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El Ple de Cubelles renova el mandat de la jutgessa 
de pau durant quatre anys més
S’aprova iniciar els tràmits perquè els veïns també puguin fer preguntes a títol individual

Montserrat Antó i Salom serà du-
rant quatre anys més la jutgessa 
de pau de Cubelles. Així ho va 

decidir el plenari municipal en el decurs 
de la sessió ordinària corresponent al mes 
de maig. Els grups que hi van donar su-
port van valorar la bona tasca duta a ter-
me durant els quatre anys del seu primer 
mandat i l’empatia demostrada en l’exer-
cici del seu càrrec. La seva candidatura 
fou la més votada de les cinc que es van 
presentar mercès al suport d’UC-11 RCAT, 
ERC, CiU, PSC, Cubellencs-FIC i el regidor 
José Manuel Écija i l’abstenció del PP i 
Cubelles Sí Es Pot (ICV no hi va ser present 
al ple i Guanyem no va participar de la 
votació). 

Malgrat no sumar cap vot en contra, el 
portaveu de Cubelles Sí Es Pot, Albert Tri-
bó, va criticar els criteris emprats per esco-
llir la titular del jutjat de pau i va remar-

car que, al seu parer, hi havia una altra 
candidata “més ben preparada acadèmi-
cament”. Des de Guanyem, Dani Pérez va 
insistir en la seva proposta que els aspi-
rants siguin triats prèviament mitjançant 
una consulta popular atès que es tracta, 
al seu entendre, “del millor criteri d’ob-
jectivitat possible” mentre que la resta de 
grups va defensar la idoneïtat de l’elecció 
i la transparència del procés seguit. 

Participació veïnal directa als plens 
El Ple municipal també va aprovar per 
unanimitat una proposta de Cubellencs 
per permetre que els veïns puguin pre-
sentar preguntes als plens de manera in-
dividualitzada mitjançant una modifica-
ció de l’actual Reglament de Participació 
Ciutadana, que ara mateix només permet 
la intervenció de representants d’associa-
cions incloses al registre municipal d’enti-
tats. Malgrat que la moció ja incorporava 

La sessió va ser seguida també per les càmeres de Canal Blau TV.

una fórmula d’accés (una pregunta per 
veí d’un minut com a molt prèviament 
sol·licitada per escrit i un màxim global 
de cinc minuts a la fi de cada sessió), els 
grups hi van donar suport amb el compro-
mís d’incoar ara un expedient que perme-
ti els partits plantejar les seves propostes i 
la possibilitat de consensuar-les entre tots 
plegats. 

Al marge d’aquests punts, la sessió també 
va aprovar de manera definitiva la modi-
ficació del Reglament Orgànic Municipal 
(ROM), així com la modificació d’estatuts 
de diferents consorcis on hi pren part 
l’Ajuntament, a banda de nomenar els 
nous representats locals a diversos ens 
municipals i comarcals. 

A la part de control, el ple va aprovar, 
amb l’única abstenció del PP, una moció 
en defensa de les pensions públiques i va 
atorgar de forma unànime el seu suport 
a la plataforma Transforma la salut per a 
un nou model sanitari que no discrimini 
les persones en funció de la seva identitat 
sexual. La sessió també va tirar endavant 
les propostes d’ERC perquè l’arribada de 
la flama del Canigó sigui inclosa al calen-
dari festiu local (amb l’única abstenció del 
PP) i l’adhesió de l’Ajuntament al Pacte 
Nacional pel Referèndum (amb els vots en 
contra del PSC, PP i el regidor José Manu-
el Écija).
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“Ens cal un nou Pla General que prevegi zones industrials i 
permeti així captar inversions i generar llocs de treball”

conjuntura econòmica és millor i ara podria 
haver-hi més interès. A més, esperem que, 
un cop tanquem exercici, hi puguem sumar 
un cert romanent que contribuiria a finan-
çar les inversions.

Quines mesures s’estan endegant per ge-
nerar ocupació a Cubelles? L’atur està un 
punt per sobre de la mitjana catalana. 
Nosaltres hi contribuïm tot el que podem, 
sobretot mitjançant la Diputació i l’adhesió 
a plans d’ocupació. Ara al juny s’han incor-
porat una dotzena de persones mercès tam-
bé a una aportació econòmica que hi afegim 
des de l’àrea de Recursos Humans. De del 
Servei d’Ocupació Local (SOLC) no podem 
contractar i centrem els nostres esforços en 
parlar amb les empreses, captar les seves 
necessitats i formar i oferir-los treballadors.

Un municipi com Cubelles, té capacitat 
d’atracció empresarial? 
Ara mateix és difícil, tot i que hi ha hagut 
empreses que han preguntat per si dispo-
sem de naus grans o d’alguna zona indus-
trial on poder invertir. Ara, però, no ho 
tenim i ens cal aprovar d’una vegada per 
totes el Pla General per tal d’incloure-ho i 
guanyar així en oportunitats. Amb el nou 
càmping es generarà més d’un centenar de 
llocs de treball que volem que es cobreixin 
amb veïns de la vila. Per això, des del SOLC 
formarem els usuaris de la nostra borsa en 
funció de les seves demandes.     

Quan començaran les obres d’instal·lació 
de gespa al camp petit de futbol? 
Doncs en breu aprovarem el projecte i, un 
cop passi per tots els tràmits que estableix 
la llei, el traurem a concurs. Tot plegat, pen-

Narcís Pineda lidera ICV a Cubelles.

A Narcís Pineda li ha tocat pilotar el lide-
ratge d’ICV just en el moment en què la 
formació ecosocialista s’ha vist gairebé fa-
gocitada per l’aparició de noves sigles que li 
disputen el seu tradicional nínxol electoral. 
Tot i haver baixat de quatre a un regidor, 
encapçala les regidories d’Empresa, empre-
nedoria i ocupació i Esports, dues àrees de 
calatge enmig d’una conjuntura econòmica 
encara delicada. 
 
Com arribeu a l’equador del mandat? 
Penso que força bé. Hem hagut de negociar 
per assolir acords i aprovar aquests pressu-
postos, que inclouen inversions que s’exe-
cutaran dins d’aquest mandat. 

Des de l’oposició, però, se l’acusa d’inope-
rant. Quan començarà a executar-se el pla 
d’inversions anunciat? 
Ara estem pendents d’aprovar per ple el 
crèdit d’un milió d’euros i només faltarà 
complementar-ho amb una venda de ter-
renys. Aleshores, podrem començar a exe-
cutar obres, possiblement a partir de l’estiu. 

I es confia en poder vendre aquests ter-
renys? Ja s’ha intentat altres vegades i no 
ha estat possible... 
És cert, però aquesta vegada sembla que la 

so que serà dins d’aquest any i el cost final 
serà d’uns 160.000 euros.  

Ens calen més instal·lacions esportives a la 
vila? 
Una part dels ingressos que aconseguim 
de vendre els terrenys urbanitzables anirà 
destinada a instal·lar una coberta a la pista 
poliesportiva exterior i millorar el seu terra. 
Així, aconseguirem que les entitats que en 
fan ús puguin utilitzar-les encara que no 
faci bon temps i, sobretot, la podrem fer 
servir també per organitzar festes i balls.    

Hem passat de set regidors a deu al Govern 
i de tres partits a quatre més un altre edil 
procedent del PSC. ICV té capacitat de fer 
sentir la seva veu? 
Egoistament, a ICV ens interessava més un 
govern de nou regidors bescantant nosal-
tres la majoria cap a una banda o una altra. 
Però la nostra pretensió sempre ha estat 
sumar i treballar per aconseguir una majo-
ria que és del tot imprescindible. No creiem 
que haguem quedat amagats i la població, 
sap identificar i valorar el treball de cadascú. 

És possible la unificació a Cubelles de l’es-
pai polític de l’esquerra transformadora? 
Nosaltres som una formació madura, que 
ve d’una tradició de treball al municipi de 
fa anys. Guanyem, en canvi, és un partit 
que ara comença i Cubelles Sí Es Pot és una 
agrupació d’electors que tampoc no ha tin-
gut mai responsabilitats de govern. Al dia 
d’avui, a Cubelles, som els únics a l’espai 
dels Comuns i encara hem de decidir què 
farem a les properes eleccions municipals, 
si presentar-nos sota el nom dels Comuns o 
fer-ho com a ICV.       
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El futur correcan comença a prendre forma

La construcció de l’espai d’esbarjo per 
a gossos al carrer Millera, tocant al 
pont del carrer d’Arles de Tec, està en 

marxa. El Servei Municipal d’Obres (SMO) 
coordina les tasques de diverses empre-
ses que han d’executar els moviments de 
terres i la construcció de voreres, mentre 
que el muntatge del tancat exterior, re-
paració del mur de separació amb les vies 
del ferrocarril i la construcció i muntatge 
dels elements d’esbarjo aniran a càrrec de 
personal propi.

El correcan, com popularment es coneix 
l’espai, es tracta d’un recinte d’uns 800m2 
en els quals hi ha diversos serveis per als 
gossos, com una font amb abeurador, jocs 
i diversos dispensadors de bosses per re-
collir els excrements amb paperera, que 
és d’obligat compliment. A més, per a 
les persones s’ha previst una zona arbra-
da, que cedeix l’empresa Jardiland, amb 

Agustí Casanovas 
pren possessió com 
a nou regidor d’ERC 

Agustí Casanovas va prendre posses-
sió durant el ple de mes del maig de 
la seva acta com a nou càrrec electe 

d’ERC. Casanovas, que va ser felicitat per la 
resta de formacions, va rebre el pin acredi-
tatiu de mans de l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, 
qui a més va avançar que el nou membre 
del Govern serà el responsable de les àre-
es de Participació ciutadana i Contractació, 
aquesta segona de nova creació.

bancs per descansar. L’accés al recinte es 
fa per un sol punt, que té un vestíbul de 
doble porta per evitar que cap gos s’es-
capi. 

Pel que fa a la vorera exterior, se li donarà 
un disseny similar al que hi ha voltant de 

Les obres de la nova zona d’esbarjo per a gossos ja s’han iniciat.

 Casanovas rebent el pin acreditatiu.

l’escola Vora del Mar i la llar d’infants La 
Draga, amb una franja de sauló, on estan 
ubicats els arbres, i una per al pas de via-
nant a la zona interior. El projecte té un 
cost aproximat de 20.000 euros i hauria 
de quedar enllestit dintre de la primera 
quinzena de juliol. 
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El fons de la Fundació Estapé, cedit a l’Arxiu municipal

Inscripcions obertes al taller participatiu per a la gent gran

El llegat del doctor Estapé, que gesti-
ona el patronat de la fundació que 
du el seu nom, ha estat cedit tem-

poralment i de forma gratuïta en favor 
de l’Arxiu municipal de l’Ajuntament de 
Cubelles. Es tracta d’un total de 45 pintu-
res de diversos autors, quatre escultures i 
gran quantitat de documentació, com els 
títols acadèmics del doctor Estapé, llibres, 
correspondència, dossiers i fotografies. 

El conveni ha estat formalitzat per la presi-
denta del patronat de la Fundació Estapé, 
Mònica Miquel; la secretària del patronat, 
Noemí Cuadra, i l’Alcaldessa de Cubelles, 
Rosa Fonoll. En els acords s’estableix la ces-
sió per un mínim de dos anys prorrogable 

automàticament fins a la voluntat escrita 
de rescindir-lo i el compromís d’arxivar 
i catalogar el conjunt. També es preveu 
l’opció d’ampliar amb noves donacions 
annexades al conveni. El fons cedit podrà 
ser consultat i difós amb finalitats d’estu-
di, culturals i sense ànim de lucre i ser re-
clamat per la fundació en préstec per ser 
exposat al públic.

El patronat de la fundació treballa actual-
ment en buscar la millor opció per complir 
la voluntat del Dr. Estapé de donar un ús 
social als seus béns i fins a la data s’ha de-
dicat a posar al dia la documentació, una 
activitat que es trobava inactiva en els dar-
rers exercicis.

Patronat i Consistori signen un conveni de custòdia de pintures i documents diversos a l’Arxiu

Les aportacions dels inscrits permetrà definir les polítiques adreçades al col·lectiu major de 55 anys

L’Alcaldessa amb Miquel (centre) i Cuadra (dreta). 

L’Ajuntament vol redactar un pla d’acció per als veïns 
de més edat.

La regidoria de Benestar Social orga-
nitza una jornada participativa els 
dies 25 i 28 de juny adreçada a la po-

blació major de 55 anys empadronada a 
Cubelles. Aquestes sessions, que es faran 
de 17.00 h. a 19.00 h., serviran per definir 
les polítiques a desenvolupar per a la gent 
gran els propers quatre anys a partir de les 
propostes i opinions d’aquest col·lectiu. La 
informació obtinguda permetrà traçar una 
diagnosi i redactar el futur pla d’acció que 
reculli  les  accions, activitats, projectes i 
serveis adreçats a les persones majors de 
55 anys al municipi.

A la primera reunió del 26 de juny es farà 
el recull de les demandes i necessitats, 
mentre que a la segona, 28 de juny, es 
prioritzaran les propostes sorgides de la 
sessió anterior segons els interessos treba-
llant per eixos temàtics. Ambdues sessions 
es faran de forma participativa i interacti-
va amb la col·laboració de dos dinamitza-
dors i posteriorment es farà una reflexió 
de les dades obtingudes amb el personal 
tècnic de l’Ajuntament. 

Les persones interessades poden formalit-
zar la inscripció abans del 20 de juny a tra-

vés de l’OPIC, el Casal d’Avis o enviant un 
correu electrònic a socials@cubelles.cat. 
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S’inicia el procés d’actualització de les concessions 
i lloguers de les construccions funeràries
L’Ajuntament completa la reforma del mòdul més antic del Cementiri municipal

La regidoria de Salut ha iniciat els tràmits 
per a l’actualització administrativa dels 
nínxols i panteons del cementiri. La re-

comanació és que qui disposi d’un títol de 
lloguer o una concessió de nínxol o panteó, 
es comuniqui amb la regidoria de Salut per 
actualitzar les seves dades.

Tot i aquesta consideració general, la regi-
doria ha començat regularitzant aquells ca-
sos en què la persona titular ha traspassat, 
sense que els seus hereus hagin fet un canvi 
de titularitat, i per aquells nínxols el lloguer 
del qual ha finalitzat. En ambdós casos s’han 
enviat escrits indicant-los que han de trami-
tar o bé el canvi de nom mitjançant la pre-
sentació d’una sol·licitud al registre general 
o bé la concessió del nínxol de lloguer en els 
casos de caducitat. En cas de no dur a terme 
aquestes actualitzacions, el reglament del 
cementiri municipal estableix la possibilitat 

de revertir el nínxol cap a l’Ajuntament. Un 
cop es resolguin les anomalies de titularitat i 
lloguer, s’encetarà la problemàtica dels que 
no estan al corrent de pagament del cànon 
anual de conservació. En tots aquests casos, 
se’ls oferirà la possibilitat de regularitzar la 
seva situació.

Les persones que es puguin trobar en alguna 
d’aquestes situacions es poden adreçar per 
obtenir més informació a la regidoria de Sa-
lut, concertant dia i hora a través del telèfon 
93 895 03 00 (extensió 1140) o bé per correu 
electrònic a salut@cubelles.cat.

Remodelació i nous columbaris
Aquesta actualització va en paral·lel a la re-
forma del cementiri. S’acaba de completar la 
reforma integral del mòdul 1, el més antic, 
que ha tingut un cost d’uns 34.000 euros. 
La reforma, executada per l’empresa Gestió 

integral de cementiris Nomber SL, ha consis-
tit la rehabilitació dels nínxols que estaven 
molt malmesos, adequar les boques perquè 
eren mot estretes i impermeabilitzar-los per 
evitar les filtracions d’aigua.

“Estem davant d’una actuació senzilla, tèc-
nicament, però que requereix una gran cura 
i sensibilitat des del punt de vista humà”, ha 
explicat el regidor Josep Maria Hugué. Per 
poder actuar en aquests nínxols va ser ne-
cessari treure les restes, identificar-les i dipo-
sitar-les temporalment en un espai adequat 
per després, un cop completada l’actuació, 
retornar a cada difunt al seu nínxol. Aques-
ta actuació es repetirà als mòduls 2 i 3, que 
també presenten problemàtiques similars i 
en el que fa molts anys que no es fa un man-
teniment integral. 

Per altra banda, s’acaba d’adjudicar per 
un cost aproximat de 21.000 euros la cons-
trucció d’una nova ossera en superfície, per 
evitar els problemes de filtracions, i 25 co-
lumbaris nous. Aquestes construccions es 
completaran amb una petita urbanització 
de l’espai i la d’uns serveis públics, que actu-
alment no existeixen. A nivell administratiu, 
aquestes tasques conviuen amb la redacció 
d’un nou Reglament del cementiri i dels ser-
veis funeraris pertinents que actualitzi l’ac-
tual, que és de l’any 1998, i en breu sortirà 
a licitació el contracte de gestió i manteni-
ment del cementiri municipal. 

L’Ajuntament vol redactar un pla d’acció per als veïns 
de més edat.

La rehabilitació dels nínxols ha ascendit a 34.000 euros.
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Torna el mercat d’Estiu a partir del 24 de juny

La façana marítima acull una 
nova edició de la Fira d’artesania

El mercat d’estiu, que es va posar en 
marxa l’any passat a la plaça del Mar, 
torna el proper 24 de juny, i tots els 

dissabtes fins al 2 de setembre, de 18.00 
h. a 22.00 h. Es tracta d’un mercat setma-
nal de temporada, en el qual s’hi podran 
trobar productes de tot tipus, des d’ali-
mentació a roba i calçat, amenitzat amb 
activitats.

El reglament aprovat per regular el servei 
estableix, entre d’altres, que les parades 
poden ocupar un màxim de vuit metres; 
que es prioritzarà en els productes alimen-
taris aquells que siguin ecològics o de pro-
ximitat amb certificat emès per la Genera-
litat; no es poden vendre productes dels 
que s’ofereixen a la fira d’artesania, i cada 
paradista ha de fer-se càrrec de la neteja 
del seu espai.

Com l’any passat, l’Ajuntament de Cube-
lles facilitarà un aparcament gratuït a 

Tindrà lloc tots els dissabtes, de 18.00 h. a 22.00 h., a la plaça del Mar 

L’experiència es va posar en marxa ara fa un any.

El passeig Marítim acull les parades.

l’altra banda del riu Foix (carrer de Pla de 
Sant Pere), oferint una passejada per la 
zona de la desembocadura fins connectar 

amb la plaça del Mar, popularment cone-
guda com plaça Charlie Rivel per acollir el 
monument del cubellenc més il·lustre. 

La fira d’artesania d’estiu tindrà lloc 
des de l’1 de juliol fins el 31 d’agost.  
La ubicació principal serà al passeig 

Marítim, per ordre d’inscripció fins a ocu-
par els metres existents i, evitant instal·lar 
parades amb el mateix tipus d’article. Per 
la resta d’interessats, la regidoria de Tu-

risme, Comerç i Fires els distribuiran 
entre el passeig de la Mar Mediterrà-
nia i el passeig de la Marina. Durant 
el mes de juliol, la fira serà els diven-
dres, dissabtes i diumenges i durant el 
mes d’agost, l’ocupació passarà a ser 
diària.
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Celebració de Sant Joan amb revetlla popular

L’Ajuntament reedita la celebració de 
la revetlla de Sant Joan amb un sopar 
popular, encesa de la foguera amb la 

flama del Canigó i concert i ball a la plaça 
del Mercat. Com en l’edició de l’any passat, 
el Consistori disposarà als assistents de tau-
les i cadires per tal que els veïns i veïnes pu-
guin prendre lloc portant el seu propi sopar.

Abans però, els diables de l’Agrupació de 
Balls Populars de Cubelles rebran de mans 
de membres de l’Ateneu Sobiranista Català 
la flama cercada a la muntanya del Canigó 
i transportada fins a Cubelles per un grup 
de veïns de la vila i amb presència del Grup 
d’Estudis Cubellencs Amics del Castell. S’en-
tregarà a l’Alcaldessa i la colla de diables 
aproximadament a les 20.30 h. i es farà 
lectura del manifest elaborat per Òmnium 
Cultural. Tot seguit, el seguici avançarà ple-
gat fins a la plaça del Mercat. Després de 
la l’encesa de la foguera es donarà inici al 
sopar popular i cap a les 23.00 h. començarà 
el concert i ball amb l’orquestra Aquarama, 
a la mateixa plaça del Mercat.

Recollida de la flama
L’Ateneu Sobiranista Català convoca als qui 
vulguin anar a recollir la flama procedent 
del Canigó a Vilanova i la Geltrú. Els volun-
taris sortiran a les 18.00 h. de la plaça de 
la Vila per anar a cercar la flama de mans 
de diversos veïns del municipi, els Amics del 
Castell i de l’associació de veïns del barri de 
Sant Joan de la capital del Garraf, qui al seu 
torn hauran portat la flama directament de 
la muntanya del Canigó.

La foguera s’encendrà amb la flama portada del Canigó a la plaça del Mercat

Autoritats i veïns donen la benvinguda al fanalet.

La flama és traslladada directament del Canigó a Cubelles. 
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L’emissora municipal Ràdio 
Cubelles arrenca el 26 de juny 
la seva programació d’estiu 
que estarà vigent a la graella 
fins el 17 de setembre. Nous 
continguts s’integren a les 
emissions com el magazine 
D’estiu, de dilluns a divendres 
d’11 a 13 h. Un espai farcit 
d’entreteniment, cultura i 
informació i que oferirà di-
àriament connexions amb 
l’estat de les platges i les pre-
visions meteorològiques. El 
programa inclou seccions te-
màtiques: Cuina d’arreu amb 
el Voluntariat per la Llengua; 
Teen chef amb els participants 
del Pack antiavorriment que 
organitza l’Espai Jove; Estiu 
a taula amb Joan Bragulat o 
Lectures al sol amb Vanessa 
López. Hi haurà també una 
secció amb grups musicals de 
la comarca amb l’Anna Balles-
teros.

El magazine també contindrà 
espais nous dedicats a la his-
tòria  local, com un recull de 
capítols sobre la Guerra Civil 
a Cubelles amb entrevistes als 
autors dels llibres Un pas per 
la guerra i El Patrimoni de la 
Guerra Civil a Cubelles (1936-
1939). També acostarà el tre-
ball de la Beca d’Investigació 
Local 2015 de Marta Alari so-
bre la central tèrmica. La his-
tòria del campanar de Cube-
lles,  els grafits del Castell i 

els 20 anys de l’Agrupació de 
Balls Populars seran altres de 
les seccions destacades de te-
màtica local.

Ràdio Cubelles manté els es-
pais dedicats a la informació 
local: L’informatiu diari a les 
13.30 h. i a les 20.00 h. així 
com el Recull informatiu a les 
9.00 h. i a les 16.00 h. I el cap 
de setmana, a les 8.00 h., el 
Cubelles actualitat.

La graella comptarà amb di-
ferents programes temàtics 
realitzats per l’equip de col-
laboradors de l’emissora. La 
novetat és l’estrena dels pro-
grames Swingnàtics dedicat al 
món del swing, De Festa amb 
Víctor Zumel i Estiu musical 
amb Bea Merodio.

La programació es completa 
amb el programa de litera-
tura Mar de lletres dedicat al 
festival literari Cubelles Noir 
i l’espai juvenil La Moguda 
del Garraf. El Circ d’estiu, que 
emetrà entrevistes sobre la VI 
Mostra de Pallassos de Cube-
lles i l’espai musical es com-
pletarà amb Música en con-
cert, A 50 dels 60, Dansa Viva, 
Mon Country i Allegro.

Tota la programació estarà 
com sempre disponible al web 
www.radiocubelles.cat i a 
l’app mòbil de Ràdio Cubelles.

Nova programació per a l’estiu de Ràdio Cubelles
Informació, música i col·laboradors, protagonistes de l’emissora municipal

L’emissora municipal ha celebrat enguany el seu 36è aniversari.
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Imatge d’una assemblea de l’entitat la primavera del 2010.

L’Aliança enllesteix el projecte de sol·licitud de 
la llicència d’activitats  

La propera obertura de l’edifici de 
l’Aliança segueix avançant. De mo-
ment, l’entitat ja ha enllestit el pro-

jecte tècnic per tal de demanar la llicència 
d’activitats, requisit previ imprescindible 
a la reobertura de l’històric equipament. 
Segons l’arquitecte responsable del tre-
ball, la qüestió més determinant està 
relacionada amb la prevenció d’incendis 
i la seguretat de la infraestructura. En 
sobrepassar-se l’aforament de 100 perso-
nes, l’edifici ha de disposar de dues sorti-
des d’evacuació, de manera que tècnica-
ment s’han hagut de buscar fórmules que 
adaptin el compliment de la normativa 
amb les peculiaritats d’un espai centenari. 
Prèviament a la presentació formal, l’Ali-
ança ja havia fet arribar informalment 
la seva proposta als responsables del cos 
de Bombers, que haurien vist amb bons 
ulls la solució plantejada per l’associació.

El projecte presentat al departament 
de Serveis Tècnics Municipal preveu un 
aforament màxim a tot l’edifici de 380 
persones i un volum acústic limitat als 
85 decibels. Mentre arriba la resolució 
de l’Ajuntament, els responsables de 
l’Aliança han ultimat el projecte bàsic 
en què es basarà l’obra de reforma de 
la seu social de l’entitat. Segons el nou 
calendari confegit per la junta de l’as-
sociació, les obres podrien començar els 
primers dies de setembre i, en cas que 
no es produeixin contratemps, s’enlles-
tirien dins del primer trimestre del 2018. 

Les obres podrien començar a principis de setembre i s’enllestirien dins del primer trimestre 
de l’any vinent

La complexitat del projecte i els re-
queriments tècnics que emanen d’una 
obra d’aquesta envergadura han fet en-
darrerir en un parell de mesos els càl-
culs inicials dels rectors de l’Aliança.

Per donar a conèixer públicament el pro-
jecte i atansar a la població més detalls 

sobre la reobertura de l’històric edifici, 
l’entitat ha organitzat un acte públic amb 
la presència del conseller de Cultura, San-
ti Vila. Serà el dimarts 4 de juliol a la sala 
d’exposicions del Centre Social a les 20.45 
h. i la trobada tindrà també la presència 
del vicepresident de la Diputació de Bar-
celona i alcalde d’Igualada, Marc Castells.   
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L’Andreu Rodríguez i en Lucas Amat han 
nascut en una època en què el que es por-
ta és creure en el futur, en un futur cap a 
millor, és clar. Enlairen a cada pregunta 
codis ètics, mirant de sacsejar-se per dins, 
amb la bona intenció de millorar una mica 
el món en què vivim. D’esperit emprene-
dor, l’Andreu és, actualment, president de 
l’empresa d’innovació tecnològica Atraura 
Blockchain, mentre que el Lucas ha creat 
Aeroarte, un negoci de decoració mural a 
partir del grafit. En una conversa amb l’Iván 
Fernández, ambdós han explicat a Cubelles 
Comunica quina ha estat la seva experièn-
cia com a emprenedors.

Com descobriu la vostra vocació?
Andreu R.: Vaig decidir estudiar enginyeria 
informàtica perquè deien que hi havia un 
percentatge d’atur molt baix, però més 
tard em vaig adonar que no era així. La cua 
de l’atur pot ser molt llarga si no t’envol-
tes dels millors. En aquest sentit, vaig en-
dinsar-me en el món de les start-up i va ser 
aleshores quan vaig conèixer els que, ac-
tualment, formen el meu equip a Atraura 
Blockchain, la meva empresa.
Lucas A.: En el meu cas, vaig començar a fer 
grafits com una trapelleria quan anava a 

l’escola. Per tant, l’única cosa que ha can-
viat des d’aleshores és que abans pintàvem 
per plaer i ara ho fem per guanyar-nos la 
vida.

Com sorgeix la idea que us va impulsar a 
posar en marxa la vostra pròpia empresa?
A: Jo treballava dia i nit com a programa-
dor informàtic, quan els meus socis em van 
oferir una feina en l’àmbit comercial-tec-
nològic d’Atraura. En aquell moment, sa-
bia que la tecnologia blockchain -base de 
dades distribuïda en forma de cadenes de 
blocs perquè no pugui ser modificada- era 
una necessitat que hi havia al mercat i que 
encara ningú l’havia explotat del tot. Per 
això vam decidir crear una empresa filial 
del grup Atraura, que és Atraura Blockc-
hain.
L: Jo sempre he estat molt interessat en el 
món dels negocis i per això vaig decidir es-
tudiar màrqueting. Poc temps després, un 
amic i jo vam crear Aeroarte, sense saber 
la transcendència que això tindria. Ara puc 
dir que he aconseguit que moltes persones 
que tenen la mateixa passió que jo puguin 
viure del que més els hi agrada. Això no 
obstant, considero que el concepte empre-
nedor em ve una mica gran...

“Ser emprenedor significa collir alls quan vols cebes”

Andreu Rodríguez i Lucas Amat, emprenedors que han 
creat el seu propi negoci.

“Quan poses en marxa un negoci, sorgeixen 
moltes pors que no s’expliquen a les classes 
de la universitat”

En quin sentit?
L: Perquè ens entenem, la teoria que els 
professors ens donen a la universitat no és 
suficient. Quan poses en marxa un negoci, 
és habitual que el teu pla d’empresa o el 
pla de viabilitat econòmica no s’assembli 
gens a la realitat. És a dir, sorgeixen molts 
obstacles, inconvenients i pors que no s’ex-
pliquen a les classes i que hem d’afrontar i 
superar de la mateixa manera.
A: Ser emprenedor significa collir alls quan 
vols cebes i collir cebes quan vols alls. Ser 
emprenedor no és tenir una idea i fer-te ric. 
Sens dubte, l’obstacle més gran és la inex-
periència.

És fàcil crear una empresa a Espanya?
A: Rotundament, no. Aquells que decidim 
emprendre, no només hem de muntar una 
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empresa, sinó també mantenir-la. A més, 
a Espanya existeix una forta pressió fiscal 
que, a vegades, impedeix que molts joves 
decideixin emprendre.
L: De totes maneres, jo intento no pensar 
massa en això. Al cap i a la fi, les condicions 
que hi ha són les que són i el que hem de 
fer és fer-les front.

Com vau finançar el vostre projecte?
A: Has d’arriscar-te. Jo vaig tenir la sort que 
era darrere meu el grup Atraura i, per tant, 
els primers esforços comercials i de màrque-
ting no els vaig haver d’assumir jo. 
L: En el meu cas no va ser tan fàcil. Recordo 
que el primer mes d’endegar Aeroarte no-
més vam fer un parell d’encàrrecs i, és clar, 
amb això només podies anar a prendre un 
refresc de tant en tant.

Quins avantatges i desavantatges trobeu 
en treballar per un mateix?
A: El principal avantatge és que pots fer el 
que realment estimes.
L: Quan les coses surten bé, sents una satis-
facció que és difícil d’explicar. Però també 
hi ha inconvenients, com per exemple la 
manera de gestionar l’equip.

Com trobeu l’equilibri entre la vida perso-
nal i professional?
L: No el trobem. Aquest és un altre inconve-
nient. Treballes vint-i-quatre hores al dia i 
és inevitable endur-te la feina a casa.
A: Una persona normal està acostumada a 

pi pes. Pensa en quelcom que abans de co-
mençar ja et tregui la son.
A: A més, i torno a insistir, has d’envoltar-te 
del millor equip de professionals possible.

D’emprenedor a emprenedor... Què faríeu 
per tal de millorar l’empresa de l’altre?
A: Sempre li he dit al Lucas que ha de mi-
llorar l’escalabilitat i la recurrència de la 
seva empresa. Al cap i a la fi, els pintors te-
nen dos braços i això és un problema. Com 
aconsegueixes que un client et torni a tru-
car un cop ja li has pintat el mur de casa 
seva o la persiana del seu establiment? Si 
aconsegueixen solucionar aquest aspecte, 
Aeroarte esdevindrà una empresa molt im-
portant.
L: Estic totalment d’acord i, de fet, ja hem 
començat a donar-li voltes. Volem evolu-
cionar i que Aeroarte vagi més enllà de la 
decoració mural. Si hem aconseguit canvi-
ar l’estigma del grafit, aconseguirem tot el 
que ens proposem. Per això som emprene-
dors!

I tu, Lucas, quin consell li donaries a l’An-
dreu?
L: Si bé el grafit és quelcom molt arrelat a 
la nostra societat, la tecnologia blockchain 
no ho és tant. En aquest sentit, l’única cosa 
que heu de fer és intentar transmetre què 
és aquest concepte a totes aquelles perso-
nes que parlen d’això però que realment 
no saben com funciona. Us recomano que 
escriviu un llibre: Blockchain per a mortals!

fer una sola tasca, però un emprenedor ha 
de fer-les totes. Per això dic que has d’esti-
mar el que fas.

Creieu que existeix una bombolla d’empre-
nedoria?
A: I acabarà esclatant, n’estic segur. Tinc 
amics que vénen de Sillicon Valley amb 
acords que els permeten viure un any 
sencer. Sense anar més lluny, l’any 2014, 
PowerPoint va facturar tres milions d’euros 
gairebé sense adonar-se’n. 
L: Al cap i a la fi, aquest tipus d’empreses 
només treballen per guanyar diners i més 
diners. Malauradament, l’èxit i els diners 
han esdevingut els pilars fonamentals de 
l’emprenedoria, quan no hauria de ser així. 
Els diners no han de ser el motor de l’em-
presa, sinó una eina. 

Què és el més important per tenir èxit com 
a emprenedor?
A: Personalment, penso que l’equip amb el 
qual treballes és essencial perquè l’empresa 
funcioni correctament.
L: Estic d’acord. Si l’equip està motivat i no 
es mou per una ambició econòmica, l’em-
presa esdevindrà un negoci rendible i esca-
lable.

Quin consell li donaries a algú que està 
pensant en crear la seva pròpia empresa?
L: Si ets una persona jove i vols crear una 
empresa, pensa en allò que més t’agradi, 
perquè la resta acaba arribant pel seu pro-

“Malauradament, l’èxit i els diners han esdevingut els pilars de 
l’emprenedoria, quan no hauria de ser així”
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La sisena edició de la Mostra de pallassos es 
consolida al voltant de la Festa Major Petita

La nova junta de l’’Agrupa’ aposta 
per recuperar els capgrossos

La sisena edició de la Mostra de Pallassos 
arriba el proper 28 de juliol amb l’ac-
tivitat plenament consolidada. La tro-

bada segueix disposant de l’assessorament 
artístic del pallasso cubellenc Pep Callau i la 
coordinació de la regidoria de Cultura.

En Marcel Gros és la figura més coneguda 
entre les vuit companyies, amb el seu es-
pectacle Marcel Sol’ (plaça de Jaume Marsé 
19.00 h.), on es presenta amb tota la seva 
sensibilitat, bestiesa i innocència. Desta-
ca també el retorn a Cubelles d’en Robert 
Gobern, conegut per presentar durant anys 
la Xatonada Popular, que exercirà de mes-
tre de cerimònies (Pg. Marítim-Pl. de Jaume 
Marsé, 18.00 h.). Els muntatges es combina-
ran amb els tallers. La companyia Tot Circ 
presenta Circ a 3 pistes, amb activitats diri-
gides a infants de fins a 8 anys (C. de Sant 
Antoni, 18.00 h.). Mentre que Desastrosus 
Cirkus oferirà els seus tallers com una ma-

Pep Callau és una de les ànimes de la trobada.

Imatge del relleu de la junta, amb membres de la 
directiva entrant i sortint.

llerines (pl. de la Font, 19.45 h.), de la com-
panyia La La La, presenta una esborrajada 
actuació de dansa que es va complicant tot 
afavorint la diversió dels assistents. Mentre 
que Cirkonita porta a la plaça de la Vila una 
acurada posada en escena de malabars, 
acrobàcies i equilibris, amb l’espectacle Pe-
tit efecte (pl. de la Vila, 20.20 h.).

La plaça del Mercat acollirà enguany els es-
pectacles de tancament, dirigit a un públic 
més familiar i amb muntatges de més gran 
format. Desastrosus cirkus repeteix amb un 
espectacle homònim (pl. del Mercat, 21.00 
h.), en què tres personatges es troben en 
un espai on, a través de les seves relacions, 
s’atansaran a un univers de somnis, il·lusi-
ons i els més difícils encara. El Circ Los po-
sarà el punt i final a la Mostra de Pallassos 
2017 amb el muntatge Xarivari Blues (pl. 
del Mercat, 22.00 h.), inspirat en la pel·lícu-
la Blues Borthers.

nera de apropar a la gent les tècniques de 
circ (Pl. del Mercat, 19.00 h.).

Enguany l’encarregada de l’espectacle 
itinerant és la companyia Revoluclown (C. 
Major-Pl. Jaume Marsé, 18.00 h.) que pre-
senta un grup de pallassos que arriben per 
fer la revolució creant una aventura èpica, 
entusiasta i amb molta diversió. Tampoc 
faltaran les tradicionals titelles, a càrrec 
de la companyia Marionetes Herta Frankel 
SC (pl. del Castell. 19.20 h.) amb l’especta-
cle Pallassos de fusta. L’espectacle Les ba-

L’Agrupació de Balls Populars té una 
nova directiva presidida per Esther So-
ler. L’entitat afronta l’inici de la tempo-

rada de festes amb l’objectiu de recuperar 
la colla de capgrossos i l’organització del 
20è aniversari del Viagrot (2018). La junta 
també s’ha posat la fita de reestructurar les 
edats de les colles de foc, seguint la norma-

tiva i evitant les diferències d’edat entre 
els membres. La nova junta, formada per 
persones que provenen de diverses colles, 
busca noves fórmules per incrementar els 
ingressos amb la implicació de les colles en 
l’organització de festes, gestió de barres i 
venda de marxandatge. Tot amb l’objectiu 
de seguir millorant els elements del bestia-

ri popular, com l’arranjament del vestit del 
gegantó d’en Charlie Rivel, la restauració 
del mateix Viagrot i la renovació dels vestits 
dels diables, entre d’altres.

14



L’acte de signatura va tenir lloc a la sala noble del 
Castell.

El cronista gràfic de Cubelles, Antoni Pineda, dóna 
un miler de fotografies històriques a l’Ajuntament

El fotògraf, historiador i Fill Predilecte 
de Cubelles, Antoni Pineda, ha donat 
un total de 1.048 imatges a l’Ajunta-

ment de la vila per tal que siguin custodi-
ades a l’Arxiu Municipal. Les fotografies 
abracen aspectes diversos de la vida social 
del poble i s’estenen des de finals del segle 
XIX fins a l’actual. Concretament, perta-
nyen a diverses col·leccions que Pineda ha 
anat confegint des de fa més de mig segle 
sobre temes variats com indrets i racons 
de Cubelles, matrimonis antics de la vila, 
l’agermanament amb Arles de Tec i els con-
cursos de roses, entre més.

Una part significativa d’aquestes imatges 
van ser preses pel mateix Antoni Pineda 
mentre que la resta van ser reproduïdes i 
recuperades a partir dels anys 60 per l’his-
toriador mitjançant mecanismes força ela-
borats i complexos ateses les mancances 
tècniques de l’època. 

Primer pas perquè el fons del Fill Predilecte de la vila es conservi a l’Arxiu Municipal 

mament es pugui incorporar a l’Arxiu Mu-
nicipal la totalitat del seu fons fotogràfic 
–que aplega unes 10.000 imatges-, conver-
ses que es troben ben encarades, segons el 
mateix Antoni Pineda. 

L’acte de signatura de donació va tenir lloc 
el diumenge 4 de juny a la sala noble del 
Castell amb la presència de l’Alcaldessa, 
Rosa Fonoll; els regidors Txema Ardila, Jo-
sep Maria Hugué i Narcís Pineda; la respon-
sable de l’Arxiu Municipal, Núria Jané; el 
mateix Antoni Pineda, i la seva família. L’es-
deveniment va ser introduït pel president 
del Grup d’Estudis Cubellencs Amics del 
Castell, Joan Vidal, qui va destacar la vàlua 
de les imatges donades pel cronista gràfic 
de la vila i va ressaltar la tasca historiogràfi-
ca de Pineda. De la seva banda, el fotògraf 
va recordar l’origen del seu interès per la 
confecció d’un arxiu fotogràfic que recollís 
la història de la vila arran de la nevada del 
1962 i va remarcar les figures d’Hermene-
gild Alsina i el Sr. Palau com els seus grans 
mestres. 

L’Alcaldessa va cloure l’acte anunciant que 
l’Ajuntament està treballant perquè pròxi-

Arriba una nova edició de l’Aplec sardanístic

Els amants de la dansa més bella de 
totes les que es fan i es desfan te-
nen una cita ineludible el proper 

8 de juliol. La plaça del Mercat acollirà 
una nova edició de l’Aplec sardanístic 
que, un any més, organitza l’associació 
Anella Oberta. La trobada estarà ame-

nitzada, a la tarda, per la cobla Montgrins 
i, al vespre, per l’orquestra Mediterrània. 
La primera de les ballades començarà a les 
19.00 h. mentre que el relleu musical arri-
barà dues hores més tard. Com cada any, 
es preveu una important presència de dan-
saires del municipi, però també d’altres vi-

les de la comarca i d’arreu del territori. 
L’Aplec de la sardana de Cubelles, que 
inclou un àpat popular i un concurs de 
colles improvisades, arriba enguany a 
la seva catorzena edició i, en cas de mal 
temps, se celebraria al pavelló poliespor-
tiu municipal.

La trobada està organitzada per l’entitat Anella Oberta 
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Temporada històrica per al CB Cubelles i més discreta 
per a la resta d’entitats esportives del municipi

El CB Cubelles ha tancat una temporada 
històrica amb el títol de lliga del sènior 
femení. Un èxit que, per molt esperat 

que ha estat durant la temporada, no s’ha 
deixat de celebrar a l’entitat. Per primera 
vegada a la història, la secció femenina 
s’imposava com a millor equip del campio-
nat i, el que és més prometedor, l’ascens a 
la segona catalana. Tot i no poder partici-
par en la final a quatre del campionat ter-
ritorial celebrat a Cubelles, l’equip de Siscu 
Martín ha assolit l’objectiu que tenia mar-
cat l’equip en les últimes dues temporades.

Pel que fa al masculí, la temporada ha estat 
més discreta, marcada pel relleu a la ban-
queta al Nadal. La segona etapa al club de 
Chan Hernández s’ha deixat notar a final de 
temporada on l’equip ha competit i ha po-
sat les bases per a un projecte de més abast.

El CF Cubelles, de la seva banda, ha finalit-
zat en sisena posició una temporada molt 

irregular on els cubellencs van deixar de te-
nir opcions abans de l’aturada nadalenca. 
Tot i tenir un gran nombre d’incorporaci-
ons, la plantilla s’ha anat escurçant fins al 
punt que el reforç del juvenil ha estat indis-
pensable per encarar la recta final. Precisa-
ment l’últim terç de la temporada ha estat 
quan l’equip ha ensenyat el seu millor ni-
vell. Xavier Vilagut seguirà una temporada 
més a la banqueta blava i ja treballa en la 
plantilla pel curs vinent, quan el club cele-
brarà els 50 anys d’història.

Pel que fa al CV Cubelles, ha tancat una 
temporada notable en la seva estrena en la 
competició federada, capaç de classificar-se 
per a una segona fase on s’enfrontava als 
favorits per l’ascens. L’exercici vinent el club 
començarà amb tots els equips federats, in-
clòs un sènior masculí.

Finalment, el sènior femení del CP Cubelles 
ha tancat la temporada en penúltima posi-

La celebració de les jugadores de Ciscu Martín va ser sonada. 

QUADRE DELS CAMPIONS DE LLIGA

Club Equip Competició

Club Futbol Cubelles Prebenjamí A Prebenjamí (Grup 51)

Club Futbol Cubelles Benjamí A Segona divisió (Grup 01) 

Club Bàsquet Cubelles Sènior Femení Tercera Catalana (Grup 3)

Club Bàsquet Cubelles Infantil Femení Nivell D (Grup 02)

Club Patí Cubelles Prebenjamí Iniciació Campionat Territorial BCN (P3)

Club Futbol Sala Cubelles Amateur Lliga FS Vilanova (Preferent)

ció tot i seguir mostrant una millora en el 
seu joc. L’entitat prepara una revolució de 
cara a la temporada vinent, on estrenarà la 
categoria juvenil de la mà d’un equip sèni-
or masculí a la segona catalana. D’aquesta 
manera el club ja tindrà complet tot l’itine-
rari des de l’escola d’hoquei fins a la com-
petició amateur.

El prebenjamí del CF Cubelles ha completat una 
temporada excel·lent.
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“Amb el cinquantenari, ha arribat l’hora que el 
futbol a Cubelles faci un salt de qualitat”

Des que un grup de joves va jugar la I 
Copa Mediterrani i va sembrar així la 
llavor del CF Cubelles, han transcor-

regut ja 50 anys. Durant tot aquest temps, 
el principal club de futbol de la vila ha anat 
creixent a convertir-se en unes de les esco-
les més prestigioses del territori. Després 
d’un cert estancament, el seu president, 
Toni López, avança que ara toca rellançar 
l’entitat.
 

Com celebrarà el club el seu cinquantenari? 
Encara estem perfilant coses, però, de mo-
ment, hem creat un nou himne i volem pu-
blicar un llibre amb plantilles antigues i un 
resum històric del club. De cara a la presen-
tació de la temporada vinent, mirarem que 
vingui el president de la federació, Andreu 
Subies, i fer una trobada amb els jugadors 
que han arribat més lluny, com l’Edu Expósi-
to, que fa poc ha debutat a primera divisió.  

I una samarreta commemorativa, no? 
Sí, exacte. Hem fet una prova que cal reto-
car i introduirem alguns canvis respecte a 
l’equipació habitual. Els pantalons passaran 
a ser blaus i la samarreta absorbirà una part 
del blanc que ara es perd. 

I en quin moment arriba l’aniversari? 
Penso que en un bon moment. Quan vam 
arribar semblava que estàvem una mica de 
baixada però ara ha arribat l’hora de fer un 
salt de qualitat. Hem de recuperar catego-
ries al futbol base i intentar que el primer 
equip pugi a la segona catalana.   

El futbol base segueix sent referència a la 

zona? 
Sí, de fet, som dels pocs clubs que enguany 

no sumarà cap descens. El futbol 7 el treba-
llem molt bé però, quan han de fer el salt al 
futbol 11, a molts els fitxen clubs de divisió 
superior i així és molt difícil progressar. Del 
cadet A, per exemple, enguany han tocat 
cinc jugadors.        

El club seguirà apostant per la formació 
d’entrenadors de la casa?
Per descomptat, és un dels nostres trets 
identitaris. De cara a la propera temporada 
tindrem tres càmeres de gravació fixes que 
abocaran les imatges a un servidors per tal 
que els entrenadors puguin analitzar-les i 
treballar més al detall amb els jugadors. 

Quina és la filosofia futbolística del club? 
El nostre ADN és el bon tracte a la pilota, 
treure-la jugant des del darrere. El futbolis-
ta que ha passat per l’escola del Cubelles és 
clarament recognoscible. 

Pel que fa a l’amateur, per primer cop en 
bastant de temps l’equip es va quedar sen-

López posant a les oficines del club amb una mostra de la samarreta commemorativa.

se opcions ja al nadal. Què li ha faltat en-
guany? 
L’inici va ser una mica dolent. Poder ens ha 
faltat una mica d’experiència. Vam fitxar 
un entrenador jove i volíem que la plantilla 
també es rejovenís. Hem fet moltes fitxes 
però en un mes i mig van marxar molts ju-
gadors, no sabem ben bé per què. Amb el 
Xavi Vilagut hem coincidit que hi ha hagut 
un problema de manca d’experiència en la 
gestió del vestidor que esperem que no es 
repeteixi. Hem de reconèixer la tasca dels 
veterans perquè són els que han aguantat 
més fidels fins al final. De tota manera, si 
l’inici no hagués estat tan fluix hauríem po-
gut acabar més amunt.  

I l’any que ve, què? 
Intentarem motivar la gent perquè el camp 
s’ompli més. Avançarem l’horari i jugarem 
una hora abans, a les 17.00 h., i organitza-
rem activitats i concursos a les mitges parts 
per atraure més públic, sobretot canalla 
que arrossegui de retruc als pares.
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El Club Marítim Cubelles tancava el mes 
de març passat el procés electoral amb 
Lluís Morillo com a nou president, tan-

cant així l’etapa de Jordi Obach al capda-
vant de l’entitat. El ja expresident ha estat 
vinculat a la junta durant 21 anys i va deci-
dir no presentar-se a la reelecció.

El nou mandatari Lluís Morillo arriba a la 
presidència després de formar part de la 
junta. Morillo ha explicat que seguirà apos-
tant per l’escola de vela i per potenciar la 
vida social del club. En aquest sentit, una 
de les primeres novetats ha estat l’ober-
tura al públic del bar restaurant de l’enti-
tat. Així mateix, la nova junta treballa en 

Juani Peñato i Lluís Morillo arriben al càrrec amb l’objectiu d’impulsar els dos clubs

Canvis en la presidència del CB Cubelles i el CM Cubelles

Juani Peñato amb el tècnic del sènior femení.  

Lluís Morillo, President del Club Marítim Cubelles

cmcubelles.com

cmcubelles1970

@cmcubelles

CMCubelles

+CMaritimCubelles

cbcubelles.com

cbcubelles

@CBCUBELLES

el campionat de Catalunya de patí a vela 
júnior que es disputarà aquest estiu en ai-
gües de Cubelles i que suposarà el primer 
gran repte del nou president de l’entitat, 
que enguany celebra els 47 anys de vida. 
Paral·lelament ja està en marxa el campus 
d’estiu destinat a aprendre les modalitats 
nàutiques que ofereix el club així com els 
cursos de vela.

Relleu al CB Cubelles
El CB Cubelles també ha renovat la seva 
presidència. En aquest cas ha estat per la 
dimissió del fins aleshores màxim dirigent, 
Tomàs Sánchez, després de més d’una dèca-
da al capdavant del club. L’entitat va obrir 
un període per presentar candidatures al 
càrrec i, a finals d’abril, Juani Peñato és 
convertia en la nova presidenta de l’enti-
tat. Una candidatura de consens, ja que 
es tracta d’una aposta de continuïtat de la 
junta directiva. Peñato, amb experiència en 
la directiva com a vicepresidenta, accepta-
va el repte de la direcció del club. La nova 
mandatària ja ha pogut tirar endavant al-
gunes de les seves propostes, que sobretot 
es basen en eixamplar la massa social.

La nova presidenta no es podia estrenar de 
millor manera, atès que va poder celebrar el 
títol de lliga del sènior femení que, a més, 
suposa l’ascens de categoria. D’aquesta ma-
nera, amb poc més de un mes al càrrec, el 
club vivia una de les seves temporades més 
exitoses amb l’històric triomf del femení.

CLUB MARÍTIM CUBELLES
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LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

La llar d’infants o escola bressol municipal és un ser-
vei públic no obligatori que ofereix l’Ajuntament de 
Cubelles a les famílies amb infants de 0 a 3 anys.

L’oferta pública de places d’aquests darrers nou anys 
ha estat de 188 places, 135 places a la Llar d’Infants 
La Draga i 53 places a la Llar d’Infants l’Estel.

Durant aquests darrers anys la caiguda d’inscripci-
ons a les llars d’infants municipals ha fet replantejar 
el servei. Des del 2014, ja es planteja la possibilitat 
d’unificar el servei en un únic equipament, per capa-
citat i modernitat, que dóna cabuda a les necessitats 
actuals del municipi, amb la finalitat d’optimitzar 
equipaments i serveis municipals.

En aquest sentit, l’oferta de places per al curs 2017/18 
passa a ser de 135 places, la capacitat de la Llar d’In-
fants la Draga. Tot i així, el nombre d’infants preins-
crits per al curs 2017/18 ha estat de 69, el que suposa 
el 51% d’ocupació de l’oferta de places públiques 
per al curs vinent.

Cal recordar que la llar d’infants municipal, servei 
de competència no obligatòria, suposa una despesa 
important per a tots/es els cubellencs i cubellenques. 
I, com a responsables polítics, cal prendre les mesu-
res adients per tal de no malbaratar serveis i diners 
públics.

La llar d’infants municipal és un servei que es licitarà 
enguany per a dos cursos escolars, el que permetrà, 
a mig termini, reajustar el servei en cas de recuperar 
la caiguda d’inscripcions dels darrers anys. Per altra 
banda, treballarem amb la nova empresa adjudicatà-
ria un projecte de servei més atractiu i que s’ajusti a 
les necessitats actuals de les famílies per tal garantir 
la continuïtat d’aquest servei d’atenció a les famílies.

No voldríem acomiadar-nos sense desitjar-vos un bon 
estiu i una bona revetlla de Sant Joan. 
Gaudiu de la festa amb cura i responsabilitat.

Bon estiu a tothom!!!

UC-11 RCat PSC ERC

CUBELLES ENDAVANT

A l’equador de la legislatura 2015-2019 els i les so-
cialistes de Cubelles seguim treballant per impulsar 
els projectes Claus pel futur del municipi: nou ins-
titut, biblioteca, passeig Marítim i passeig Vilanova. 
Treballem perquè hi hagi més i millor inversió i més i 
millors serveis per a tothom.

Són aquests projectes impulsats pel PSC en les dar-
reres legislatures i que seguim defensant com a 
prioritaris per Cubelles mentre el govern malda per 
posar-los en marxa malgrat la seva amalgamada ma-
joria absoluta aconseguida a empentes i rodolons.

L’Agrupació local del PSC manté el compromís amb el 
seu programa electoral i els seus votants en el com-
promís de treballar per fer realitat aquests projectes 
que van néixer amb govern integrats pel PSC. Ara 
volem que el govern actual els impulsi com toca i per 
respecte a tota la ciutadania que ha sofert un aug-
ment d’impostos del 10% que encara no han donat 
el seu fruit.

I mantenim aquest compromís convençuts que són 
projectes necessaris pel futur de Cubelles i ens re-
ferma en això l’atenció que creixent que mereix la 
nostra activitat tant a nivell de l’ajuntament com de 
la relació am bla ciutadania. No és casual, en aquest 
context de creixent valoració dels projectes socialis-
tes a Cubelles, que la nostra agrupació vegi créixer 
el seu nombre de noves inscripcions per impulsar el 
projecte socialista a nivell local.

Estem contents de la nostra feina en aquesta prime-
ra part de la legislatura empenyent un govern que 
no ha proposat ni realitzat cap projecte nou per 
Cubelles i seguim insistint el recolzar els projectes 
socialistes pendents. Nou institut, nova biblioteca, 
rehabilitació del passeig Marítim i reforma del pas-
seig Vilanova.

L’únic projecte acabat d’aquest govern d’UC-ERC-
CiU-ICV ha estat apujar-nos els impostos un 10% 
sense justificació. En això no estem d’acord. Com no 
estem d’acord en el tancament de serveis bàsics com 
la Llar d’Infants l’Estel. Per això. Malgrat aquest go-
vern, CUBELLES ENDAVANT.

LA GESTIÓ I ELS SEUS LÍMITS

La política és la gestió del bé comú. Això implica dos 
conceptes igual d’importants: l’objectiu i la gestió. 
L’objectiu vindrà determinat pels principis propis: des 
d’Esquerra, pilars com l’educació pública són fona-
mentals per la igualtat d’oportunitats entre tots els 
membres d’una societat diversa com la nostra. I la 
gestió és la que posa límits al que volem: tota decisió 
implica costos, i l’invertit en una partida, deixa d’in-
vertir-se en una altra, cal prioritzar.

Deu anys d’Institut provisional són suficients per dir 
que Cubelles necessita un nou Institut, adequat al 
seu nombre de joves, així que, més enllà de lluites 
partidistes o personals, cal trobar, sense demora, fi-
nançament i ubicació per fer-lo real. D’altra banda, 
hem de reconèixer amargament que la població in-
fantil de 0 a 4 anys s’ha reduït en el nostre munici-
pi de 935 infants a 766, segons dades de l’idescat. 
Això s’ha notat significativament en les sol·licituds 
de places a les llars d’infants: si bé fa uns anys les 
dues llars municipals tenien una ocupació suficient, 
a dia d’avui la llar La Draga, amb 135 places dispo-
nibles, té una previsió d’ocupació del 60%, fet que 
fa inviable el manteniment de les dues llars. El que 
dèiem, cal prioritzar, les necessitats són moltes, i els 
recursos, majoritàriament municipals en aquests ca-
sos, limitats. 

Però no tot és gestió econòmica, hi ha decisions sen-
se cost que ens reforcen culturalment i com a col·lec-
tiu. La inclusió de l’arribada de la Flama del Canigó 
al calendari festiu n’és mostra. O altres com l’adhesió 
de Cubelles al Pacte Nacional pel Referèndum, o la 
reactivació del Consell de Barris o de la Ciutadania, 
acords que promouen debat i participació de tots en 
la societat que volem. Transparència i participació 
són garantia del bon fer perquè, com sabem, la polí-
tica també pot tenir cares molt brutes.

Esquerra Republicana de Cubelles
5 de juny de 2017
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FRACCIONADO Y CORTOPLACISTA 

Cumplidos ya los dos primeros años de legislatura, 
ningún gobierno municipal puede escapar a la sin-
cera valoración de la gestión, analizando los avances 
y fijándose nuevos objetivos. Desconocemos si este 
sano ejercicio de análisis, el gobierno ha tenido oca-
sión de realizarlo entre tanto ir y venir de regidores, 
salidas convulsas y extrañas incorporaciones…que sin 
duda son ya un motivo más que dificulta la posibili-
dad de que el análisis de los 2 años sea positivo. 

Hay algo evidente que caracteriza este gobierno y 
que al margen de ideologías, todos los que forman 
parte de él deberían reconocer. 

En política municipal es sabido que los regidores que 
gobiernan deben trabajar en proyectos integrales 
que den resultados a largo plazo, eso es lo que se 
denomina Gestión municipal eficaz, y lamentable-
mente en el caso de Cubelles, con Unitat Cubellenca, 
ERC, CIU y un exregidor del PSC gobernando, tene-
mos todo lo contrario, es decir el actual gobierno no 
es más que una suma de regidores que intentan des-
de sus pequeñas y propias parcelas hacer algo que 
puedan vender como un avance y así ir pasando estos 
dos próximos años, sin mayor pretensión que la ges-
tión del día a día. 

Desde el PP no exigimos ya la puesta en marcha de 
megaproyectos, pero la cuestión es que no se avanza 
ni en los grandes proyectos, Institut, Biblioteca, etc…
ni tampoco en otros temas menores pero igualmen-
te importantes. Sólo como ejemplo, le recordamos al 
gobierno que el Partido Popular lleva más de 2 años 
solicitando que se ponga en marcha algo tan necesa-
rio y desarrollado en multitud de municipios que es 
el reglamento para la limpieza de solares en aquellos 
casos en los que los propietarios no cumplen con las 
obligaciones, pues no hay manera de avanzar, llega 
la deseada verbena de Sant Joan y seguimos corrien-
do graves peligros de incendios en solares descuida-
dos por culpa de tener un gobierno tan cortoplacista 
como fraccionado.  

Cubelles sí es pot PP CiU

MAJORIA ABSOLUTA = CACIQUISME ABSOLUT

Ara, amb la incorporació de CiU i del Regidor José M. 
Écija, el govern te majoria absoluta. 
Diuen que assolir, sobtadament, el poder és una pro-
va de caràcter: qui ho fa demostra la seva autèntica 
essència. 
Així, tot i tenir superàvit pressupostari i transcorre-
gut l’equador de la legislatura, el govern: 
•  Amb el suport  de CiU (dretes independentistes) 

ha apujat els impostos municipals una mitjana del 
10% (molt per sobre de la inflació). 

•  Segueix sense arreglar l’enllumenat públic, la xar-
xa de clavegueram, les voreres dels carrers, les ai-
gües fecals contaminen la zona protegida del Delta 
del riu Foix... 

•  Retirada de la distinció de qualitat “Bandera Blava” 
a la platja de la Mota de Sant Pere. 

Amb la majoria recentment obtinguda, el govern 
d’Unitat Cubellenca (dretes independentistes), CiU, 
ERC (independentistes monotema), ICV (la darrera 
legislatura Narcís Pineda va governar amb el PP...) 
han pres les següents decisions: 
•  Triar “a dit” la Jutgessa de Pau (part del sistema ju-

dicial) violant els principis constitucionals de mèrit 
i capacitat. 

•  Canviar el Reglament Orgànic Municipal (R.O.M.): 
retallar en dues hores els plens municipals; retallar 
les intervencions dels regidors (oposició) a la meitat 
del temps perquè no puguem denunciar (davant la 
T.V. de Canal Blau, Ràdio Cubelles i el públic) les 
nombroses “cacicades” del govern. 

L’alcaldessa, Sra. Rosa Fonoll, ha repetit en moltes 
ocasions que li agradaria que TOTS els partits polítics 
entressin AL GOVERN. 
L’alcaldessa ens ha demanat telefònicament (mòbil) 
i en repetides ocasions que entréssim al govern: No-
saltres sempre ens hem negat. 
L’alcaldessa així neutralitzaria tant la nostra oposició 
com la nostra denúncia de les seves “cacicades”. 

La immoralitat es manifesta: 
•  La darrera legislatura TOTS (!) els partits van gover-

nar; va haver-hi 4 (!) pactes de govern en 4 anys. 
•  A l’inici de la legislatura el govern va intentar re-

tallar (20%) els diners que cobren els/les regidors/
es i al oposar-se la resta de l’oposició, (excepte “Si 
Es Pot”) tots plegats (ànim econòmic) van pactar 
deixar les retribucions tal qual.

“El poder tiende a corromper y el poder absoluto 
corrompe absolutamente.” 
Lord Acton.

PER UN ESTIU CÍVIC!

Ara que entre en els mesos d’estiu i la població del 
nostre poble pràcticament és tríplica, des de Conver-
gència i Unió volem dedicar el nostre espai trimestral 
a la revista municipal al civisme que ha d’imperar du-
rant tot l’any i, més especialment, en aquest període.
Considerem que el civisme que ha de facilitar la con-
vivència de tots i totes els que d’una forma o altra 
gaudim de Cubelles, des de la gent més jove a la gent 
més gran, des dels resident al municipi als nostres es-
tiuejants que any rere any aposten per Cubelles quan 
pensen en les seves vacances.

Per això, Convergència i Unió amb la vostra participa-
ció aposta per un civisme en positiu basat en bones 
pràctiques que vagin calant en el dia a dia en l’ús com-
partit dels espais públics. 

Entre els principals eixos trobem la campanya que re-
centment s’ha iniciat des de l’ajuntament “El carrer 
també és casa teva” que persegueix el correcte dipòsit 
dels diferents tipus d’escombraries i on hem comptat 
amb la col·laboració de gent de Cubelles com en Pep 
Callau entre d’altres i als que agraïm la seva partici-
pació activa.

Però pensem que hi ha d’altres línies d’actuació que 
també requereixen de la participació ciutadana pel 
bon funcionament de Cubelles i amb l’únic d’objectiu 
de fer del nostre poble, un millor lloc on viure-hi. En-
tre aquests podríem destacar la recollida d’excrement 
de gossos, els cotxes malestacionats, els grafittis, i un 
llarg llistat d’accions que amb actuacions individuals 
ens faran créixer com a col·lectiu.

Des de Convergència i Unió apostem pel civisme com 
a eix vertebrador on tots i totes tenim el nostre paper 
rellevant.

I en les dates que estem, aprofitem per desitjar-vos 
MOLT BON ESTIU!!!!
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Guanyem Cubelles Cubellencs-FICICV

CAMPANYES CÍVIQUES

Darrerament el nostre ajuntament ha començat 
una campanya anomenada “El carrer també és casa 
teva”. 

Aquesta campanya vol que tots i totes tinguem cura 
de l’espai públic com si fos casa nostra. Desgracia-
dament en els darrers anys hem vist com en lloc de 
portar les coses que no ens serveixen a la deixalleria, 
hi ha gent que ho deixa abandonat a la via pública 
amb els problemes que això comporta.

Excrements de gos, poda al costat dels contenidors, 
pintades en moltes parets, trencaments de conteni-
dors de brossa, de papereres i bancs públics fan que 
s’hagin de plantejar campanyes com aquesta que 
van destinades a la conscienciació de la gent.

Els objectius són clars i creiem que tots i totes hem 
de col·laborar per tenir un poble millor, més net, més 
saludable i que pugui ser el reflex d’una societat ma-
dura i amb arrels cíviques. 

Des d’ICV volem creure que amb aquesta campanya 
del nostre ajuntament, millorarem cada dia totes 
aquelles accions negatives que fan que s’embruti la 
nostra vila.

La qualitat de vida dels ciutadans i ciutadanes de 
Cubelles depèn, en la quotidianitat del dia a dia, del 
comportament de la seva gent envers l’entorn. És im-
portant establir unes mínimes normes de convivència 
per viure i conviure millor.

• No més poda al carrer
• No més deixalles a la via pública
• No més brutícia als carrers

EL CARRER ÉS CASA NOSTRA.

NOU INS LES VINYES, EDUCACIÓ O ESPECULACIÓ?

Guanyem Cubelles està d´acord en la reclamació de 
la construcció del nou INS les Vinyes, un Institut que 
fa més de vuit anys que s´imparteixen les classes dins 
de barracons, patint unes condicions educatives in-
dignes del segle XXI.
La reivindicació del nou INS era una de les propostes 
del nostre programa electoral. Ara bé, no de qualse-
vol forma, ni a qualsevol preu.

Que volem dir amb això? doncs que la petició a la Ge-
neralitat feta pèl govern municipal reclamava que la 
millor zona per fer el nou Institut és la més propera a 
l´escola Charlie Rivel, l´actual pàrquing de sorra que 
hi ha al costat de la plaça del mercat; propietat de 
l´últim alcalde franquista de Cubelles, Juan Fernán-
dez Gutiérrez i la seva família.
Guanyem Cubelles està d´acord en que la millor zona 
per fer el nou INS és la que  proposa el govern muni-
cipal, però també cal dir que aquest terrenys no són 
públics, ni tan sols zona urbanitzable.

El projecte que avui tenim sobre la taula, és el mateix 
que hi havia a la legislatura passada.
La construcció del nou institut a la zona que es pro-
posava, venia acompanyada d´un projecte urbanístic, 
on l´Ajuntament de Cubelles requalificaria la zona a 
urbanitzable. 
El propietari , a canvi de cedir el terreny per la cons-
trucció del futur institut , rebria el vistiplau de   l´a-
juntament per a urbanitzar la zona , i edificar al cos-
tat del nou institut un mini Bellvitge, quatre blocs 
plurifamiliars de fins a 5 pisos d´alçada, amb 165 ha-
bitatges en total. Un projecte que ja es va presentar 
la legislatura passada a la Generalitat, i que per sort 
el Departament de Territori i Sostenibilitat ja el va 
rebutjar argumentant que aquest projecte és despro-
porcionat i que el projecte proposat  no justifica els 
interessos públics.

Guanyem Cubelles no recolzarà mai aquest tipus de 
“pelotazos” especulatius propis de la bombolla im-
mobiliària que res tenen a veure amb l´interes públic, 
mes aviat al contrari si tenim en compte que a Cube-
lles disposa de terrenys públics de sobres on ubicar 
el nou institut.

AIXÒ, AMIC MEU, NOMÉS HO SAP EL VENT, ESCOLTA 
LA RESPOSTA DINS DEL VENT...!

Recordeu la cançó? ... 
Quant de temps més haurem de reclamar, que el po-
ble sigui escoltat?
Quant de temps més haurem d’esperar, perquè Go-
vern es posi a treballar?

Cap lletra havia reflectit tan fidelment que està 
passant al nostre poble, i amb el nostre Govern, 
preguntes que s’endú el vent i que continuen sense 
resposta...

•  Perquè es pren la decisió de tancar la llar d’infants 
l’Estel,sense escoltar prèviament als pares i mares 
de la llar,ni els partits polítics de l’oposició?

•  Perquè se’ls demana restar callats?
•  Perquè no s’escolta als pares i mares de l’institut 

Les Vinyes, i els partits de l’oposició,ni es constitu-
eix una Comissió de seguiment per la tramitació del 
nou institut,i poder treballar plegats?

•  Perquè no acaten la sentència del Tribunal que de-
mana la clausura de la gossera?

•  Perquè no es persona l’Ajuntament a fiscalia, per-
què investigui a qui hem de demanar responsabili-
tats,davant la denúncia feta pública,d’un presump-
te assetjament sexual? Si algú ha mentit, deixem 
que caigui en l’oblit,o en la reiteració?

•  Perquè després de 2 anys demanant que estudiin la 
possibilitat de treure a licitació,les pistes esportives 
del barri de Mas Trader,Govern ni ho ha valorat?

•  Perquè després de 2 anys demanant que es cons-
titueixi la Mesa de Patrimoni, per decidir l’ús que 
s’ha de donar al nostre patrimoni, no s’ha consti-
tuït?

•  Perquè després de 2 anys demanant l’Auditoria 
organitzativa de l’Ajuntament, encara no s’ha fet?

•  Perquè no van atendre la nostra petició,i encara no 
tenim un lloc on poder apropar als gossos que es 
troben perduts/abandonats?

•  Perquè no van acceptar la nostra proposta i que el 
poble participi en decidir les inversions?

•  Perquè hem hagut d’anar al Síndic de Greuges per 
reclamar que després de 8 mesos,Govern no ha 
constituït la taula de treball aprovat en Plenari,per 
al tema dels peatges de la C-32?

•  Perquè Govern ignora al poble i als partits,i no res-
pon les instàncies?

Aquestes i d’altres,(l’espai no ens permet més) la res-
posta la sap el vent.... perquè Govern, no respon !
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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
Centre Violeta  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        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

INS Cubelles   93 895 50 24
INS Les Vinyes  93 895 08 59
Escola Charlie Rivel  93 895 09 56
Escola Vora del Mar 93 895 75 15
Escola 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
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 93 895 76 84
SIAD Garraf   93 810 04 10
Incidències Enllumenat 90 013 13 26

93 895 03 00
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L’afició del futbol a Cubelles ha estat ben arrelada des de començaments del segle 
XX. A la dècada dels 60 van ser força freqüents els partits entre joves de la vila i 

estiuejants al camp de l’Hort del Rector. Aquest va ser, de fet, l’origen del CF Cubelles. 
Drets (esquerra a dreta): Aurelio Blasco, Antonio Amat, Lluís Pérez, Joan Amorós, 

Domingo Zavala i Joan Vidal. Ajupits (esquerra a dreta): Emili Fuster, Enric Antó Tato, 
Pere Urgellès, Isidre Gómez i Jordi Rovirosa.

El racó d’en Pineda

Racó d’en Pineda: Partit de futbol a l’Hort del Rector, anys 60 (Arxiu Antoni Pineda).


