en la bona direcció.
Amb la suma de nou regidors de govern no vol dir en
absolut que tanquem la porta a cap altra incorporació, ni a la bona dinàmica de diàleg polític existent.
Des d´Unitat Cubellenca 11- Reagrupament sempre
hem cregut en l´aportació de tots aquells grups i persones que creguin en la necessitat de treball polític
però, sobretot, en el compromís i la lleialtat a tots
aquells cubellencs i cubellenques que ens van fer
confiança per canviar la política municipal del nostre
poble.
Sumar sempre és bo i positiu, Cubelles sempre hi
guanya!!
Bona Pasqua a tothom!

Els regidors del PSC de Cubelles, reunir amb la diputada socialista Exter Niubó, han analitzat la situació de l’educació a l’Alt Penedès i el Garraf així com
de les informacions que han aparegut les darreres
setmanes sobre el desviament de fons de les escoles
bressol cap a la concertada. El mateix Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya reconeix que dels 140.198.799,76 € (dels exercicis 2012,
2013 i 2014) de subvenció previstos nominativament
per subvencionar llars d’infants municipals, només
73.287.839,93€ s’han destinat a aquesta finalitat.
66.910.959,83€ s’han transferit a altres “finalitats
superiors” (pagament de nòmines de les concertades).
Així mateix, durant la trobada es van poder intercanviar impressions amb la Diputada sobre l’esforç que
fan els Ajuntaments en relació a les escoles bressol
d’ençà que el 2012 la Generalitat de Catalunya decidís eliminar la subvenció que destinava a l’educació
de 0 a 3 anys i es va recordar que tant l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (art. 84.2 i 131), com la Llei
12/2009, de 10 de juliol, d’Educació, al seu art. 198,
recullen que l’ensenyament 0-3 és de competència
exclusiva de la Generalitat de Catalunya.

En quant a reptes propis, des d’Esquerra volem
agrair tota la feina feta pel nostre regidor, Joaquim
Macià, que per motius propis sobrevinguts ha hagut
de renunciar a la seva acta de regidor. Tot el nostre
suport i desig de ràpida millora. Així mateix, donem
la benvinguda a qui serà el seu substitut, l’Agustí Casanovas, al que desitgem sort i encerts, que la capacitat de treball ja li tenim coneguda.
En quant a reptes de govern, la incorporació de nous
partits a l’acord municipal ha de possibilitar una gestió més eficaç i, és clar, obliga a tots els membres del
govern cubellenc a una reubicació. La cessió de la
Primera Tinença d’Alcaldia no és més que l’evidència
que des d’Esquerra el compromís amb el municipi va
més enllà de l’ostentació o acumulació de càrrecs. Tenir un govern fort en reforça els objectius.
I no oblidem els reptes nacionals. Guanyar la República Catalana no és només una qüestió ideològica
sinó la condició imprescindible per viure en un Estat
on les urnes no estiguin vetades quan la consulta no
agrada a qui mana a cop de promesa i sobreviu d’incompliment en incompliment. Necessitem una societat on l’humor no sigui delicte penal, on es digui
no a l’homofòbia i transfòbia sense complexes i on
la nostra capacitat econòmica no depengui del moment electoral i les reclamacions d’igualtat dels que
ens volen desiguals. No podem obligar a que canviï
qui no vol canviar. Ara és hora de crear el país que
volem, entre tots, amb tots i sense més dilacions. Votar és democràcia.
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Cubelles sí es pot

CiU

CLÀSULES TERRA I ROM

No es lo mismo….

NOVES RESPONSABILITATS, NOUS REPTES.

El govern municipal format per ICV, Unitat Cubellenca; ERC i CiU, va votar en contra de la moció sobre
clàusules terra (o sòl) que el grup polític Sí Es Pot a
Cubelles van presentar al ple.

“Estaba cantado” decían algunos ante la noticia de
los cambios en el gobierno municipal, otros en cambio
se sorprenden sin entender que aquellos que durante largo tiempo eran más que rivales, ahora se unan
en el proyecto de gobernar Cubelles. Y es que ciertamente la Política parece que obra milagros. Desde
el Partido Popular ya avanzábamos en el anterior número de la revista que se avecinaba una crisis en el
actual gobierno y el cambio llegó en el ecuador de la
legislatura justificado por la búsqueda de la mayoría
absoluta, siempre deseable.

El grup municipal de Convergència i Unió assumeix
aquest any noves responsabilitats en la gestió municipal des de que el passat mes de març s’anunciés
la nostra entrada com a nou integrant del govern
municipal. Un govern amb el que portàvem mesos
treballant com va posar de manifest el recolzament a
les inversions i als projectes importants per Cubelles.

Multitud de consumidors/es cubellencs/ques paguen
mensualment més diners, en concepte d’interessos,
del que els correspondria de no tenir contractada un
clàusula terra a la seva hipoteca.
La jurisprudència europea acaba de declarar nul·les
les clàusules terra. En conseqüència, els bancs han de
retornar els (milers) d’euros cobrats de més.
Qui vulgui iniciar els tràmits legals per aconseguir recuperar els seus diners requerirà assessorament legal
solvent i seriós i no pas de persones sense cap titulació interessades en cobrar dels damnificats.
Es per això que Sí Es Pot demanava a la seva moció
que l’Ajuntament cubellenc prestés, de manera permanent i gratuïta, aquest servei mitjançant funcionaris professionals especialitzats.
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El govern d’ICV, Unitat Cubellenca; ERC i CiU, va votar en contra. Així va quedar palès la seva nula sensibilitat amb els/les afectats/des i el seu recolzament
als bancs.
Retallada de drets polítics: D’altra banda aquest mateix govern acaba de modificar el Reglament Orgànic
Municipal (ROM) que regula els plens municipals tot
retallant a la mitat les intervencions dels/les regidors/
es i escurçant la durada les sessions plenàries en dues
hores entre altres mesures encaminades, una vegada
més, a dificultar la tasca de l’oposició.
«Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe
ser ley porque es justa».- Montesquieu (1689-1755).
Filòsof francés.

Sin duda gobernar en minoría no es sencillo, pero
tampoco la mayoría absoluta garantiza el éxito y
avance de un municipio. Veremos en los próximos
meses si este cambio genera nuevos proyectos, mayor
agilidad, eficacia, etc…eso sería una buena noticia
para todos, sin embargo nuestra impresión en este
momento es que más que un Gobierno, se trata de
una ampliación en el número de concejales con cartera y honestamente NO es lo mismo. No es lo mismo un
gobierno fuerte y con un rumbo claro, que un número determinado de concejales ejerciendo funciones en
sus áreas en base a sus criterios personales. La consecuencia de gobernar o de participar en un gobierno
sin líder firme ni rumbo claro es la instalación en un
espacio de mediocridad que nuestro pueblo no merece. No es lo mismo liderar que tener el mando, del
mismo modo que No es lo mismo creer con firmeza en
un proyecto que sumarse al carro. Ocurre en Cubelles
algo parecido a lo que le pasa por fortuna al independentismo, que aquella ilusión de los inicios de la
legislatura de hacer tantas cosas y mejorar otras tantas, está como el independentismo, en modo souflé.
Partido Popular Cubelles.

Convergència i Unió es va presentar a les eleccions
amb un programa que pretenia millorar el nostre
municipi, i ara podrem fer realitat aquells projectes
que ja en el seu dia vam poder incloure en el PAM
com l’activació de la zona marítima amb activitats lúdico-esportives, la construcció de la nova biblioteca
en la qual s’està treballant en la revisió del projecte, la construcció del nou institut, l’arranjament de
carrers i voreres, les obres d’accessibilitat en edificis
públics i carrers, entre d’altres.
Ens he posat al capdavant de les regidories de Benestar Social i de Comunicació i TIC, amb ganes de treballar i d’aportar noves idees i noves formes de fer.
En aquest sentit, des de la regidoria de serveis socials
hi ha molta feina per fer i, més important encara,
reconèixer la gran tasca que fan els professionals i
les entitats d’aquest àmbit que tenim a Cubelles, ja
que sense ells moltes de les tasques que són necessàries serien inviables. No hem d’oblidar que són temps
difícils i, per tant, necessitem de tothom i de tots els
mecanismes possibles per atendre les mancances dels
ciutadans de Cubelles.
Des d’aquest espai, i en aquesta línia, volem felicitar
a l’entitat AMICU, que enguany fa 10 anys, uns anys
plens de tasques voluntàries en ajuda dels veïns de
Cubelles, donant suport en tot allò que cal, ajudanten la cerca recursos, denunciant aquells aspectes en
que el municipi ha de millorar, organitzant sortides,
... Una tasca poc agraïda, però que Cubelles necessita.

ICV
UN PAÍS EN COMU
Normalment quan redactem un article al Cubelles
Comunica parlem de temes molt relacionats amb el
nostre municipi, però aquest cop volem explicar un
fet que tindrà molta repercussió per a Iniciativa per
Catalunya Verds.
Com a ICV passarem, a nivell català, a formar part
d’un nou subjecte polític. Se’ns presenta l’oportunitat de canviar les coses i això no ho podem deixar
passar, la suma i la confluència ens permetrà portar
al braç de l’esquerra transformadora en un mateix
bàndol i assolir fites, i majories que puguin canviar
el nostre país.
Aquest projecte ha de ser també un projecte municipalista per a cuidar de les persones, amb governs
valents que, amb una representativitat de majories
pugui fer front als nous reptes.
ICV venim de lluny i podem aportar molt a aquesta
confluència.
Som hereus del sindicalisme, que ha lluitat pels drets
dels treballadors i les treballadores als centres de treball, del feminisme, intentant sempre articular una
societat més efectiva i mes justa en matèria de gènere i com no, de l’ecologisme, defensant sempre els
espais verds i la natura.
Però ara amics i amigues, el que volem pel nostre
país, per les nostres ciutats i pels nostres pobles és
construir una força integrada amb el millor dels
grups que confluïm, que suposi ajuntar des de la pluralitat i la diversitat les millors propostes progressistes d’esquerres i del catalanisme popular, per avançar anant més enllà de nosaltres mateixos.
Un espai polític que s’articuli i es construeixi com una
proposta de país i amb el propi país.
Aquest nou espai té la missió de dignificar la política
i deixar enrere la corrupció, modernitzant les institucions i posar-les al servei de la gent.
A Catalunya sumem esforços per guanyar.

Guanyem Cubelles
CUBELLES TINDRÀ ENERGIA ELÈCTRICA 100% RENOVABLE I PUNTS DE RECÀRREGA PER VEHICLES ELÈCTRICS
El 80% del consum energètic i les seves emissions de
gasos d’efecte hivernacle estan associats amb l’activitat urbana, raó per la qual el paper dels governs
locals per atenuar els efectes del canvi climàtic esdevé decisiu. Conscienciats d’això més de 700 municipis
d’arreu de Catalunya i de l´estat com per exemple,
Madrid, Cadis, Vilanova i la Geltrú, Tarragona ,Vic, Figueres, Sabadell, etc. , han portat a terme iniciatives
en els darrers anys per reduir el consum energètic,
fer-ne un ús més eficient, i augmentar el subministrament d’energia d’origen renovable i local a fi de
reduir al màxim les emissions de gasos d’efecte hivernacle. Com a exemple dir que només l´Ajuntament
de Cubelles segons els nostres càlculs va emetre més
1.200 tones de CO2 l´any 2016, una xifra gens menyspreable.
A Guanyem creiem que Cubelles no pot ni deu quedar al marge d´aquest canvi. El nostre consistori per
responsabilitat amb els compromisos adquirits en
matèria de sostenibilitat i energia , ha d´afrontar el
repte de la Transició energètica cap a un model basat
en les energies renovables . Per això pensem que des
de l´administració pública s´ha de donar exemple i
impulsar el consum i la producció d´energies renovables , així com facilitar a la ciutadania l´accés a tecnologies més sostenibles amb el medi ambient.
Un exemple és l’evolució de la tecnologia per a la
Mobilitat Elèctrica, que ha fet un salt qualitatiu molt
important els últims 10 anys, augmentant significativament l’autonomia dels vehicles. La millora de les
prestacions de les bateries de liti ha contribuït en
aquest sentit, obtenint bateries amb una capacitat
i una eficiència energètica cada cop més grans. Actualment els Vehicles Elèctrics (VE) estan cridats a
substituir progressivament la tecnologia dominant
basada en la crema d’hidrocarburs d’origen fòssil.
En aquest sentit a Guanyem Cubelles celebrem
l´aprovació per unanimitat de les propostes que vam
fer per a que l´Ajuntament de la nostra vila contracti
energia elèctrica 100% renovable per tots els espais
i edificis públics; així com la instal·lació de punts de
recàrrega per a vehicles elèctrics .
La nostra vila no pot quedar-se ancorada en el passat, el futur truca a la nostra porta, em d´estar preparats, s´està produint un canvi de model energètic a
Europa i s´ha d´aprofitar l´oportunitat per ser capdavanters en aquest àmbit. T´apuntes?

Cubellencs-FIC
En l’únic que avancem, és amb l’horari...!!
Estem a l’equador de la legislatura, i lamentablement res ha millorat, ni per al poble ni per la seva
població.
Totes les prioritats que els cubellencs/ques volem i
necessitem estan encara per fer, i en l’any i mig escaig que queda de legislatura, administrativament
parlant, no podem ser molt optimistes.
Centren els esforços a regalar les orelles d’aquells
pocs que encara es creuen les bondats dels nostres
governants. Que si necessiten temps per poder-se organitzar, que si temps per tornar a reorganitzar el
nou govern, que si temps per poder tenir els pressupostos, que si temps per estudiar els temes, que
si temps per aconseguir…. més temps, i així portem
dos anys !!
El cert és, que la situació és greu, tenim un Govern
amb una manca absoluta de rumb i de projecte per
Cubelles, amb una total absència de la transparència
i mereix un replantejament i un canvi absolut, amb
uns governants actius, oberts i que tinguin unes propostes concretes per impulsar l’economia local, la
qualitat de vida dels cubellencs/ques i la participació
democràtica.
Carrers pendents d’arranjar, enllumenat deficient
sense resoldre, corre-can pendent, pla d’usos del
patrimoni local sense crear, contractes vençuts pendents de renovar, reparaments d’intervenció per
pagaments irregulars per resoldre, catalogació dels
llocs de treball pendent, auditoria organitzativa del
personal per fer... no es pot valorar NI UNA SOLA ACTUACIÓ d’aquest govern.
Algú recorda alguna, que no sigui la pujada d’impostos?
Una cosa és segura, i ja no ens vindrà de nou, que
quan sigui l’hora del tret de sortida veurem corredisses per intentar guanyar un altre cursa, i maquillar
el paisatge ...
Està clar, que a Cubelles en l’únic que hem avançat,
ha estat amb l’horari...!!

21

Telèfons
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L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

93 895 03 00
L’Ajuntament de Cubelles ha canviat el sistema d’atenció
telefònica passant d’analògic a telefonia IP. Per a la ciutadania, la diferència més significativa és que, des d’ara, tots els
telèfons dels diversos departaments i regidories que conformen 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’opcions numèriques per anar derivant la trucada i que aquesta 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 línies de telèfon tradicionals, com els següents:
Ràdio Cubelles
Turisme		
Espai Jove
Biblioteca
Centre Violeta

93 895 03 26
93 895 25 00
93 895 03 61
93 895 23 87
93 895 14 06

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
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512

Secretaria General
Factures
Intervenció
Tresoreria i Gestió tributària
Contractació
Urbanisme
Medi Ambient i Activitats
Via Pública
Arxiu
Joventut
Cultura
CSIDE
Serveis Socials i Casal d’Avis

513
514
515
516
517
518
519
520
521

Atenció Ciutadana
Servei d’ocupació
Consum
Turisme i Museu Charlie Rivel
Comerç, Fires i transport
Biblioteca
Comunicació i Protocol
Radio Cubelles
Esports

CENTRES EDUCATIUS
INS Cubelles 		
INS Les Vinyes		
Escola Charlie Rivel		
Escola Vora del Mar
Escola Mar i Cel		
Llar d’Infants La Draga
Llar d’Infants L’Estel

93 895 50 24
93 895 08 59
93 895 09 56
93 895 75 15
93 743 27 90
93 895 21 61
93 895 09 69

URGÈNCIES
Emergències		
Policia Local de Cubelles
Guàrdia Civil		
Policia Nacional		
Mossos d’Esquadra		
Bombers			
Centre d’Atenció Primària
Hospital Sant Anton
Hospital Sant Camil
Creu Roja		

112
93 895 01 32
93 814 70 50
93 893 25 08
93 657 11 50
93 815 00 80
93 895 79 06
93 893 16 16
93 896 00 25
93 814 30 30

SERVEIS
Deixalleria Municipal
Sorea (Ser. Mpa. Aigua)
FECSA-ENHER (avaries)
RENFE			
Taxi Monste		
Taxi Jordi			
Taxi Daniel Flores		
Farmàcia Muntaner
Farmàcia López		
Farmàcia Rodríguez
Correus			
Parròquia Santa Maria
Org. Gestió Tributària
SIAD Garraf 		
Incidències Enllumenat

663 76 96 94
93 895 77 07
900 77 00 77
902 24 02 02
609 36 51 53
627 73 20 86
653 79 98 57
93 895 07 03
93 895 28 04
93 895 30 05
93 895 67 08
93 895 00 30
93 895 76 84
93 810 04 10
90 013 13 26

El racó d’en Pineda

Racó d’en Pineda: Construcció de la Tèrmica, el 1977 (Arxiu Antoni Pineda).

La instal·lació de la central Tèrmica de Cubelles va originar un fort enfrontament
social i polític a la vila. La construcció de l’equipament va iniciar-se l’octubre de 1976
malgrat l’oposició d’una part molt significativa de la població. La xemeneia, el seu
element arquitectònic més simbòlic, va anar prenent forma tot just l’any següent. (57)

