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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 Ple de l’Ajuntament aprova el projecte de
biblioteca i el reglament del Consell de la Ciutadania
La portaveu del PP, Noemí Boza, renuncia al seu càrrec de regidora per motius personals

L

a sessió plenària de l’Ajuntament de
Cubelles corresponent al mes de setembre va aprovar per àmplia majoria
el projecte de la nova biblioteca municipal
que s’ubicarà al sector de Bardají, molt a
prop de la comissaria de la policia local
(més detalls tècnics sobre el projecte a la
pàgina 7). El regidor d’Urbanisme, José
Manuel Ardila, va destacar la redimensió
de l’equipament en relació a la proposta
inicial del 2011 quant a metres i cost econòmic i va remarcar que, sense deixar de
banda altres mancances existents al municipi, es tractava d’una reivindicació històrica a la vila des de feia més de vint anys.
“Estem treballant per resoldre problemes
com l’estat de les voreres, l’enllumenat,
les clavegueres i l’abocament d’aigües
residuals a la desembocadura del Foix,
però la biblioteca és una urgència que cal
resoldre i que reclama la població”, va assegurar Ardila. Des de l’oposició, la regidora de Cubellencs-Fic, Anna Martínez, va
remarcar que calia prioritzar altres inversions més imperioses per a la vila, mentre
que el portaveu de Guanyem, Dani Pérez,
va trobar “desproporcionat” invertir-hi
tres milions d’euros per unes instal·lacions de 1.700 metres quadrats “quan la
mitjana d’usuaris actuals de la biblioteca
és d’unes cinquanta persones”. De la seva
banda, el representant de Cubelles Sí Es
Pot, Albert Tribó, es va mostrar favorable
al projecte malgrat retreure que als plecs

tècnics, de moment, no s’inclou l’arranjament de la zona. Finalment, Xavier Grau
(PSC) va ressaltar que, arran de la bona
salut econòmica de l’Ajuntament, “no
calia reduir la proposta inicial elaborada
el 2010” que fixava l’equipament en uns
2.000 metres quadrats i un cost per sobre
dels quatre milions d’euros (adequació de
l’entorn inclosa). El projecte de biblioteca
va tirar endavant amb els quinze vots del
Govern, PSC, Cubelles Sí Es Pot i PP, l’abstenció de Guanyem i l’oposició de Cubellencs-Fic.
El Ple ordinari del mes de setembre també va aprovar inicialment el reglament
de funcionament i organització del Consell de la Ciutadania, batejat amb el nom
d’Època (Espai, Participació, Obert, Ciutadania i Associacions). El redactat sotmès
a debat i votació havia estat acordat amb
les entitats en una reunió que va tenir
lloc el 16 de juny i on les associacions van
poder presentar les seves aportacions i
suggeriments. Els grups de l’oposició van
reclamar que les assemblees se celebrin
independentment de si s’arriba o no a les
cinc propostes consensuades per debatre
i que no tinguin una periodicitat màxima, actualment limitades a dues anuals.
Des de Guanyem, a més, es va sol·licitar
que els acords adoptats siguin elevats als
grups municipals en comissió informativa
per tal que puguin ser portats a Ple i ad-

La sessió ordinària del mes de setembre es va allargar
unes dues hores.

quireixin, així, un valor vinculant en cas
de ser aprovats. El regidor de Participació Ciutadana, Agustí Casanovas, va animar les formacions a presentar les seves
al·legacions durant el període de 30 dies
d’exposició pública que ara s’ha obert, un
cop el punt va tirar endavant de manera
provisional amb el vot favorable del Govern; l’abstenció de PSC, PP, Cubelles Sí Es
Pot i Cubellencs, i l’oposició de Guanyem.
Renúncia de Noemí Boza
El Ple va cloure amb la renúncia de la
portaveu del PP, Noemí Boza, que, per
motius professionals, no pot continuar
exercint les seves tasques com a regidora
a l’Ajuntament de Cubelles. Boza va rebre
l’homenatge de la resta de membres del
Consistori i un ram de flors de mans de
l’Alcaldessa en reconeixement a la seva
feina des que va entrar a l’Ajuntament,
el 2011.
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“L’Ajuntament ha d’exigir que les empreses que contracti
ofereixin condicions laborals dignes als seus treballadors”

Dani Pérez és regidor de Guanyem Cubelles.
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Guanyem Cubelles va ser una de les sorpreses de la nit electoral del 24 de maig de
2015. La formació, integrada en bona part
per membres de l’òrbita d’Esquerra Unida
i Alternativa, va obtenir 374 vots i un regidor. Tot i estar a l’oposició, Dani Pérez
confia en incidir amb les seves propostes en
l’agenda política de la vila.
Quins seran els eixos de la seva activitat en
aquest segon tram de mandat?
Ens regim pel nostre programa electoral,
que entenem com un contracte amb la
ciutadania i marca la nostra acció política.
Com sempre, tractarem temes de transformació social, de suport a les persones necessitades, urbanitzacions, municipalitzacions,
participació ciutadana...
I pot concretar alguna proposta?
Ara mateix estem treballant perquè l’Ajuntament adjunti als contractes que signa
amb empreses externes clàusules socials.
Bàsicament, que es paguin sous dignes als
seus treballadors, que es contractin persones en risc d’exclusió social, amb algun tipus de discapacitat... Ho anem perfilant i
ho presentarem ben aviat.

Vostès han denunciat un frau en els preus
públics de la piscina municipal i ha responsabilitzat l’Ajuntament de ”consentiment
actiu o passiu” malgrat que des del Govern
s’havia incoat un expedient sancionador.
Mantenen les seves acusacions?
Les mantenim, per descomptat. Ha arribat
l’últim dia de la piscina i encara s’estava cobrant un preu superior al que marquen les
ordenances. El mateix primer Tinent d’Alcalde, José Manuel Ardila, ha reconegut
que eren coneixedors des del primer dia
que s’estava cobrant un preu superior i, així
i tot, no s’ha informat en cap moment la
ciutadania, que ha estat pagant l’entrada
que li marcava l’empresa concessionària
sense saber si era correcte o no. Per això
parlem de consentiment passiu de l’Ajuntament. A més, l’expedient es va incoar el 21
d’agost, mentre que la piscina estava oberta des del 17 de juny. En tot aquest temps,
què s’ha fet? I no es tracta només d’obrir
un expedient, calia anar allà i solucionar el
tema amb els concessionaris.
En quin punt es troba el nou Pla General?
Cal millorar moltes coses, sobretot les relacionades amb les urbanitzacions anomenades alegals i que estan mancades de serveis.
Cal dotar-les de solucions progressives ja
que, si es fa de cop, alguns veïns no podrien assumir els costos perquè sovint hi viuen
persones amb pocs recursos econòmics. I
tampoc entrarem en requalificacions de
terrenys.
Quines altres demandes planteja Guanyem?
L’habitatge social, que és una necessitat
imperiosa. Cubelles té un terreny destinat

a pal·liar aquesta qüestió que avui és un solar buit. Hi ha molta demanda de gent jove,
de persones amb pocs recursos i gent gran
amb pensions mínimes que necessita d’un
habitatge i no pot accedir-hi.
En l’actual context econòmic, és viable la
municipalització de serveis sense apujar
impostos?
Nosaltres defensem la fiscalitat progressiva, que qui més té, més pagui. Actualment
a Cubelles tenim més d’1 milió d’euros de
superàvit, de manera que no cal apujar impostos ja que els diners han de ser al carrer
i no a la caixa. A més, els beneficis de la municipalització es queden al mateix municipi. A París, per exemple, la quota de l’aigua
s’ha reduït un 8%. Cal canviar la cultura de
la concessió privada crònica de Cubelles per
la de la municipalització. Gairebé tots els
serveis públics de l’Ajuntament estan externalitzats.
Als darrers comicis vostès van defensar la
creació d’un front comú d’esquerres que
va fracassar. La unificació de l’anomenada
esquerra transformadora, està més a prop
ara que fa dos anys?
Quan vam fer la proposta, al 2014, la vam
presentar a molts partits de Cubelles que
no la van entendre perquè la cultura política del municipi sempre ha estat la de que
cadascú va a la seva. El temps ens ha donat
la raó -Barcelona, Madrid, A Corunha...-, i
somio que a Cubelles també pugui ser una
realitat algun dia perquè fa 30 anys que
estem estancats. Molta gent ens diu que si
sumem els vots d’ICV, Cubelles Sí Es Pot i els
nostres guanyem les eleccions, però no és
tan senzill ni matemàtic.

El Govern municipal aposta pels pressupostos
participatius de cara a l’exercici de l’any vinent
En total, s’hi destinaran 150.000 euros a executar entre les propostes que presentin els veïns

L

’Ajuntament de Cubelles obrirà, per
primera vegada, un procés participatiu de cara als pressupostos del 2018.
En total, els veïns del municipi podran
decidir directament la destinació final de
fins a 150.000 euros entre les propostes
que es presentin durant el mes d’octubre.
Segons el calendari establert des de la
regidoria de Participació Ciutadana, prèviament, el 4 d’octubre, es farà la presentació del procés i un taller per elaborar
propostes i, seguidament, del 9 al 22 d’octubre, es podran registrar els projectes
que seran posteriorment valorats per una
comissió tècnica que acreditarà la seva
idoneïtat i calcularà el cost aproximat de
la seva execució. A continuació, entre l’11
i 18 de desembre es procedirà a la votació
popular i, finalment, seran incloses dins
dels comptes generals de l’any vinent.
Les propostes es podran inscriure per tres
vies: durant la mateixa sessió de presentació i elaboració de propostes conjuntes;
mitjançant el formulari en paper que es
farà arribar a totes les llars i que es podrà
retornar a les oficines municipals durant
el període determinat, i a través del formulari online disponible al web municipal. Cada veí i veïna podrà presentar una
iniciativa per persona redactada de forma
clara i concreta per tal que sigui possible
la seva valoració posterior i el llistat definitiu es publicarà al web municipal, a més
d’enviar-se a totes les persones que hagin
participat en la seva elaboració.

El desenvolupament del projecte s’està liderant des de Participació Ciutadana.

Les propostes, per tal que siguin vàlides,
hauran de seguir els següents criteris: ser
de competència municipal; abraçar actuacions referents a inversions; ser sostenibles i que no comprometin les necessitats
i oportunitats de desenvolupament de
les generacions futures; ser respectuoses
amb criteris d’inclusió social, equitat i
Drets Humans; donar resposta a una necessitat concreta; no contradir els plans
municipals aprovats i complir la normativa vigent; que siguin avaluables econòmicament i no superin la partida destinada
al procés de 150.000 euros, i que vagin
acompanyades de les dades identificatives de la persona que les presenta.
Votació de les propostes
Les iniciatives que la comissió tècnica hagi
valorat com a vàlides passaran a la fase
de votació, durant la qual tots els veïns i
veïnes majors de 18 anys empadronats a
Cubelles podran votar un màxim de cinc
propostes. Les votacions es podran dur
a terme de dues maneres: mitjançant la

butlleta de votació, que es facilitarà a
totes les llars, a l’OPIC-Oficina de Participació i Informació Ciutadana en horari
d’atenció al públic presentant el DNI o el
NIE, o bé a través de la web específica de
pressupostos participatius.
Les propostes finals se seleccionaran
d’acord amb els vots obtinguts i els límits
establerts, fent les combinacions necessàries per arribar a la partida determinada per al procés de 150.000 euros. Així
doncs, s’escolliran aquelles iniciatives la
suma de les quals sigui la més propera al
límit econòmic del procés sempre tenint
en compte els vots obtinguts. Un cop dut
a terme l’escrutini, tindrà lloc una sessió
informativa sobre els resultats de les votacions, així com sobre la participació en
el procés. Finalment, es facilitarà la possibilitat que, qui ho desitgi, pugui valorar
com s’ha desenvolupat el procés per tal
de tenir-ho en compte per a futures edicions, atès que la voluntat és mantenir la
mesura en propers exercicis.
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El Consistori programa noves obres d’arranjament al Cementiri
Municipal per corregir problemes de deteriorament
Les feines afectaran 135 nínxols i 22 osseres i està previst que comencin després de Tots Sants

L

a regidoria de Medi Ambient i Sanitat
començarà els arranjaments previstos
del Cementiri Municipal, que han de
servir per solucionar els problemes de deteriorament que presenten alguns mòduls
de nínxols. Per tot plegat, la regidoria ha
suspès temporalment la inhumació de cadàvers en els nínxols del mòdul 2, 3 i 4 fins
que es finalitzin les obres d’arranjament.
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Tanmateix, aquest procés preveu l’obertura i corresponent exhumació de 135 nínxols i 22 osseres. D’aquest total de nínxols,
36 són del mòdul 2 (del nínxol 23 al 34, del
90 al 101 i del 193 al 204); 33 pertanyen al
mòdul 3 (del 35 al 45, del 102 al 112 i del
205 al 215) i 66 nínxols i 22 osseres s’ubiquen al mòdul 4 (del 46 al 67 amb ossera,
del 113 al 134 i del 216 al 237).
L’ajuntament posarà notes informatives
a tots els nínxols afectats, perquè tots els
familiars i/o titulars en tinguin coneixement. Alhora, el consistori té previst que

les obres comencin després de la festivitat
de Tots Sants.
Aquesta actuació és similar a la que es va
portar a terme a finals de l’any passat,
quan es van fer arranjaments a diversos
nínxols del mòdul 1. En aquella ocasió,
de la mateixa manera, van programar-se
obres d’arranjament per arreglar defectes
en l’estructura que allotja les tombes, circumstància que, també, va obligar a aturar
temporalment les inhumacions. Les obres
del mòdul 1 es van finalitzar a principis de
l’any actual.
Actualització de concessions i lloguers
Des de la regidoria de Medi Ambient i Salut recorden que la ciutadania pot passar
pel departament de Salut i Serveis Tècnics
per l’actualització administrativa dels nínxols i panteons del cementiri, especialment
dels mòduls 1, 2 i 3.
Es recomana que qualsevol persona que
disposi d’un títol de lloguer o una conces-

Des de la regidoria de Salut ja s’havien impulsat obres
d’arranjament ara fa un any.

sió de nínxol o panteó, es comuniqui amb
el departament de Salut per actualitzar les
seves dades. En cas de no realitzar aquestes actualitzacions, el reglament del cementiri municipal estableix la possibilitat
de revertir el nínxol cap a l’Ajuntament de
Cubelles.
Les persones que es puguin trobar en alguna d’aquestes situacions es poden adreçar
per obtenir més informació a la regidoria
de Salut, concertant dia i hora a través del
telèfon 93 895 03 00 (extensió 1140) o bé
per correu electrònic a salut@cubelles.cat.

Canvis en el parc infantil del Prat de Cubelles
Els elements recreatius estan basats en els dibuixos de Pilarín Bayés sobre el Patufet

L

’Ajuntament de Cubelles té previst retirar els elements recreatius infantils actuals del Parc del
Prat de Cubelles. Aquestes estructures
es mouran fora del tancat delimitat i
a l’interior es col·locarà un nou parc
infantil temàtic. Els nous gronxadors,
molles, balancins i tobogans estaran
basats en els dibuixos de Pilarín Bayés

i el conte popular d’en Patufet. Es calcula que el nou parc infantil costarà
14.520€, amb IVA inclòs, tot i que, un
cop finalitzat el contracte, el preu podria reduir-se a una quantitat inferior
a la inicialment prevista. Es presumeix
que a principis de novembre ja es pugui utilitzar la nova instal·lació infantil.

L’equipament hauria d’estar enllestit en un mes.

L’Ajuntament reforça
els controls contra els
abocaments irregulars

L

a regidoria de Medi Ambient i Sanitat, conjuntament
amb la de Seguretat Ciutadana i Prevenció de Riscos,
iniciaran una campanya conjunta que intensificarà
el control dels abocaments de runa i poda descontrolada.
La policia municipal reforçarà la vigilància a tot el municipi de Cubelles i especialment als voltants dels contenidors
i en punts concrets on s’ha detectat un augment d’actituds
incíviques. Els agents posaran multes exemplars que tenen
per objectiu eradicar aquest tipus de comportaments, que
embruten el poble i causen molèsties als veïns.
Existeix un servei municipal de recollida de poda a particulars porta a porta. Els ciutadans que vulguin fer-ne ús, han
d’avisar amb una setmana d’antelació al dia de recollida, ja
sigui per formulari, telefònicament (93 895 03 00) o presencialment a l’oficina de l’OPIC. Els residus s’han de dipositar en
bosses tancades o bé recollits en feixos i el volum no pot excedir 1m3 (equivalent al volum d’un contenidor de rebuig).

Presentat a la població
el projecte de la nova
biblioteca pública
L’equipament disposarà de 1.400
quadrats dividits en diferents espais

metres
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L’edifici gaudirà de diversos espais lúdics i d’estudi.

L

’Ajuntament de Cubelles va donar a conèixer el 14 de setembre
el projecte de la nova biblioteca municipal davant una audiència
d’un centenar de veïns al Centre Social. L’equip redactor del projecte de l’empresa OP TEAM Arquitectura va mostrar a la ciutadania
els plànols d’aquest equipament un cop s’ha redimensionat en volum i
pressupost i que s’ubicarà entre els carrers Ciutat de Barcelona i Verge
de Montserrat, rere la comissaria de la Policia Local.
Segons l’informe tècnic, la nova biblioteca tindrà 1.397,77m2 que es dividirà en una sala principal de 472m2, una zona de música i premsa de
214m2, una sala infantil de 168m2, un espai polivalent de 80m2, altres
espais de suport i formació de 80m2 i espais de treball intern de 113m2.
A causa del reajustament de l’espai pel qual ha passat el projecte, es va
reduir el pressupost d’execució fins els 2.900.000 euros.

Restes de poda al costat d’un contenidor.

El regidor d’Urbanisme, José M. Ardila, va explicar als presents que la
intenció del Govern municipal és poder iniciar les obres dins del present exercici pressupostari, un cop ja s’hagin superat tots els tràmits
administratius preliminars.

Ràdio Cubelles
endega nova
programació
L’emissora aposta per la informació
local en una graella que manté una
quarantena de col·laboradors

R

àdio Cubelles deixa enrere la programació d’estiu i engega la seva nova temporada regular.
Una vegada més, doncs, es posarà l’accent en els

programes en directe de producció pròpia que recullen tota l’actualitat cubellenca: El Matí a Ràdio Cubelles, el Cubelles a les 10, l’Informatiu, el Juguem Net,
el Punt de Vista, el Fem País i el Cubelles actualitat.
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L’equip de col·laboradors del Cubelles a les 10 incorpora enguany, a més, les seccions Penedès Marítim,
amb Marc Balanza; l’Espai Jove, amb Txell Sastre; Tertúlies al Casal, en col·laboració amb Soledad Fernández, i el Violeta Ràdio, amb Angie Raspall, Montse
Antó, Montse Montes i Maria Trives. El magazine completarà el seu contingut amb entrevistes, reportatges i
connexions en directe.
De cara a la temporada 2017-18, l’emissora municipal
ha reforçat el seu servei de ràdio a la carta mitjançant
el podcast i la pàgina web, atesos els nous usos de
consum per part de l’audiència.
Ràdio Cubelles està format per un equip de quatre
professionals amb Àngels Fuster com a directora, Pau
Ramon, cap d’informatius, i Marc Torres i Josep Lluís
VIllanueva com a locutors i redactors.

Sopar d’aniversari de l’emissora municipal.

Més inversió en
l’enllumenat públic
El 2017 s’hauran destinat més de mig milió
d’euros per resoldre els problemes d’apagades

E

l Govern municipal ha
aprovat destinar 446.486,26
euros per atendre les
incidències més urgents en
diversos punts d’enllumenat
públic de tot el municipi, com les
apagades que pateixen alguns
carrers del barris de Bardají i el
passeig Marítim.
La inversió acordada se suma
als més de 100.000 euros que al
llarg del 2017 ja s’han destinat
a pal·liar les problemàtiques
existents amb el manteniment
de l’enllumenat a la via pública i

s’extreuen de la memòria tècnica
de la diagnosi que va efectuar-se
l’any 2015. Les incidències estan
categoritzades segons el grau
d’importància, de manera que es
començarà per les considerades
greus o molt greus, i que donaran
resposta a la històrica manca
d’inversió en el manteniment de
l’enllumenat públic.
Les actuacions les durà a terme
SECE, empresa concessionària
del servei de manteniment de
l’enllumenat públic a Cubelles, al
llarg dels propers mesos.
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Les obres aniran a càrrec de l’empresa concessionària SECE.

Asfaltats els accessos a Les Estoreres i Ricreu
La Junta de Govern Local aprova l’arranjament dels camins per accedir a les urbanitzacions

E

ls veïns de Les Estoreres i Ricreu
ja poden accedir a les seves
urbanitzacions per vials asfaltats. A
meitats de setembre, la Junta de Govern
Local (JGL) va aprovar l’arranjament del
camí que connecta Corral d’en Cona
amb Ricreu des de la colònia de gats i
una segona actuació des de la carretera
BV-2115, coneguda popularment com la
carretera del pantà, fins el pont d’accés a
Les Estoreres i d’aquí a la connexió amb
el carrer Teide. En total, gairebé quatre

quilòmetres d’asfalt per a l’arranjament
d’aquests camins que va dur-se a terme
durant la segona quinzena de setembre.
D’aquesta manera, el trànsit rodat dels veïns que accedeixen a aquestes urbanitzacions ha passat a discórrer per vials asfaltats
enlloc dels antics camins de terra, dignificant així les infraestructures d’aquestes
zones del municipi tal com havien reclamat històricament diversos representants
veïnals i ciutadans particulars.

Entre d’altres, s’han asfaltat els carrers Teide i Salze.

Ampliat el servei d’informació i assessorament de l’OMIC
a veïns afectats per clàusules hipotecàries abusives
Cal sol·licitar cita prèvia per rebre atenció individualitzada amb una advocada especialista

E

l servei d’informació que s’ofereix a
les persones afectades per clàusules
hipotecàries abusives es mantindrà
fins a finals d’any ampliant el nombre d’hores. Aquesta era una demanada dels usuaris
de les oficines municipals del consumidor
que la Diputació va atendre signant un conveni amb el Col·legi d’Advocats de Barcelona. En el cas de l’OMIC, es pot demanar cita
prèvia per al servei individualitzat d’una
advocada amb qui resoldre dubtes i rebre
assessorament sobre les clàusules abusives
en préstecs hipotecaris. Per clàusules abusives s’entenen les clàusules terra, l’IRPH
(Índex de Referència de Préstecs Hipoteca-

ris, valor alternatiu a l’Euríbor), les despeses hipotecàries i totes aquelles condicions
desproporcionades referents als préstecs hipotecaris que els consumidors estan suportant de part de les seves entitats bancaries.
Fins al moment s’han atès 26 de les 50 peticions registrades i, a demanda de l’OMIC,
la Diputació de Barcelona va decidir ampliar
l’horari de quatre a sis hores per sessió repartides en dos dimarts al mes. Les peticions
amb cita prèvia segueixen obertes i es poden
demanar, preferiblement, a través del formulari al web www.cubelles.cat o per telèfon al 93 895 03 00 (extensió 515).

L’OMIC coordina l’assessorament als afectats.
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Els gossos ja poden fer servir el correcan del carrer Millera

C

ubelles ja disposa del primer correcan al municipi, situat al carrer de
Millera cantonada amb carrer d’Arles de Tec. Es tracta d’una àrea recreativa
per a gossos, d’uns 800m2, amb diferents
elements com una font amb abeurador,
tubs cilíndrics i estructures d’esbarjo per
als cans. Tanmateix, també hi ha bancs per
seure, papereres, dispensadors de bosses
per recollir excrements i enllumenat i en les
properes setmanes s’hi plantaran mitja dotzena d’arbres, a l’espera de l’època òptima
de plantat. L’accés al recinte és un vestíbul
de doble porta per evitar que el gos s’escapi.
Josep Maria Hugué, regidor de Medi Ambient i Sanitat, recorda que el Ple de l’Ajun-

tament va acordar la modificació de l’ordenança municipal per a la tinença d’animals
domèstics de companyia. Aquesta alteració
del reglament afegia normes d’ús dels espais
d’esbarjo per a gossos. El regidor recorda
que “no és un pipican, és un correcan, un
lloc d’esbarjo pels gossos. La gent té l’obligació de recollir els excrements, com a tot
arreu”.
L’espai recreatiu durant l’horari d’estiu (de
l’1 de juny fins al 31 de setembre) estarà
obert de les 6.00 h. fins a les 23.00 h. i a l’hivern (de l’1 d’octubre fins al 31 de maig) romandrà obert de les 7.00 h. fins a les 23.00 h.
Hugué argumenta que es limita l’horari per

La instal·lació ja ha obert les seves portes.

no causar molèsties als veïns. El regidor també ha demanat disculpes pel temps que s’ha
tardat en habilitar l’espai i espera que “la
gent el gaudeixi”.

La planta noble del Castell obrirà les seves portes
al públic a partir de l’octubre
Es podrà visitar tots els dissabtes i diumenges de cada mes, d’11.00 h. a 14.00 h.

L

a planta noble del Castell de Cubelles, declarat Bé Cultural d’Interès
Nacional, es podrà visitar regularment a partir del mes d’octubre. Concretament, es faran visites guiades cada primer dissabte i diumenge de mes, entre les
11.00 h. i les 14.00 h., després que la regidoria de Cultura arribés a un acord amb
una empresa de guies culturals. La base

d’aquestes visites serà el projecte didàctic
aprovat pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona.
El Castell de Cubelles apareix documentat
per primer cop el 16 d’agost de 1041, en el
testament de Gombau de Besora, senyor
del terme de Cubelles durant la primera
meitat del segle XI. El domini superior del

castell pertanyia, tanmateix, al comte de
Barcelona, Ramon Berenguer I, el Vell. L’edificació fou construïda sobre les restes d’una
antiga vil·la romana. Des del segle XI s’hi
van fer diverses reformes, la principal de les
quals fou feta entre 1674 i 1676. Aquesta reforma va remodelar molt a fons la fortificació originària, ampliant-la i convertint-la en
un palauet civil de planta rectangular i tres
pisos. A banda de gaudir de la riquesa arquitectònica, una de les darreres reformes va
servir per reivindicar diversos grafits, alguns
de dimensions considerables, que tenen un
elevat valor històric i artístic. Els historiadors
situen l’origen d’aquests dibuixos al segle
XVIII. Durant la visita se’n podran observar
alguns dels més importants a la planta noble
de l’edifici.
Les visites ordinàries seran els primers dissabtes i diumenges de cada mes d’11.00 h.
a 14.00 h. i, a través de l’adreça de correu
electrònic visitescastell@cubelles.cat, també
es podran organitzar visites concertades per
a grups entre setmana. Els preus de les visites costaran 4€, però els jubilats, estudiants,
aturats, famílies nombroses i monoparentals
pagaran la meitat, 2€. D’altra banda, disposaran d’entrada gratuïta els menors de 16
anys, els centres d’ensenyament del municipi i el personal docent.

Les guies aniran a càrrec d’una empresa especialitzada en itineraris culturals.

A més, tal com es va fer en la darrera Setmana Cultural i les Jornades Europees del Patrimoni, la regidoria de Cultura programarà visites gratuïtes puntualment coincidint amb
activitats específiques com les esmentades.
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Comença el nou curs escolar a Cubelles
La prevenció de l’assetjament, el suport a alumnes amb necessitats específiques i els tallers
i les iniciatives públiques són els punts clau d’aquest nou any escolar

E

l nou curs escolar ha engegat aquest
mes de setembre a Cubelles. En
aquest retorn a les aules, des de la
regidoria d’Educació, infància i joventut
s’ha volgut posar l’accent en la prevenció
de l’assetjament a l’escola, el suport a alumnes d’institut amb necessitats específiques,
el model educatiu i les diferents activitats
que des dels departaments de l’Ajuntament es posen a disposició dels centres.
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D’altra banda, aquest serà el primer curs
del nou equip directiu de l’Institut de
Cubelles, amb Sònia Ruiz al capdavant. En
aquest centre s’ha obert una nova línia de
2n d’ESO, a causa que alguns grups havien quedat molt plens. Aquest fet deixa 2n
d’ESO amb quatre grups. Alhora, és el primer curs en el qual hi ha una sola llar d’infants municipal, després de la unificació del
servei al centre de la Draga. A propòsit de la
Draga, encara està obert el procés de licitació de la gestió del servei municipal de llars
d’infants i està previst que al mes d’octubre
se seleccioni l’empresa que es farà càrrec de
la concessió. Des de la regidoria expliquen
que moltes famílies han triat Cubelles per
l’oferta d’ensenyament de la que disposa.
Prevenir l’assetjament escolar
Se seguirà treballant, a l’Institut de Cubelles, la prevenció de l’assetjament escolar
mitjançant tallers específics. Aquest nou
curs, els tallers també es faran a l’Institut
Les Vinyes i a les tres escoles del municipi.
Aquestes activitats estan destinades a cons-

cienciar i donar eines per prevenir i defensar-se de l’assetjament, des d’una adequada educació emocional i social. Es pretén
donar recursos per solucionar els conflictes
de manera pacífica, amb respecte i negociació.
Els tallers tenen l’objectiu d’identificar i fer
visibles les formes en què es presenta l’assetjament a l’escola, entendre el fenomen
i proporcionar eines clau de prevenció i intervenció per combatre’l. Això serveix com
una actuació inicial, per començar a treballar a tots els centres educatius la prevenció
de l’assetjament escolar amb una metodologia comú. Tanmateix, ja hi ha prevista la
redacció d’un projecte que englobarà tots
els centres educatius i que es posaria en
funcionament el curs 2018-2019.

La intervenció socioeducativa a l’Institut
Cubelles
Benestar social i Educació, infància i joventut donaran suport a aquell alumnat de 2n
d’ESO (repetidors de 1r que han passat a
segon i repetidors de 2n) que són absentistes i necessiten un suport específic a
l’institut. Es treballarà, entre altres temes,
la motivació, resolució de conflictes, habilitats socials, comunicació, afectivitat, sexualitat i prevenció de drogodependències.
L’escola Verda, el programa Nova Escola 21
i el pla d’Impuls a la Lectura
L’Escola Vora del Mar ha rebut la placa que
l’identifica com a escola Verda. El centre
havia treballat, els darrers anys, per aconseguir la consideració d’escola Verda. A
més, es té previst una línia continuista que

Els centres educatius de la vila treballaran programes de prevenció d’assetjament escolar.

Les escoles faran un salt qualitatiu amb l’adhesió a projectes pioners com l’ILEC i el Nova Escola 21.

permeti avançar en temes com el consum
responsable i el projecte d’estalvi energètic.
En un altre ordre de coses, l’Escola Vora
del Mar estava adherida al programa Nova
Escola 21 i aquest any s’hi suma, també,
l’Escola Mar i Cel, que enguany celebrarà
el seu desè aniversari. Nova Escola 21 és un
programa que té com a objectiu sumar els
esforços de totes les escoles, institucions i
persones, que comparteixen la voluntat de
fer del sistema educatiu català un instrument perquè tots els infants tinguin una
experiència d’aprenentatge gratificant i
empoderadora.
A més, l’Escola Charlie Rivel, Mar i Cel i
l’Institut de Cubelles estaran en el projecte
ILEC. Aquesta proposta, que té com a objectiu la millora de l’èxit escolar de l’alumnat,
potencia la lectura sistemàtica en totes les
àrees i matèries al llarg de tota l’escolaritat
bàsica. Alhora, es preveu que més centres
cubellencs s’adhereixin a aquest projecte.
Tallers per als centres educatius de primària
i secundària
Per tercer curs, s’ha ofert als centres d’educació secundària el catàleg de tallers per als
instituts. El document recull tota l’oferta de
tallers, xerrades i activitats que es posa a

l’abast dels centres de secundària per part
dels diferents departaments de l’ajuntament. El catàleg aplega 40 tallers adreçats
a l’alumnat i quatre al professorat.
Enguany, per primera vegada, s’ha elaborat
el catàleg de tallers pels centres educatius
de primària. Aglutina 23 tallers que s’ofereixen a l’alumnat de primària i dos al professorat. Ambdós documents estan coordinats per la regidoria d’Educació, infància i
joventut.
L’Institut de Cubelles, treball per projectes
i nou logotip
La nova direcció de l’Institut de Cubelles
aposta per treballar per projectes durant
aquest curs. Es busca tractar diverses matèries de manera transversal amb una temàtica comuna. En aquesta línia, s’incrementarà
el treball cooperatiu entre alumnes i s’impulsarà que hi hagi més trobades del sector
educatiu local.
En referència al nou logotip de l’Institut
de Cubelles, el disseny guanyador és de la
Xènia Xao Blàzquez i es va escollir en una
votació entre tots els alumnes. També participaven en aquesta ronda final els logotips
ideats per la Núria Melià i en Christian Fiorillo. El centre docent va iniciar el procés el

març passat, quan van publicar les bases i
la normativa. De tots els projectes presentats, el professorat va preseleccionar tres
finalistes, que van ser les opcions votades
pels alumnes. Els finalistes van rebre un lot
de material artístic i la guanyadora va ser
gratificada amb un premi en metàl·lic. El
nou logotip ja s’ha començat a utilitzar en
documents oficials.
Cursos de preparació per a les proves
d’accés als cicles FP de Grau Mitjà i Superior
La regidoria d’Educació, infància i joventut
ha impulsat, un altre any, els cursos de preparació per a les proves d’accés als cicles de
formatius de Grau Mitjà i Superior. La finalitat d’aquests cursos és facilitar l’accés a la
formació professional; la superació del curs
específic de preparació als cicles de grau
mitjà, permet l’accés directe a aquests cicles. La formació impartida serveix per presentar-se a la part comuna i/o a l’específica
de les proves d’accés als cicles de grau mitjà
o superiors, dels ensenyaments de formació
professional d’arts plàstiques i disseny i els
esportius.
Els cursos s’iniciaran el pròxim 2 d’octubre i
finalitzaran el 27 d’abril de 2018. Les classes
s’impartiran a l’Institut de Cubelles, de dilluns a dijous, de 15.30 h. a 18.30 h.
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La Biblioteca Municipal Joan Avinyó supera
els 25.000 usuaris durant tot el 2016
La memòria anual del centre de lectura registra 4.500 préstecs al llarg de l’any passat

L

a Biblioteca Municipal Joan Avinyó va
acollir un total de 25.065 usuaris durant el decurs de l’any passat. Segons
les dades recollides a la memòria 2016, la
mitjana mensual de visitants que van atansar-se fins a les seves instal·lacions es va
situar en les 2.000 persones, sent el mes
d’agost el que va registrar un nombre més
elevat (3.158 usuaris), mentre que la xifra
més baixa va tenir lloc al desembre (1.265
persones), època en què roman tancada
uns dies a causa de les festes nadalenques.
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Al llarg de tot el 2016, la biblioteca va incorporar 551 llibres nous al seu catàleg,
elevant el seu contingent als 25.303 exemplars. Durant l’exercici passat, a més, es
va registrar un total de 4.542 préstecs. A
banda d’aquests moviments, la biblioteca

Al llarg de tot el 2016, la biblioteca va incorporar 551 llibres al seu catàleg.

municipal també ha participat d’activitats
diverses com la diada de Sant Jordi; la Setmana Cultural; reunions comarcals de bibli-

oteques, i la Trobada general de Clubs de
Lectura de Santa Margarida i Els Monjos,
entre d’altres.

Torna la nit dels morts vivents
amb la II Survival Zombie

L

a segona edició del Survival Zombie
arribarà als carrers de Cubelles el
proper dissabte 7 d’octubre. Després
de l’exitosa experiència de l’any passat,
en què hi van prendre part més de 1.000
persones procedents d’indrets tan diversos com València, Madrid i, fins i tot,

Galícia; torna aquest joc de rol en què,
després d’un apocalipsi, els participants
han de sobreviure als zombies i superar
les proves que els organitzadors han preparat i que es desconeixen fins a l’inici de
l’activitat, que s’allarga durant tota la nit
i matinada.

Cubelles es va omplir de gom a gom l’any passat.

A punt les Jornades Europees del Patrimoni a Cubelles
Entre el 5 i el 9 d’octubre estan programades diverses activitats per a tots els públics
amb l’objectiu de donar a conèixer els actius patrimonials del municipi

U

n altre any, Cubelles tornarà a participar en les Jornades Europees del
Patrimoni (JEP). Aquesta edició, sota
el lema suggerit Patrimoni i natura: un paisatge de possibilitats, el Consell d’Europa
busca posar en relleu els valors patrimonials incorporats a la natura, la importància
del medi ambient sobre els estils de vida de
les persones i la influència que té sobre el
benestar i el creixement socioeconòmic de
les comunitats. A Cubelles la majoria d’actes tindrà com a figura central el Castell
de Cubelles, documentat per primer cop el
1041, durant els dies 5, 6, 7 i 8 d’octubre.

La ponència inaugural es farà al pati de
ponent del castell, el dia 6, a les 18.30 h.
Membres del departament d’Història i Arqueologia, el Seminari d’Estudis i Recerques Prehistòriques (SERP) i de la Facultat
de Geografia i Història de la Universitat
de Barcelona oferiran la conferència Què
investiguem a la Cova del Trader. Aquesta
conferència versa sobre un treball de recuperació històrica de les excavacions arqueològiques dutes a terme a la zona del Penedès i el Garraf, que va fer que es tornessin a
estudiar els materials antics de la Cova del
Trader i que s’executés una petita excavació
per comprovar-ne l’estat de conservació. Els
resultats preliminars apunten que la cova
pot ser un jaciment cabdal per comprendre
millor l’extinció dels neandertals i l’arribada dels primers homo sàpiens a la zona.

Grup d’assistents a les visites del Castell del 2016.

Un altre dels actes principals d’aquestes jornades arribarà la nit del divendres 6, amb les
visites guiades a la planta noble del castell.
Per fer reserves o consultar horaris, es recomana contactar amb l’Oficina de Turisme.
Tanmateix, el primer acte se celebrarà el dia
5 al pati de ponent del castell, on es presentarà el llibre de contes El Kesse i la Kosse,
sobre el jaciment de la Font de la Canya.
L’endemà, dia 6 d’octubre, es farà també al
pati de ponent del castell, al llarg del matí,
l’activitat Més de dos milions d’anys, encesa
de foc i exposició adreçada a les escoles
del municipi. El 7 d’octubre a les 11.00 h.
del matí, es repetirà l’activitat, aquest cop
obert al públic general i on no es necessitarà cap inscripció prèvia. D’altra banda,
de les 11.00 h. fins a les 13.00 h., hi haurà
jornada de portes obertes a l’Exposició permanent del pallasso Charlie Rivel.

L’última activitat de les jornades es farà el
dia 8 d’octubre, a les 9.30 h. Es tracta d’una
caminada que s’iniciarà a la plaça del Castell de Cubelles i passarà per la desembocadura del Foix, pel niu de metralladores, el
fortí de la Mota de Sant Pere i inclourà una
visita a l’espai de la Mota.
En aquesta última ubicació, l’arqueòleg
Dani López, de la Font de la Canya, desenvoluparà la hipòtesi que argumenta que
l’emplaçament podria haver estat un port
púnic. Posteriorment, l’arqueòleg Jordi Ramos, narrarà la història del fortí de la Guerra Civil, que també es podrà visitar.
Les Jornades Europees del Patrimoni pretenen impulsar i realçar el valor del patrimoni
cultural i els diferents municipis i entitats
organitzen un seguit d’activitats gratuïtes
per a tots els públics.
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Continuen les tasques per conservar el llegat de Can Travé
Aquest octubre, s’iniciarà un estudi elaborat per especialistes per determinar el valor
patrimonial dels objectes del palauet neoclàssic

E

l 2014 l’Ajuntament de Cubelles va
adquirir Can Travé. L’acord incloïa tot
el contingut de l’immoble: mobiliari,
llibres, catifes, objectes de col·lecció, documents, fotografies, instruments, etc. Davant de la nombrosa quantitat d’objectes
d’interès patrimonial el consistori cubellenc
ha iniciat diverses accions per perdurar el
llegat de la històrica casa.
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Catalogació dels objectes
Els diferents elements no tenen el mateix
valor i, per tant, no requereixen la mateixa
inversió en la seva conservació. Per determinar aquest fet, el consistori i l’empresa
Veraicon han tancat un acord pel qual la
companyia elaborarà un estudi que permeti acotar i avaluar la intervenció de conservació, restauració i trasllat dels objectes
amb més valor patrimonial.
En aquest informe es dividiran els objectes
en tres categories:
1) 
Objectes amb interès patrimonial. És a
dir, aquells que per si mateixos tenen
valor per la seva autoria, manufactura,
qualitat estilística o altres.
2) 
Objectes amb interès patrimonial per
context. Són aquells objectes que poden
il·lustrar la forma o estil de vida d’una
determinada època.
3) 
Objectes sense interès patrimonial. Els
objectes que no reuneixen les qualitats
dels grups anteriors i que no cal invertir-hi.

Aquestes actuacions s’iniciaran a l’octubre i
duraran un mes aproximadament. Els informes estaran elaborats per historiadors d’art
especialistes en béns mobles, antiguitats i
en la seva taxació.
Digitalització del fons fotogràfic
L’arxiu municipal de Cubelles ha gestionat
la digitalització de 3.603, negatius, 611 fotografies, 1 placa de vidre i 1 fotografia,
90 postals i 7 vídeos VHS (1 cedit per Santi
Martí Maristany i 3 cedits per Isidre Rossel).
La temàtica d’aquesta documentació és
diversa, des de viatges de la família Travé,
diverses fotografies de parelles o grups de
gent i fotografies i vídeos de Marc Escarré.
L’arxiu preveu que el procés de digitalització finalitzi abans d’acabar l’actual any.
Les postals de Can Travé
L’arxiu municipal de Cubelles, també, ha
comptabilitzat i preclassificat les postals localitzades a Can Travé. Les postals més antigues són del 1890 i les més modernes del
2005. Tanmateix, del total de les postals trobades, 7.438, moltes són circulades, 3.382.
Segons classifica el personal de l’arxiu, 921
d’aquestes postals van ser rebudes pel matrimoni Travé-Maristany; 1.017 pel matrimoni d’Eduardo Alfonso i Lolín Travé, cosí
i germana de Frederic Travé; 445 del matrimoni entre Emilio Alfonso, cosí de Frederic
Travé, i Pilar Loredo i 501 de Concha Ibarra,
mare de Maria Antonia Maristany.

Entre el material per catalogar hi ha més de 600 fotografies.

L’arxiu municipal explica que: “La família
Travé-Maristany va col·lecionar aquestes
postals, moltes d’elles comprades com a
col·lecció específica, però una gran part a
través de les postals que havien rebut i de
postals que els havien donat altres membres de la seva extensa família”. Tanmateix, també comenten que les postals tenen
valor afegit “perquè documenten part de la
seva vida privada”. A més, entre les postals
trobades, n’han localitzat 90 de Cubelles.
Traslladar els objectes
A la casa principal de Can Travé s’han detectat diverses patologies estructurals que
afecten la seguretat de l’immoble. Per
aquesta causa, s’ha previst traslladar tot el
contingut de la casa durant l’any 2018.

Tret d’inici a la temporada del 50è
aniversari del CF Cubelles
Els clubs locals encaren un any ple de reptes esportius

L

es entitats esportives de Cubelles inicien
una temporada molt especial. El Club Futbol Cubelles celebra el seu 50è aniversari
amb un objectiu prou ambiciós com és assolir
l’ascens de categoria. El club compta amb una
plantilla reforçada a base de jugadors formats
a casa que intentaran l’assalt a una competició
molt igualada.
També serà una temporada especial per al
Club Bàsquet Cubelles amb del debut històric
del sènior femení a la 2a Catalana. Amb el mateix bloc de la passada temporada, lluitaran
per mantenir la categoria, mentre que el sènior masculí es marca lluitar per les primeres
places a la categoria territorial.
Pel que fa al Club Voleibol Cubelles, el sènior masculí debutarà en competició oficial de

L
Bon inici de temporada del futbol.

la federació catalana, sumant-se a d’altres
equips de base que ja hi competien. El Club
Patí Cubelles també completarà tot el ventall
de categories amb la posada en competició de
l’equip sènior a la 2a Catalana masculina.

Actuacions de millora a les pistes de tennis
i el parquet del pavelló poliesportiu
El Poliesportiu municipal ha sofert unes actuacions de millora de les seves instal·lacions en
benefici de la pràctica esportiva que s’hi duu a
terme. Per garantir les màximes condicions de
seguretat i confort dels esportistes adaptada
a les normes vigents s’ha substituït el parquet
del pavelló poliesportiu PAV1 i s’hi ha pintat
les línies de joc de bàsquet i voleibol.
A banda, el Servei Municipal d’Obres ha començat la construcció de la graderia d’obra de

Nova edició de
la cursa Puig de
Tiula – Penedès
Marítim

La pista de joc ha modificat el seu terra.

la pista de tennis. L’anterior grada va haver-se
d’enderrocar ja que estaven en estat deficient
de seguretat.

a setena edició de la cursa Puig
de Tiula–Penedès Marítim, anteriorment coneguda com la
cursa de la Verema, donarà el tret
de sortida el proper 22 d’octubre.
Enguany es mantenen els dos recorreguts per l’espai natural a escollir,
de 10 i 22km. Les inscripcions es van
obrir al setembre i inclouen assegurança pels corredors, samarreta
tècnica, avituallaments, entrepà al
final i entrada a sortejos. L’edat mínima per participar és de 14 anys i
els menors de 18 hauran de portar
l’autorització dels pares per recollir
el dorsal. El preu de la inscripció és
de, per la prova de 10km, 13 euros
euros fins al 20 d’octubre i 15 euros
el dia de la cursa; per la prova de
22km el preu és de 16 euros fins al
20 d’octubre i de 18 euros si es paga
el mateix dia de la prova.
La cursa l’organitza l’entitat sense
afany de lucre Activa’t Cubelles.
L’associació promou el desenvolupament i la pràctica de l’activitat
física, poliesportiva i cultural. La
primera edició de la cursa Puig de
Tiula es va fer el 2011.
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5 consells
imprescindibles
per escollir
la millor
opció d’escola
d’anglès,
segons Kids&Us
L’elecció d’una bona acadèmia d’anglès implica
tenir en compte alguns aspectes bàsics per assegurar l’èxit en l’aprenentatge.
S’acosta el nou curs i queden poques setmanes per decidir les activitats extraescolars a les
quals apuntaràs el teu fill o la teva filla. L’aprenentatge de l’anglès és una de les prioritats per
a moltes famílies, però, com podem escollir una
bona acadèmia? Es tracta d’una decisió important, possiblement tant com ho és l’elecció
d’una bona escola. Des de Kids&Us Cubelles et
volem ajudar, i et proposem cinc consells imprescindibles per escollir la millor opció.

pots saber si el teu fill o filla aprendrà o no,
o si els coneixements que adquirirà seran
sòlids. Per assegurar la màxima qualitat i
excel·lència, el Departament Pedagògic de
Kids&Us planifica les classes al minut i desenvolupa tot el material didàctic i les activitats dels cursos. A més, el Departament de
Qualitat verifica la correcta implementació
del mètode fent auditories a tots els seus
professors. Durant el curs 2016/17, per
exemple, s’han fet unes 6.000 auditories al
professorat.

1. Assegura’t que tindrà continuïtat en el temps.
No sempre tenim garanties que l’acadèmia
on estudia el nostre fill seguirà impartint els
nivells desitjats en els pròxims anys, o que
oferirà classes el curs següent. El mètode
Kids&Us va des del primer any d’edat fins als
18, i els cursos estan dissenyats per garantir
un procés continu des que els nens comencen a pronunciar les primeres paraules fins
que tenen un bon domini de l’idioma.

3. Que els teus fills comencin a estudiar anglès
el més aviat possible. Durant els primers
anys els nens tenen un potencial infinit per
assimilar l’aprenentatge d’idiomes. Si el
procés d’adquisició de la llengua materna
s’inicia en el moment en què el nen comença
a escoltar-la, per què hem d’esperar per començar a exposar-lo a una segona o tercera
llengua? Kids&Us t’ofereix classes a partir
d’1 any, en un entorn ric en estímuls emocionals, en què es promou la interacció amb
l’anglès des del primer dia.

2. Busca acadèmies que et garanteixin un aprenentatge efectiu de l’anglès. Com a pare o
mare, possiblement t’estàs preguntant com

4. Que el teu fill es motivi i gaudeixi amb l’anglès. Si el teu fill no s’ho passa bé a classe, el
seu interès disminuirà i, en conseqüència, el

seu rendiment acadèmic no serà el desitjat.
A Kids&Us cada franja d’edat es correspon
amb un personatge, que viu experiències
similars a les dels nens i nenes d’aquesta
mateixa edat. D’aquesta manera, els alumnes s’identifiquen amb els personatges, hi
estableixen vincles i teixeixen complicitats. A
més, les classes són molt dinàmiques i plantegen una gran diversitat d’activitats. Tot
això assegura que els alumnes mantinguin
un alt nivell d’interès i motivació.
5. Busca una oferta completa d’estímuls en anglès. Una altra de les preguntes recurrents de
molts pares i mares és si una o dues classes
a la setmana són suficients per consolidar
l’aprenentatge de l’idioma. La veritat és que,
com més variada sigui l’exposició a l’idioma,
més grans són les possibilitats d’èxit. En
aquest sentit, Kids&Us t’ofereix un univers
d’opcions. D’una banda, els alumnes mantenen el contacte amb l’anglès gràcies al fet
d’escoltar diàriament una pista d’àudio. I de
l’altra, Kids&Us disposa d’una gran varietat
d’activitats (tallers de cuina i de ciència, hores del conte, colònies d’estiu, aplicacions
mòbils, etc.) que permeten als nens seguir
aprenent i gaudint de l’anglès fora de l’aula.

Vine a conèixer el centre Kids&Us Cubelles C/Piular, 20 08880 Cubelles Telèfons: 93 853 20 21 / 661 30 73 23
E-mail: cubelles@kidsandus.es Web: www.cubelles.kidsandus.es

UC-11 RCat
MÉS DEMOCRÀCIA, MÉS LLIBERTAT!
Probablement el nostre país està afrontant el moment polític més transcendental i decisiu dels últims
tres-cents anys. Ens trobem a pocs dies de la celebració del referèndum d´autodeterminació de Catalunya on la decisió de tots i cada un dels catalans i
catalanes marcarà el destí polític del nostre país. La
ciutadania de Cubelles no pot eludir tampoc la seva
responsabilitat.
Aquesta situació és fruit d´anys d’ iniciatives parlamentàries frustrades com la reforma de l’Estatut de
2006 encaminades a un millor autogovern i també
de mobilitzacions multitudinàries d´una gran part de
la societat civil catalana posant de manifest una gran
disconformitat amb la situació política del nostre
país, demanant diàleg i buscant una solució política
pactada amb l´Estat, sense èxit.
Aquesta voluntat de pacte i diàleg ha estat una constant al llarg de la història de Catalunya des dels orígens del Catalanisme a mitjans del segle XIX fins a
l’actualitat. Una voluntat inequívoca sense renunciar
al principi d’autoafirmació nacional a través de moviments polítics, socials i culturals d’una àmplia base
social i pacífics.
Davant la convocatòria d’aquest referèndum Unitat
Cubellenca 11- Reagrupament, tot i ser un partit
d’àmbit municipalista format per persones de diferents sensibilitats polítiques però amb una clara voluntat de servei; ens posicionen clarament al costat
dels valors democràtics perquè tots els ciutadans i
ciutadanes de Cubelles puguem exercir el nostre dret
de vot el proper 1 d´octubre i decidir lliurament el
destí del nostre país.
Davant la creixent judicialització d’aquest problema
polític, de la involució i la coerció per part de l’estat
espanyol de drets i llibertats fonamentals dels ciutadans i ciutadanes com el d’expresió, de pensament,
d’informació, de reunió, entre d’altres, la gent d´Unitat Cubellenca hem triat el camí de la democràcia
i de la llibertat.
Igual que la resta de Catalunya, Cubelles és també
el reflex d’una gran pluralitat ideològica, cultural i
social, que alhora és el nostre principal actiu. Hem
sabut sempre ser un poble obert al món, integrador i
d´acollida per a la gent que ha anat arribant a Cubelles. Ens hem enriquit de la diversitat i la pluralitat
per esdevenir la realitat social que avui som.
Però ara més que mai és l´hora de la democràcia i la
llibertat! Ara és l´hora de posar les urnes al servei de
la voluntat de tots els cubellencs i les cubellenques
perquè pacíficament, el proper 1 d´octubre, decidim
el futur de Catalunya.
Deia Miquel Martí i Pol: “Serem allò que vulguem
ser”.

PSC

ERC

PARLEM DE RESPECTE I DEMOCRACIA

HISTÒRIES D’ALTA MAR.

Ens toca viure uns moments on la bona i sana convivència social està en perill, sacsejada per l’enfrontament d’uns i altres, entre ells i contra la resta, temps
on malauradament la demagògia també està a l’ordre del dia.
Patim interpretacions d’uns, o manifestacions interessades d’altres sobre què és democràcia, o què és
o com utilitzar la Constitució, però en realitat només
parlen de la seva versió de la democràcia o de la
Constitució, tot plegat comença un camí quasi surrealista.
Lleis en tràmit, moltes, aprovades sí o sí sense diàleg
ni consens social o polític, tot barrejat amb molts
jutges i fiscals que, ara son molt ràpids i diligents,
doncs com que no es tracta de corrupció o ajudar als
ciutadans, treballen de valent i força, aconseguint
paralitzar o anular aquestes lleis expres i efímeres,
disculpeu, però no podem anomenar-les d’altre forma.
També es rememoren temps oblidats, història fosca d’aquest país, i que creiem ja oblidada, història
totalment desconeguda per una gran part generacional de la nostra societat doncs no la van viure ni
patir, però de la que parlen aparentment amb molta propietat, historia que hauria d’estar ensorrada,
amb la lliçó de tants anys de dictadura i repressió
assumida, per poder així parlar d’un futur millor, trist
i preocupant.
La lliçó no està assumida, el totalitarisme sectari agafa força, tant a Catalunya com a la resta d’Espanya.
Enmig de tot, aquells ciutadans que viuen la seva
vida amb respecte, prudència, treballant per llaurar-se un futur i, avui, preocupats, al·lucinant amb
tot el que està succeint, manipulats o desinformats
per mitjans, d’una banda o d’altre. Són els ciutadans
avui batejats com “LOS OTROS”, la gran majoria silenciosa.
Teòricament ara vivim en democràcia, I en teoria
també gaudim d’una sana convivència i respectem a
qui no pensa com nosaltres, dialoguem, parlem i actuem amb seny i respecte a tothom pensi el que pensi, d’aquí o de fora.... doncs malauradament sembla
que no, i és trist, molt trist i francament preocupant.
Aquests últims dies companys i companyes del PSC
han estat increpats, insultats i fins i tot amenaçats
per no pensar o actuar com la resta, es això normal
en democràcia?, es veu que en la versió express sí
que es normal, però nosaltres mantindrem sempre
la nostra postura de respecte, diàleg, consens i legalitat.

El resum de Pablo Casado sobre la Diada va ser amb
metàfora marinera (qui ens ho anava a dir després
de tants gags mariners del President Mas al Polònia):
“Comparar un transatlántico como la nación espanyola con una zodiac pinchada, que es lo que tienen
ahora mismo los de la CUP y sus colaboradores en la
Generalitat, da risa”.
Podem afirmar que el transatlàntic de l’Estado amenaça amb impactar amb força: busquen urnes, paperetes, sobres, tot allò que olori a vot indisciplinat.
“Esteu avisats!”, criden, mentre la zodiac cavalca la
mar com pot, i com la deixen, entre onades transatlàntiques.
Que la imatge del parlament del sis i set de setembre
no va ser la que ens hagués agradat és tan evident
com que totes les alternatives presentades per evitar-ho i aconseguir un referèndum pactat han sigut
bloquejades. Tampoc oblidem que els articles aplicats en aquestes jornades han servit per aprovar lleis
anteriorment, sense tanta escenificació parlamentària.
Les armes de votació massiva que no troben són
eines per comptar-nos i poder saber, per fi, si aquesta majoria, de la que tant es vanaglorien, és així de
majoritària o si parlen per i en nom d’ella per evitar,
precisament, haver-nos de comptar.
Volem votar; ni enfonsar vaixells ni desunir tripulacions. Votarem perquè som majors d’edat; perquè les
votacions mai desuneixen sinó expressen i perquè,
tots, votem sí o votem no, tenim dret a ser escoltats.
Vosaltres sou la garantia: participeu-hi, feu-vos-el
vostre, doneu veu a aquesta societat que any rere
any expressa l’anhel de ser escoltat.
Catalunya necessita un nou Estat, amb veu i cultura
propis; ser un actor internacional sense intermediaris amb objectius no similars: corredor mediterrani,
model educatiu, port, aeroport... Comptem-nos democràticament; hi ha mar per tots. Exacte, Sr. Fachín,
ens veiem l’1-O. “Passi-ho bé, i moltes gràcies”.
Esquerra Republicana de Cubelles
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Cubelles sí es pot

CiU

CUBELLES, “POBLE DORMITORI”

EL DESTAPE

COMENÇA UN NOU CURS...

L’interès dels “cacics” és contrari a l’interès del poble: els primers desitgen perpetuar-se en el poder;
que res no canviï, el seu lema predilecte és: “sempre
ha estat així”. Per contra el poble vol crear negoci,
empresa o indústria que generi ocupació i riquesa.
Sent un poble de costa normalment el turisme hauria de ser la principal indústria.

¡Por fin llegó el destape a Cubelles! Como en el cine,
cuando tras la desaparición de la censura los españoles ya no tenían que ir a Francia a ver películas de
contenido erótico. Lástima que el destape en Cubelles haya sido tan poco atrevido, tan poco sensual,
más bien puritano, casi ridículo, con esa carta de la
alcaldesa justificando su participación en el Referèndum de autodeterminación que cuando la lees tienes
la sensación de que habla para tontos con un manido estilo de “buenismo” y frases tan obvias, casi
infantiles como: “Allò que es bo per a alguns, pot
perjudicar a uns altres”, señora alcaldesa que hablamos de responsabilidades ante la ley y de democracia
en mayúsculas, no se trata de contarle un cuento al
cubellenc más inocente. Aunque la puesta en escena
de este destape sea de película mala, desde el Partido Popular de Cubelles nos alegramos de que por
fin, como en todo destape, puedan los protagonistas
lucirse. Porque este es también un destape de mentiras, ahora ya no será necesario escuchar sandeces
del tipo: “Unitat Cubellenca es un partido municipalista, donde cabemos todos, de todas las ideologías”,
como utilizaban en campaña electoral, no señora
Fonoll, no confunda Unitat Cubellenca ni PDCAT,
partido al que usted también pertenece, con una
ONG que pretende ayudar al prójimo. No se puede
gustar a todo el mundo y eso parece que por fin lo
ha entendido, tanto que es capaz como alcaldesa de
desear a través de las redes sociales BONA DIADA A
TOTHOM, con un dibujito cursi con bandera estelada como capa a lo superman, ¿de verdad cree que
TOTHOM en su pueblo es independentista o es que
sólo se lo deseaba a los suyos? ¿O quizás es que a lo
superhéroe y gracias al independentismo el día 2 de
octubre los vecinos/as de Cubelles tendrán solucionados todos sus problemas y necesidades? No pierda
tanto el tiempo paseando la vara de alcaldesa, porque el verdadero significado del bastón de mando es
precisamente liderar y dirigir el municipio, no lucir
tipo como municipio independentista.

Tot just hem encetat el curs escolar , i des de l’Ajuntament encetem molts projectes i reptes.

Res més allunyat de la realitat, a diferència de Sitges,
no tenim turistes perquè no tenim hotels donat que
el Pla d’Ordenament Urbanístic Municipal (POUM)
no ho permet.
La primera i principal atribució de qualsevol govern
municipal és aprovar el POUM. Aquesta tasca requereix pràcticament dels quatre anys que dura una legislatura.
El Pla General d’Ordenació constitueix l’instrument
d’ordenació integral del territori i, en el cas de Cubelles, és molt antic: va ésser aprovat el 5 desembre
1984 (!).

20

PP

En conseqüència, per tal que el poble pugui créixer i
desenvolupar-se l’aprovació d’un nou POUM resulta
urgent.
El govern al seu Pla d’Actuació Municipal (PAM) es
va comprometre a crear-ne un de nou. No obstant,
almenys tres regidors del govern tenen un conflicte d’interès urbanístic i, en conseqüència, no poden
aprovar-lo. Per tant el més adient, per tal de no seguir perjudicant el municipi, seria que aquests tres
regidors deixessin d’una vegada i per totes de presentar-se a les eleccions.
Tot i això, traspassat sobradament l’equador de la legislatura, el govern presidit per l’alcaldessa, Rosa Fonoll, ni ha aprovat pas un nou POUM ni durà a terme
aquesta importantíssima tasca. Un cop més “sempre
ha estat així”...
Per concloure assenyalar que tot i que l’article 16 de
la Constitució estableix el Principi d’aconfessionalitat
de l’Estat i el laïcisme es configura com la sobirania
del poder civil i la llibertat individual, al darrer ple
municipal del juliol van votar en contra de la nostra
moció “Pel laïcisme i la llibertat de consciència a les
institucions municipals” tant els partits independentistes de dretes (Unitat Cubellenca-Reagrupament
i CiU) com partits que diuen ser d’esquerres (ICV i
ERC).
“La misma gente que crea un problema no es la
que puede resolverlo”.- Albert Einstein

Passat l’estiu, havent viscut les festes majors, diverses
fires, la verema... i havent rebut la visita de molts
estiuejants a les nostres platges és hora de reprendre
el treball i la continuïtat dels projectes i inversions
que havíem pressupostat.
El projecte de la biblioteca revisat pel govern actual serà aprovat pel ple municipal de setembre, una
biblioteca reivindicada des de fa molts anys per la
necessitat de tenir aquest equipament municipal que
incorpora una sala d’actes i sales de reunions i d’estudi; i ens permetrà estar inclosos en la xarxa de biblioteques de la Diputació de Barcelona; i permetrà
a molts joves no haver-se de desplaçar per poder fer
treballs o estudiar en èpoques d’exàmens.
Un altre tema en el qual es treballa és l’aprovació
del POUM, i la cessió dels terrenys per la construcció
de l’institut. Cal recordar que l’últim document de
POUM data de 1982, per tant és necessari el treball
conjunt i consens de la majoria de grups municipals
per poder actualitzar-lo i decidir quines són les necessitats del municipi en equipaments, zones industrials que puguin generar llocs de treball, i zones per
on hauria de créixer el municipi que poguessin generar vivendes socials, cal recordar que actualment al
municipi no hi ha cap vivenda d’aquest tipus i és una
necessitat real.
Per altra banda, al mes d’octubre se’ns presenta un
repte com a País, decidir el nostre futur. Molt il·lusionats amb el procés i defensant sempre que la gent
pugui expressar-se amb llibertat volem agrair a l’alcaldessa la seva valentia alhora de permetre que els
ciutadans de la nostra vila puguin votar amb total
normalitat el proper 1 d’octubre i decidir el futur del
seu país.

ICV

Guanyem Cubelles

Cubellencs-FIC

LA NOVA CASTA POLITICA

DENUNCIEM UN FRAU A LA PISCINA MUNICIPAL

PARLEM DE FETS !!

Hem passat l’equador de la legislatura. Vàrem començar amb un govern en minoria i hem aconseguit
un govern amb una amplia majoria, plural i estable.
Lluitem per a millorar Cubelles tot i els pals a les rodes que ens posen els que anomenem “nova casta
política”.

Arrel de diverses queixes de veïns i veïnes de la nostra vila, em estat investigant i estudiant tota la documentació referent a la concessió d´aquest servei
públic, i ens hem quedat perplexes al veure que hi ha
una clara irresponsabilitat i negligència per part dels
responsables de l´Ajuntament de Cubelles.

Passat ja de llarg l’equador de la legislatura, podem
assegurar que aquests anys amb aquest Govern,
s’han convertit en el “mandat de les oportunitats
perdudes i el de les il·lusions frustrades”.

Ens referim a aquells partits que varen sorgir en les
passades eleccions municipals que, com ja hem denunciat en altres ocasions, van enganyar a la població fent creure que eren el que no eren. Ara ho han
demostrat. Quan buscaven vots es deien d’una manera i quan han de donar comptes als seus votants de
les assignacions que reben com a partits polítics o de
les seves accions com a oposició, es diuen d’un altre.

Segons documentació registrada a l´Ajuntament de
Cubelles, el concessionari de la piscina municipal va
demanar a l´Ajuntament l´octubre de l´any passat,
una revisió dels preus de la piscina municipal, ja que
els preus no havien variat des de 2008.

Ara fins i tot recluten membres per a fotre merder a
les xarxes socials i aprofitar que van en grupets per
faltar al respecte a membres d’altres partits com si
de” hooligans” es tractessin.
Quina feina fan aquests partits pel municipi? El populisme està força bé, demanar impossibles, també,
però la gent no es tonta. Com pot un partit, que
recull firmes per a tot (o això diu) anar directament
a presentar una denúncia al “Tribunal de cuentas”,
sense preocupar-se de preguntar o contrastar la informació amb l’ajuntament? Com pot un partit que
es diu assembleari no donar compte del que fan, dels
diners que cobren... als membres del seu partit?
Fer aquest tipus d’oposició es fàcil, només es tracta
de critica-ho tot. No tot s’arregla recollint signatures o fent propostes populistes sense base legal però
que queden molt bé.
Mentrestant, Iniciativa per Catalunya Verds , continuarem treballant per millorar Cubelles.

El contracte d´aquest servei diu que la revisió de
preus l´ha de demanar el concessionari abans del 28
de febrer de l´any en curs, es ha dir, el concessionari
ho va demanar amb la suficient antelació. Aquesta
petició va ser resposta negativament vuit mesos desprès, una vegada ja havia passat el plaç per a poder
pujar les taxes de la piscina, alhora que ja havia començat la temporada d´obertura d´aquest servei al
Juny. Tot i la negativa, el concessionari de forma irregular ja havia pujat els preus.
El Plec de Clàusules d´explotació (un document que
forma part del contracte amb l´empresa concessionària) és molt clar i concís al respecte, diu literalment
el punt 1 de la clàusula 8a: L´Ajuntament aprovarà,
mitjançant la corresponent Ordenança Fiscal, les tarifes màximes que el concessionari podrà percebre del
públic pels serveis de piscina .
Aquestes condicions no s´han respectat, els preus
que ens han estat cobrant per entrar a la piscina,
no eren els que marca l´ordenança municipal. Hi ha
unes diferencies en els preus respecte a l´Ordenança Municipal considerables, de mitjana les persones
empadronades estan pagant un 18% més, i les no
empadronades un 10% més.
L´Ajuntament de Cubelles té l´obligació de fiscalitzar
aquest servei públic, és a dir que aquest frau s´ha fet
amb consentiment actiu o passiu del nostre ajuntament. Hi ha una serie d´ irregularitats que afecten
directament als usuaris i usuàries de la Piscina Municipal, i els responsables municipals han actuat amb
passivitat, permetent aquest frau durant tot l´estiu.
Per aquest motius molt greus, davant la inoperància
i incompetència dels nostres governants, incapaços
de defensar els drets de la ciutadania; Guanyem
Cubelles ha posat en coneixement de l´Oficina Anti-Frau aquests fets, per a que actuï contra els responsables d´aquest cúmul d´irregularitats.

Ara fa 2 anys, que assolíem un compromís clar amb
el nostre poble. Treballar per aconseguir un projecte
basat en un únic objectiu, millorar la nostra vila, els
seus carrers, l’accessibilitat, l’enllumenat, el clavegueram, el nostre comerç local impulsor de llocs de
treball, la igualtat d’oportunitats per a tothom per
poder gaudir d’una bona qualitat de vida, la neteja,
i en definitiva en dotar de millors recursos el nostre
poble, a tots i cada un dels seus barris.
En cap moment ens va passar pel cap, que amb el
recent Govern estrenat, podrien veure com en lloc
d’aplicar millores, les úniques actuacions imminents
que veuríem serien unes retallades en els nostres
propis serveis, i menys en l’àmbit de l’ensenyament,
o unes pujades d’impostos per al 2017 del tot innecessàries..
Ara a molts camps, arriba el temps de recollida de
llaurança, sempre que s’hagin cultivat...! A manca de
“collita” de tots els treballs promesos per millorar la
vila i a poc més de 15 mesos per acabar aquesta legislatura, l’únic que poden fer ara és allò que es diu
“passejar la pastanaga per davant….”
Ja tardaven a sortir les obres dels “faraons” pròpies
de cada final de legislatura a on no s’ha fet ni l’ou.
I és què sembla que el que cal, és només deixar un
senyal del pas per la casa gran, encara que sigui un
gep més, i a costa de tots plegats!
Ampliem la llista de geps, un Can Travé sense pressupost per ser acabat i sense un pla d’usos clar, uns
safaretjos que porten dues legislatures per veure’ls
acabats, un simple corre-can que fa més d’un any,
que ja hauria de ser acabat…
Però ara arriba el projecte de la Biblioteca, valorat
amb 3.000.000€, la mare de totes les obres faraòniques !! (Això si amb aquest petit import, no està
inclòs ni el mobiliari, ni l’arbrat de la zona verda del
voltant, ni la urbanització de l’entorn, és a dir les voreres… com sempre !!)
Tan si val si els carrers continuen sense pressupost
i amb forats, tan si val si els contenidors continúen
trencats, tan si val si les llums se’ls han apagat, o si la
brutícia segueix imperant…. ara el que compte és el
que ens vendran, per distreure al personal !
Parlem de fets, Cubelles no avançat, i el problema no
el poden traspassar a l’incivisme dels seus habitants,
el veritable problema són les disbauxes dels polítics,
que ens estan governant !
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El racó d’en Pineda

Racó d’en Pineda: Verema, anys 60 (Arxiu Antoni Pineda).

La Festa de la Verema ha celebrat enguany els seus trenta anys de vida. La celebració
rememora el passat pagès del municipi amb una important –i molt valoradaproducció vitivinícola que, fins i tot, s’havia exportat a Amèrica. La masia de cal
Granell, a tocar de la plaça del Mercat, ha estat històricament un dels centres
agrícoles més destacats de la vila. A la imatge, de començaments dels 60, es veu un
pagès descarregant cups amb raïm.

