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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.

L’Ajuntament declara persones non grates
Felip VI i Joan Carles I de Borbó
Silvia Romero assumeix l’acta com a nova regidora del PP

L

’Ajuntament de Cubelles ha declarat
persones non grates el monarca espanyol, Felip VI, i el rei emèrit, Joan Carles I
de Borbó. La mesura es va prendre durant la
darrera sessió plenària corresponent al mes
de novembre celebrada el dia 21, a partir
d’una moció presentada pel grup municipal
de Cubelles Sí Es Pot. El seu text proposava,
també, decretar Cubelles municipi republicà i retirar l’efígie de Felip VI de la sala de
plens. Aquest darrer punt, però, va ser suprimit atès que la llei de símbols obliga a
exposar-la en un lloc preeminent i visible.
A la seva exposició, el regidor de la formació, Albert Tribó, va recordar que l’Estat espanyol és dels pocs indrets coneguts “on la
monarquia ha estat tombada dos cops, i dos
cops restaurada” i va justificar la seva proposta apel·lant al nomenament de Joan Carles I com a cap d’estat per part del dictador
Francisco Franco, la seva “dubtosa” actuació
durant el 23F, l’opacitat dels seus ingressos
i el caràcter hereditari del càrrec “contrari
als principis d’igualtat de la Constitució”. Finalment, va ressaltar el paper del seu hereu,
Felip VI, durant el referèndum de l’1 d’octubre on, a parer de Tribó, no va respectar el
paper “mediador i d’àrbitre” que li reserva
la Carta Magna, tot contraposant-lo al de la
reina Isabel II d’Anglaterra, “que es va mantenir neutral durant el referèndum d’Escòcia”. Des del Partit Popular, la seva portaveu,
Isabel Soler, va oposar-se al text i va recalcar que la monarquia es va establir dins de
l’aprovació de la Constitució, el 1978. Soler
va exalçar el paper del rei emèrit el 23F i va
ressenyar que el Govern de Catalunya havia
actuat en contra de la majoria social catalana i que Podem s’ha finançat amb diners
“de dictadures com l’Iran i Veneçuela”. De
la seva banda, el PSC va justificar la seva
abstenció reclamant concòrdia i aconsellant

una consulta ciutadana “si pensen que hi ha
una majoria social al respecte”. El punt va
ser aprovat amb els vots a favor d’ERC, CiU,
Cubelles Sí Es Pot, ICV i els regidors d’Unitat Cubellenca Rosa Fonoll i Raül Mudarra;
l’abstenció de PSC, Guanyem, Cubellencs i
els regidors José Manuel Ardila i Josep Maria
Hugué (UC) i José Manuel Écija, i l’oposició
del PP.
Calendari fiscal
El ple de l’Ajuntament també va aprovar per
unanimitat el calendari fiscal per a l’exercici 2018. A petició de Guanyem Cubelles, el
Consistori va tirar endavant el fraccionament del rebut de la taxa d’escombraries,
que ara es podrà sufragar en dos terminis en
comptes de fer un pagament únic, concretament entre l’1 de juny i el 3 d’agost i el
3 de setembre i el 5 de novembre. La sessió
ordinària corresponent al mes de novembre
també va aprovar una modificació pressupostària per donar de baixa 43.093,33 euros

d’un crèdit corresponent als comptes del
2016 finalment no executat i incloure aquesta quantitat a l’exercici 2017 per tal d’esmerçar-la en l’adquisició de mobiliari urbà i
d’oficines i en equipaments esportius, entre
d’altres. El ple també va tirar endavant la imposició d’una multa de 1.151,25 euros a un
propietari per incompliment de l’ordenança
de tinença d’animals per no tenir el seu gos
censat, ni amb xip, no tenir assegurança, ni
disposar de llicència per gos potencialment
perillós, i una segona de 1.452,25 euros per,
a més, no evitar les amenaces o atacs a persones o baralles amb altres gossos.
Nova regidora
En el decurs de la sessió, Silvia Romero va
assumir l’acta com a nova regidora del grup
municipal del PP. Romero, que substitueix Noemí Boza, va rebre el pin acreditatiu de mans
de l’Alcaldessa, Rosa Fonoll, i va expressar la
seva voluntat de treballar intensament pel
benestar de la població de Cubelles.

Silvia Romero (dreta), al costat de la seva companya de partit, Isabel Soler, just després d’assumir l’acta de regidora.
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“Tenim un patrimoni de gran valor que ens l’hem
de fer nostre i explotar turísticament”
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José Manuel Ardila.

En José Manuel Ardila és un dels homes
forts del Govern local. Actual primer Tinent
d’Alcalde, és el responsable d’àrees tan sensibles com Urbanisme, Espai públic i Patrimoni local, i al llarg de la seva trajectòria
política ha estat també al capdavant d’altres regidories com Comunicació, Cultura,
Sanitat i Serveis socials. Una visió transversal de la gestió municipal que es complementa, a més, amb la seva formació com a
historiador i mestre.
Ara que sembla que la construcció està
molt calmada, és més fàcil dirigir una àrea
com la d’urbanisme?
No, què va! De totes les que he encapçalat,
és la més complicada de gestionar. És molt
gran i força complexa, de manera que requereix de molts recursos i dedicació.

Com ha de ser el futur urbanístic de Cubelles?
Això ho hauria de preveure el Pla General. D’una banda hi ha el creixement natural del municipi a la part més propera del
mercat, on va quedant un triangle fins a la
zona de l’autopista, i de l’altra calen més
terrenys industrials i terciaris per impulsar
el comerç local i crear ocupació. I, a més,
s’han de regular i legalitzar algunes urbanitzacions com Les Estoreres, Corral d’en
Tort i Ricreu perquè tinguin els serveis que
els pertoca.

Pot afectar al projecte del futur càmping de
Mas Guineu? Ens apropem al 2018 i encara
no es veuen moviments...
No, de cap manera. El procés segueix el seu
curs i, de fet, ara és a la Generalitat. Els propietaris condicionaven l’inici de les obres al
desmantellament de la Tèrmica i estan una
mica expectants, però el projecte continua
endavant. La zona costanera s’ha de treballar molt bé perquè és un gran valor turístic
de Cubelles i ens manquen places hoteleres
i serveis relacionats. I el càmping és força
interessant en aquest sentit.

Tindrem Pla General nou aquesta legislatura? Per què costa tant d’aprovar?
Aquesta legislatura, no. Vam començar
amb moltes ganes però es va frenar una
mica perquè estàvem a expenses que la
Generalitat aprovés una nova llei urbanística que podia condicionar el Pla General. Costa perquè s’han de conjugar
opinions i visions molt diverses, valorar
propostes que sovint són una mica irreals, intentar que el creixement sigui el
més natural possible... I no és fàcil, està
clar.

Com s’executarà el pla d’inversions anunciat pel Govern? Les urbanitzacions se’n
beneficiaran?
Als pressupostos del 2017 ja reservàvem
gairebé 500.000 euros per a l’enllumenat
i s’incorporava la biblioteca, que aviat es
licitarà i ja podran començar les obres. Al
passeig Marítim ens hem endarrerit una
mica perquè hem hagut de refer el projecte,
però ben aviat també endegarem les feines.
Ara, gràcies al romanent, hi destinarem 1,7
MEUR a carrers i voreres de barris com Mas
Trader, la platja, Bardají, el centre...

Des del mateix Govern s’ha revelat que Endesa vol fer-hi pisos als terrenys actuals de
la Tèrmica? En què consisteix aquest projecte?
De moment, és una idea. Endesa ha renunciat a la condició de zona energètica dels terrenys i ara s’estan plantejant
d’urbanitzar-los un cop la Tèrmica estigui
desmantellada. Plantegen una nova àrea
que inclouria també una zona comercial.
L’Ajuntament tindrà molt a dir, igual que la
Generalitat, perquè no volem créixer d’una
manera desmesurada. D’entrada parlen
d’entre 600 i 700 habitatges, quan presentin el projecte, ja veurem si és adequat o
no.

El patrimoni local està suficientment explotat com a via de promoció turística?
No, encara no està prou valorat, no ens
l’hem fet nostre. Tenim el Castell; els safareigs, que ara hem acabat i aviat farem
la presentació; Can Travé, que requereix
d’una bona inversió i que intentarem que
els jardins ja estiguin oberts al públic l’estiu
vinent; la cova del Trader; el possible port
púnic de la Mota, que investigarem a fons
per si es pot verificar el seu origen iber; la
senyalització de les línies defensives de la
Guerra Civil; el call jueu; la desembocadura del Foix... Tot aquest patrimoni s’ha de
donar a conèixer i explotar turísticament,
sens dubte.

Les propostes participatives d’inversió, a votació
De l’11 al 18 de desembre s’escollirà a quins projectes destinar un total de 150.000 euros

E

l projecte dels primers pressupostos
participatius de Cubelles entra en la
seva recta final. Un cop avaluades tècnicament les 77 propostes en els propers dies
es farà públic a través dels canals d’informació municipals quines son les que compleixen tots els requisits i que se sotmetran a
votació popular de l’11 al 18 de desembre.
Podran participar en la votació únicament
les persones de més de 18 anys empadronades a Cubelles, i podran votar fins a un
màxim de cinc propostes. El sistema de

votació serà dual, presencial i electrònic.
Presencialment es podrà votar a l’OPIC (C.
Joan Roig i Piera, 3-5) mentre que de manera electrònica la votació es farà a través
del web:
www.pressupostosparticipatiuscubelles.cat.
El pressupost destinat a aquesta iniciativa
són 150.000 euros del capítol d’inversions
dels comptes municipals del 2018, de manera que s’aprovaran totes les iniciatives
fins a esgotar aquesta quantitat ordenades
segons el suport popular que rebin.

S’ha presentat una vuitantena de candidatures.

Queda deserta l’alienació del terreny municipal

E

l procés de venda d’un terreny municipal
al Residencial Les Salines, a tocar de Cunit,
ha quedat desert. Malgrat s’han interessat
diverses empreses, aquesta venda, de prop d’1
milió d’euros, no ha rebut cap oferta formal
dins del període.

Els Serveis Tècnics municipals treballen ara,
d’acord amb la legislació contractual, per tornar a tramitar la venda del terreny pel mateix
import. Aquest solar, ubicat a l’Av. Onze de
Setembre, 172, cantonada amb el carrer de
l’Abat Escarré, es pot destinar a usos residencials plurifamiliar complementari, comercial,
hoteler, oficines, sanitari-assistència, educatiu,
recreatiu, sociocultural i esportiu.
Aquesta venda ha de finançar diverses partides
d’inversió del pressupost municipal. Per aquest
motiu, la seva alienació es important per poder afrontar projectes vinculats com la rehabilitació de Can Travé, certes millores a la via
pública i l’enllumenat, equipament de festes
municipal o millores al Poliesportiu municipal.

La parcel·la està ubicada a Les Salines, gairebé a tocar de Cunit.
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L’Ajuntament aprova una modificació pressupostària
per invertir 1,7 MEUR extres en millores a la via pública
La partida es destinarà a arreglar voreres i adequar zones verdes, parcs, jardins i enllumenat

L
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’Ajuntament de Cubelles ha aprovat
una modificació dels pressupostos
2017 que suposarà una partida extra
d’1.744.896,55 euros per invertir, principalment, en millores a la via pública, zones verdes, parcs i jardins, enllumenat públic i en l’adquisició de terrenys i vehicles.
La sessió ordinària corresponent al Ple
d’octubre va tirar endavant la proposta
amb els vots favorables de tot el Consistori, excepte el PSC, que es va abstenir. El
titular d’Hisenda, Raül Mudarra, va explicar que la inversió es podrà finançar mitjançant part del romanent de tresoreria
acumulat al llarg dels darrers exercicis i un
cop s’han liquidat els comptes 2016. Mudarra, a més, va justificar la urgència de
les obres i va avançar que es podran executar també durant el 2018. Des de l’oposició, Cubellencs, Guanyem i Cubelles Sí Es
Pot van donar el seu suport a la proposta

malgrat criticar, al seu entendre, la falta
de previsió del Govern en no haver inclòs
inicialment les inversions als pressupostos
2017, que van qualificat de “totalment
necessàries”. El responsable de Medi Ambient, Josep Maria Hugué, va recalcar que
s’estaven posant al dia “mancances estructurals que fa anys que s’arrosseguen”
mentre que el regidor d’Urbanisme, José
Manuel Ardila, va avançar que s’arranjaran els carrers de Mas Trader, s’ampliaran
voreres i es culminaran les feines de l’avinguda dels Països Catalans, entre d’altres
accions.
També dins de l’àrea d’Hisenda, el Ple va
tirar endavant la modificació de diverses
ordenances fiscals relacionades amb el
transport públic, vehicles de tracció mecànica i la instal·lació de parades o barraques
en terrenys d’ús públic. Així, el Consistori

va aprovar les noves tarifes del servei de
bus urbà. Després de la modificació, el
bitllet senzill ha quedat fixat en 1,15€;
l’abonament de deu viatges es manté en
9,90€ tot i que perd la caducitat que tenia
d’un mes; el bitllet per a jubilats, pensionistes, titulars de carnet de família nombrosa, persones amb diversitat funcional,
joves de 4 a 16 anys i aturats que no cobrin prestació passa als 0,70€, mentre que
els menors de 4 anys seguiran sense pagar
res. El regidor de Guanyem, Dani Pérez, va
criticar que entre els sectors de la població bonificats no s’hagin inclòs les famílies
monoparentals malgrat que el reglament
del 2012 sí que ho preveia. El regidor, Narcís Pineda, va confirmar, al seu torn, que
negociarien amb l’empresa concessionària
per tal d’incorporar aquest nucli familiar
“malgrat que al contracte signat el 2014
no es preveia”.

Els impostos no s’apujaran el 2018

L

’Ajuntament de Cubelles no apujarà
els tributs municipals durant l’exercici 2018. El regidor d’Hisenda, Raül
Mudarra, ha anunciat la seva voluntat de
no incorporar cap augment de les ordenances a la proposta de pressupostos prevista per a l’any vinent i que, prèviament,
serà sotmesa a votació pels grups amb
representació al plenari. El Govern confia

en què el punt tiri endavant amb el màxim
de consens possible.

2020, que acabarà finançant-se amb la sol·licitud de nous préstecs financers i recursos propis.

La mesura arriba després que l’any passat
s’apugessin alguns impostos com l’IBI i el servei
de recollida d’escombraries per tal de poder
obtenir més ingressos directes que permetin
equilibrar el nivell de despesa i executar un
programa d’inversions per al període 2017-

Amb la congelació anunciada pel titular d’Hisenda, Cubelles continuarà sent el municipi
amb la pressió fiscal més baixa de la comarca i
seguirà per sota de la mitjana catalana, segons
dades oficials de l’Institut d’Estadística de Catalunya.

La placa d’escola verda ja llueix al Vora del Mar
El distintiu acredita la feina del centre a favor de l’educació i la sostenibilitat mediambiental

L

a placa que distingeix el Vora del Mar
com a escola verda ja llueix a l’entrada del centre educatiu. El distintiu que
acredita les bones pràctiques del col·legi en
matèria de sostenibilitat mediambiental i
estalvi energètic va ser atorgat per la Generalitat de Catalunya a finals del curs passat,
malgrat que no va arribar físicament fins a
finals d’octubre.
L’acte de col·locació va tenir lloc el 6 de
novembre i va anar precedit per una explicació i un seguit de parlaments davant de
l’alumnat al gimnàs de l’escola. La directora
del centre, Mercè Garcia, va donar la notícia als presents i va fer un repàs a algunes
de les accions que han dut a terme professorat, treballadors i estudiants per obte-

nir el guardó. Seguidament, l’Alcaldessa de
Cubelles, Rosa Fonoll, va felicitar tota la comunitat educativa pel reconeixement i, finalment, alumnes dels diferents cicles educatius
van detallar algunes de les activitats dutes a
terme i van recitar poemes relatius a la importància de mantenir una actitud respectuosa envers el medi ambient. Mercè Garcia va
llegir també una carta lliurada per l’Alcaldessa on es felicita pel distintiu i s’anima l’escola
a seguir treballant en la mateixa línia.
A continuació, es va procedir a la descoberta
de la placa acreditativa de mans de Rosa Fonoll i la responsable del Vora del Mar, Mercè
Garcia, juntament amb personal de l’escola
i de la regidoria d’Educació, infància i joventut.

Rosa Fonoll (esquerra) i Mercè Garcia.

Representació cubellenca a les eleccions del 21-D

C

om en les darreres comtesses electorals, les llistes dels diferents partits que hi concorreran estaran integrades per alguns cubellencs.

A les properes eleccions al Parlament de
Catalunya del 21 de desembre hi ha confirmada la presència del socialista Roger
Guisado al número 49 de la llista per
Barcelona del PSC i la regidora Isabel
Soler serà la número 64 a la llista del PP
també per la demarcació de Barcelona.
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Torna la Fira de
Nadal, el 16 i 17 de
desembre
Els infants nascuts a Cubelles el 2017
que ho sol·licitin al web municipal
seran obsequiats amb un tió de Nadal

L

a tradicional Fira de Nadal arriba enguany a la
seva 9a edició, el 16 i 17 de desembre. Un any més,
el nucli antic s’omplirà de paradetes comercials
de productes nadalencs, activitats infantils, familiars
i musicals.
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Una cinquantena de parades de comerç local i de
productes tradicionals de les dates nadalenques centraran l’activitat principal. Els estands es distribuiran
per la plaça de la Vila, carrer Major, passeig de Narcís
Bardají i carrer de Joan Roig i Piera. L’escenari principal d’activitats serà a la plaça del Centre Social, on
també es podrà gaudir del tradicional pessebre. Pel
que fa al pessebre vivent, els alumnes de l’INS Les
Vinyes seran els encarregats d’oferir les representacions al Pati de Ponent.
Una de les novetats de l’any passat, el lliurament
dels tions als infants, es reedita amb els nascuts
l’any 2017. És un acte de reconeixement de l’Ajuntament de Cubelles a les cubellenques i cubellencs
que durant l’any 2017 han estat mares i pares. Es
tracta d’un tió que s’obsequia a cada nadó per a
fomentar les tradicions nadalenques arrelades a la
nostra terra i com a reconeixement del municipi
als més petits de la casa. Per a recollir el Tió Nadons 2017, s’ha d’omplir el formulari que s’annexa
al web municipal www.cubelles.cat. Les persones
que reuneixin els requisits de la campanya podran
passar a recollir el Mini Tió Nadó durant tota la
Fira de Nadal a la carpa de l’Ajuntament de Cubelles, prèvia acreditació del naixement del nadó
(llibre de família i certificat d’empadronament si
s’escau).

En total hi haurà una cinquantena de parades.

L’Ajuntament de Cubelles impulsa un protocol
d’actuació contra l’assetjament sexual en espais d’oci
Respondre un qüestionari del web municipal ajuda a recopilar dades en la fase de diagnosi

L

’alta tolerància als comportaments
abusius de caràcter sexual, especialment en espais de festa i sovint sota
l’efecte del consum d’alcohol i altres drogues s’ha convertit en un risc fins al punt
que l’Ajuntament de Cubelles treballa en
un protocol d’actuació per aquests casos.
Es vol establir una línia de treball des de
l’anàlisi i la intervenció preventiva amb
l’objectiu de canviar la mirada dels i les joves, i també dels professionals que intervenen en aquests contextos.
La regidoria de Joventut, i el Pla de Prevenció de Drogodependències TRACA

impulsen l’elaboració d’un Protocol i Pla
d’Actuació treballat conjuntament amb les
regidories de Benestar Social i Polítiques
d’Igualtat amb el suport de la Generalitat
de Catalunya i l’Observatori Noctàmbul@s.
Actualment aquest Protocol es troba en
una primera fase de diagnosi amb el recull
de dades estadístiques i un procés participatiu on es recullen visions i experiències
a través d’enquestes dirigides a tota la
població de 14 a 45 anys i entrevistes en
profunditat a referents del municipi a més
d’un qüestionari online anònim i confidencial disponible al web municipal.
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Tercera edició del catàleg de tallers als instituts
El Consistori ofereix 37 activitats per a l’alumnat i quatre formacions per al professorat

P

er tercer any, l’Ajuntament de Cubelles
ha ofert un catàleg de tallers per dur
a terme als instituts de la vila, l’INS
Cubelles i l’INS Les Vinyes. Aquesta iniciativa,
coordinada per la regidoria d’Educació,
infància i joventut, aglutina l’oferta de
37 activitats d’àrees diverses destinades a
l’alumnat de secundària i quatre cursos de
formació per al professorat.

prevenció de les drogodependències oferts
pel TRACA, tallers d’autoestima, afectivitat
i sexualitat desenvolupats del l’Assessoria
de Salut de l’Espai Jove. Altres temàtiques
ofertes son la prevenció de l’assetjament
escolar; l’ús correcte de les xarxes i privacitat a internet; la igualtat de gènere; la
resolució de conflictes o emprenedoria, i la
robòtica.

Els centres tenen, doncs, la possibilitat de
treballar a les aules temes diversos com la

Amb aquesta iniciativa es pretén donar
suport a la tasca educativa que es fa des

dels centres, que han donat resposta positiva sol·licitant pel curs 2017-2018 23
tallers diferents a l’INS Cubelles i vint
a l’INS Les Vinyes adreçats a l’alumnat
d’ESO i Batxillerat. Vist el bon funcionament d’aquest catàleg, des de la regidoria
d’Educació, infància i joventut aquest curs
s’ha impulsat el catàleg de tallers per a
les escoles, amb els mateixos objectius de
facilitar la feina de coordinació de tallers
als centres i de donar suport a la seva tasca educadora.

La comissió d’estudi de patrimoni local, a punt
Els grups polítics presenten les seves aportacions al reglament proposat pel Govern

L
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a comissió d’estudi del patrimoni local de
Cubelles entra en la seva fase d’aprovació
després que els grups polítics hagin fet
les seves aportacions al reglament proposat
per la regidoria de Patrimoni.

d’organismes o empreses”, però també
“s’obrirà una borsa perquè persones
anònimes que acreditin una determinada experiència s’inscriguin per formar-ne
part”.

A banda de la presència de totes les formacions polítiques municipals, es proposa que
l’organisme estigui format per tècnics municipals, de la Diputació i de la Generalitat,
representants de les entitats del territori
que posen en valor el patrimoni i una bossa
d’experts en diverses matèries que podran
ser cridats en funció de la temàtica de la
sessió que s’abordi. El regidor de Patrimoni,
José Manuel Ardila, ha explicat que aquests
experts “podran ser a proposta de la presidència o tècnics de reconeguda solvència

Una de les funcions fonamentals dels
ajuntaments és la protecció, la conservació, la investigació i la difusió dels coneixement del patrimoni històric i cultural
material i immaterial, que constitueix el
testimoni de la trajectòria d’un poble, de
la seva història i de la seva identitat. Mitjançant la creació d’aquesta comissió, es
desenvolupa l’article 10 del Catàleg i pla
especial de protecció del patrimoni històric, arquitectònic i ambiental aprovat en
ple el 31 de desembre de 2003.

Interior de Can Travé.

Torna el Parc de Nadal del 27 al 29 de desembre
Les activitats per als infants ompliran novament les tardes al pavelló poliesportiu

L

a regidoria d’Educació, infància i joventut torna a
promoure una de les activitats amb més participació
i bona acollida entre els més petits de la vila, el Parc
de Nadal. Com és habitual, el pavelló poliesportiu serà
l’escenari on s’ubicarà un parc que tornarà a omplirse d’infants gaudint de les nombroses activitats que hi
tindran lloc del 27 al 29 de desembre. L’horari d’obertura
serà idèntic a l’any passat, de les 16.30 h. a les 20.30 h.
El preu de l’entrada també es manté en 3 euros per dia
per als infants de 2 a 12 anys i de 2 euros/dia per a famílies
nombroses. Al Parc de Nadal es podrà gaudir de les tradicionals activitats de ludoteca infantil, tallers, inflables, llits
elàstics i alguna novetat respecte edicions anteriors que
encara no s’ha desvelat.

El preu de les entrades serà el mateix que l’any passat.

Noves troballes neandertals a la cova del Trader
Els arqueòlegs apunten que els objectes podrien tenir més de 40.000 anys d’antiguitat

L

es excavacions del Seminari d’Estudis
i Recerques Prehistòriques (SERP)
continuen palesant el gran valor
arqueològic de la cova del Trader. Durant
els treballs executats al llarg d’aquest
mes d’octubre, els investigadors han
localitzat diversos objectes que, a manca
de les conclusions oficials dels tècnics de
laboratori de la Universitat d’Adelaida
(Austràlia), molt probablement datarien
de l’època neandertal, amb una forquilla
d’antiguitat d’entre 40.000 i 60.000 anys.

tes de mamífers relacionats amb la seva
activitat. Tot plegat, fa pensar que la cova
del Trader seria un campament de pas on
aquests individus hi deurien romandre
durant estades de poca durada. “Comarcalment, s’està confirmant l’existència
d’una província neandertal que aniria de
Sitges a Calafell i que dibuixarien diverses formes d’ocupar el territori tot i que,
probablement, són la mateixa gent”, assegura l’arqueòleg adscrit al SERP, Artur
Cebrià.

Concretament, es tracta d’una punta
mosteriana similar a la que ja es va trobar
l’any passat, tot i que en més bones condicions; fragments de peces de sílex, i res-

Ateses aquestes troballes, l’equip responsable de les excavacions ha expressat el
seu desig de seguir treballant a la balma
per un període de vuit a deu anys per tal
d’acabar obrint una línia de 25 metres
quadrats que permetria conèixer el seu
funcionament com a societat, tant a petita escala com en un àmbit més macro.
“Poder, si ampliéssim el radi d’actuació,
que ara és d’un metre, veuríem que les
estades eren més prolongades que no pas
el que sospitem ara i, a més, poder podríem definir les mides d’aquests grups,
per exemple”, afegeix el codirector dels
treballs, Juan Ignacio Morales.

Les feines van a càrrec del SERP.

Dels neandertals a l’edat de bronze
Els investigadors han traçat dues èpoques
clarament definides a la cova del Trader.
Per una banda, a l’interior de la concavitat s’ha confirmat la presència de restes de nou individus amb una antiguitat
d’entre 2.500 i 3.000 anys, mentre que tot
just a l’entrada és a on s’hi han localitzat les restes neandertals. Aquesta nova
campanya d’excavacions s’ha dut a terme
entre el 8 i el 26 d’octubre i té el suport
de la Universitat de Barcelona i de l’Ajun-
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S’han detectat dues èpoques diferenciades.

tament de Cubelles. Les primeres investigacions a la balma daten dels anys 50 del
segle passat, quan arqueòlegs adscrits al
Centre d’Estudis Víctor Balaguer hi van
dur a terme les primeres feines i extraccions, que van dipositar al museu Víctor
Balaguer, de Vilanova i la Geltrú.

Una passejada familiar per mil anys d’història
Les primeres visites a la planta noble del Castell desperten un alt interès entre la població

E

l castell de Cubelles és una fortificació
mil·lenària edificada sobre una antiga
vil·la romana que es caracteritza per
ser un dels principals senyals d’identitat del
poble. El primer document que en fa referència data del 16 d’agost de 1041, en el
testament de Gombau de Besora, senyor
del terme de Cubelles. Durant força temps,
però, els reis catalans anirien comprant i
venent-se el castell en funció de si tenien
diners o no per pagar les seves guerres. Tot
plegat provocava una gran desesperació
entre els habitants de la vila, que veien com
el seu vassallatge variava en funció dels interessos de monarques i senyors feudals.
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Amb aquest missatge estampat en una gran
lona de reminiscències medievals es dóna la
benvinguda a tots els visitants que s’atansen
un dissabte al migdia fins a la plaça del Castell, al bell mig del municipi i llar de l’emblemàtic edifici propietat fins fa una trentena
d’anys dels marquesos d’Alfarràs, abans que
fos adquirit, el 1988, per l’Ajuntament de
la Vila. De mestre de cerimònies i company
de viatge per les seves mil·lenàries parets hi
ha en Jordi Pérez, guia professional i soci
de l’empresa encarregada de les visites, Arc
Gestió Cultural. Després d’un parell de mesos, el balanç de la participació als itineraris
organitzats a la planta noble del Castell cada
primer cap de setmana està sent força satisfactori i, de moment, no s’ha hagut d’anul·
lar cap visita de les previstes. “Fem tres torns
al dia, a les 11.00 h., 12.00 h. i 13.00 h. i a totes hi ha hagut afluència de gent, al voltant
d’una vintena de persones, el que és una

grata sorpresa tenint en compte el nombre
d’habitants que té la vila”, assegura Jordi
Pérez, responsable dels recorreguts.
Més enllà de la quantitat de visitants, amb
predomini de veïns del poble i habitants de
segona residència, l’activitat també és força
dinàmica i amb una interacció constant per
part dels participants. “Primer de tot, contextualitzem l’època històrica i concretem
l’espai i el temps i, a continuació, repassem
les referències escrites i diversos moments
claus per, finalment, anar al detall mitjançant anècdotes i exemples reals d’allò que
s’amaga a les diverses estances com el dormitori, l’interior de la torre i l’habitació del
procurador”, aclareix Pérez.

La guia va a càrrec dels professionals d’Arc Gestió Cultural.

De la seva feina en destaca la voluntat de
fidelitzar la gent amb l’aportació de dades
curioses que es barregen amb elements històrics reals. De fet, el diàleg que s’estableix
entre guia i públic acabar enriquint-se en
totes dues direccions atès que no són pocs
els visitants que anys enrere, quan encara
estava habitat, havien passat llargues estones al Castell. A una de les visites organitzades el 4 de novembre hi participa la família
Fontanals, residents durant anys a una de
les cases a tocar de l’edifici, a l’actual carrer
de Remigi Juncà. El patriarca, Ernest Fontanals, recorda les sindriades que s’organitzaven a la plaça mateix i com les seves filles
s’emparraven quan eren menudes per tots
els racons del casal.

RECORREGUTS MENSUALS
CONCERTATS
Visites guiades cada primer dissabte
i diumenge de mes, entre les 11.00
h. i les 14.00 h.
També es poden organitzar visites
concertades per a grups entre setmana mitjançant l’adreça de correu
electrònic visitescastell@cubelles.cat.
Preus: 4 euros.
Jubilats, estudiants, aturats, famílies
nombroses i monoparentals: 2 euros.
Explicació històrica a l’entrada del Castell.

Habitants il·lustres
Amb les seves explicacions, en Jordi Pérez
acompanya els visitants per la història del
Castell i dels seus habitants més il·lustres,
des de Joan Boscà fins a la nissaga Llupià,
passant pels soldats alemanys que es van
hostatjar durant la Guerra de Successió
(l’any 1710); en Ventura Almirall, autor de
bona part dels grafits que es conserven a les
seves parets; els masovers que vetllaven per
les collites, i els procuradors que s’encarregaven de portar al dia els assumptes dels senyors propietaris. “Tot això ho trobem a les
parets de l’edifici, el que és la gran diferència d’aquest castell en relació amb d’altres
de contemporanis i similars. Tot i no haver
mobiliari, podem resseguir la seva història
i la dels seus habitants mitjançant el seu
testimoni directe dibuixat a l’interior de les
seves sales i habitacions”, relata, admirat,
en Jordi Pérez.
Una altra de les prioritats dels professionals
d’Arc Gestió Cultural passa per transmetre

als visitants aquells intangibles que no poden arribar mitjançant cap suport material:
les olors, fonamentals per entendre les peculiaritats socials de l’època. “Les persones
es banyaven dos o tres cops a l’any –explica
Pérez sota l’atenta mirada dels participantsi els llits acostumaven a ser força alts, tot i
que la gent era més baixeta que ara, justament perquè les condicions de salubritat i
higiene eren molt precàries i el terra acostumava a estar força brut. A més, dormien
incorporats al llit, gairebé asseguts, perquè
solien patir de problemes respiratoris”. No
és d’estranyar, doncs, que l’esperança de
vida oscil·lés entre els 40 i 45 anys. Amb el
temps, això sí, la salubritat va anar millorar,
tot i que les olors van continuar sent un dels
senyals d’identitat de l’edifici. “A garrofes i
animals, a això feia olor el Castell”, recorda
l’Ernest Fontanals. I no és d’estranyar, ja que
la sala de la torre era un magatzem i l’actual Oficina de Turisme, un estable. Diferents
usos per a un espai sense el qual la història
de Cubelles no seria la mateixa.

Menors de 16 anys, centres d’ensenyament del municipi i personal
docent: entrada gratuïta.
Telèfons 639 86 84 91 / 93 895 03 00
/ 93 895 25 00
www.cubelles.cat / www.turisme.
cubelles.cat / visitescastell@cubelles.
cat / info@arccultural.cat

Públic de totes les edats.
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L’Aliança i Grup de Teatre recuperen ‘Els Pastorets’
Les representacions tindran lloc el 13 i 14 de gener a la Sala Sociocultural, a les 18.00 h.

L

a Societat Recreativa l’Aliança i el Grup de Teatre dels
Pastorets recuperen els tradicionals Pastorets, el 13 i 14
de gener a la Sala Sociocultural de Cubelles. Seran dues
representacions d’una adaptació de l’obra de Josep Maria
Folch i Torres que ja s’estan assajant i compten amb un elenc
d’una cinquantena de persones.
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Angie Raspall, presidenta del Grup de Teatre, ha explicat
que la idea va sorgir de la nova direcció de “l’Aliança, que
ens ho va proposar en una reunió per tornar a engegar els
pastorets amb el Grup de Teatre”. Els membres de l’Aliança,
que està a punt d’iniciar les obres de remodelació del tradicional cafè-teatre, s’encarreguen de les tasques de tramoistes, mentre que el Grup de Teatre s’encarrega de coordinar
els assajos dels actors, el vestuari i l’attrezzo. Precisament, la
primera tasca ha estat recuperar i rentar els vestuaris antics,
als que s’han hagut d’afegir el que s’ha fet malbé i s’ha de
reparar i algunes peces de complement que s’han de comprar, “com les banyes o les ales de l’àngel”.
Els Pastorets es van començar a representar fa 28 anys, amb
la creació d’un grup de teatre vinculat al Casal de Cultura de
Cubelles. L’Aliança va ser l’escenari de les seves representacions, però “ara fa uns 10 anys es van deixar de representar i
es va transformar en un pessebre vivent, que es feia a l’entorn del Castell de Cubelles”.
Ara, de la mà d’aquestes dues històriques entitats culturals,
es recupera una tradició teatral que és molt recordada a la
vila. A banda del nen Jesús, que la direcció de l’obra confia que sigui un nadó de carns i ossos, l’elenc està format
per una cinquantena de persones d’edats que van des dels 4
anys dels més menuts a la vuitantena llarga dels dos actors
més veterans.
“Fa un mes i mig que vam començar els assajos al Centre
Social”, explica Raspall. Per grups, assagen tres dies a la setmana dues hores, amb l’objectiu del 13 i 14 de gener, a les
18.00 h. quan aquest treball es posarà a l’examen del públic
en dues sessions de poc més de 90 minuts. Les entrades es
vendran de forma anticipada, tot i que l’organització encara
no sap quan i on es farà aquesta venda.

Els assaigs han estat força intensos.

Una vida entre les altures i la literatura
Toni Mendoza narra la seva ascensió a la sisena muntanya més alta i perillosa de l’Himàlaia
“Vam enfilar el cim després de deixar el
camp base cap a les 4 de la matinada.
Era negra nit i queia una nevada densa i
espectacular que no ens deixava veure res
a dos pams; amb prou feines podia seguir
l’esquena del meu company d’expedició.
Dúiem una bona estona caminant a uns
8.000 metres d’alçada quan, de sobte, va
començar a sortir el sol. Just en aquell
moment, em vaig posar a plorar i em vaig
dir: «Vés per on, al final sembla que viuré
almenys un dia més»”. Per al cubellenc
Toni Mendoza, el més important de les
seves aventures no és la competició ni
l’afany de superació. Ja es tracti d’una
marató al Sàhara, d’una ascensió a
l’Himàlaia o d’una cursa a la Pica d’Estats,
allò prioritari és conèixer gent diversa,
noves cultures i anar omplint la motxilla
de tota mena d’experiència vitals. I, a la
fi, plasmar-ho tot en un paper.
Informàtic de professió i ara també
estudiant de Psicologia, en Toni Mendoza
és un amant de la muntanya, l’esport i
l’escriptura. Malgrat que no acostuma a
publicar, ja ha guanyat en tres ocasions
el premi Víctor Alari i ara mateix està
escrivint una novel·la sobre el primer
mestre templari de qui es té constància.
“Hug de Payns, una figura molt sucosa
històricament amb un component
romàntic i místic força suculent”, avança
Mendoza, qui reconeix que no pot evitar
recollir totes les seves vivències a la
muntanya i arreu del món als seus contes
i narracions. “És impossible no fer-ho.
L’últim cop que vaig guanyar el Víctor
Alari va ser parlant de l’experiència als
Besiberri i del fred que vam passar. No
se me’n va mai del cos aquell fred”,
assegura.
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L’alpinista i escriptor fotografiat a gairebé 8.000 metres d’alçada.

La seva darrera ascensió al pic del Manaslu,
a l’Himàlaia, sense oxigen ni xerpes,
just el mes de setembre, també va servir
de material literari. “Tinc escrita tota
l’expedició. Baixes al camp base i has
d’escriure. Són experiències molt fortes,
una xinesa i un alemany van morir pel
fred i una companya nostra també va
entrar en hipotèrmia i li vam haver de
punxar edemox perquè desvariava pel
mal d’alçada. El canvi pot ser de 30 graus
en només vint minuts. Aquella nit la vam
passar desfent neu per un company a qui li
van deixar de funcionar els ronyons... Molt
fotuts i, clar, ho has de deixar escrit, no
et queda una altra”, confessa, emocionat,
Mendoza.

Això sí, per moltes vicissituds que
travessi, l’ànsia de coneixement i de viure
experiències noves no hi ha qui li tregui i
ja està preparant la seva nova aventura, al
pic McKinley, a Alaska, gairebé tocant el Pol
Nord. Una ascensió que només es pot fer a
l’estiu i que té la peculiaritat de tractar-se del
cim més fred del món. Un nou repte, però,
que tampoc es pot equiparar amb el més
complicat de tots amb els que s’ha enfrontat
al llarg de la seva vida: el full en blanc. “A la
muntanya, per alta que sigui, ja saps què has
de fer. La gestió de la incertesa, però, és més
complicada en la literatura”, rebla sabedor
que al final tot acabarà immortalitzat als
seus quaderns i, qui sap, premiat pel concurs
de contes de Ràdio Cubelles, Víctor Alari.

Un CF Cubelles invicte, líder intractable a 3a Catalana
La resta d’entitats esportives signen un inici de temporada més discret

I

nici de temporada discret per a les entitats cubellenques, amb l’excepció del
Club Futbol Cubelles. En la temporada
del 50è aniversari els de Xavi Vilagut estan
signant un dels millors inicis de la seva història, dotze victòries en les dotze primeres jornades derrotant als -a priori- favorits per aconseguir l’ascens a 2a Catalana.
A ningú se li escapa que els blaus són ja
un dels candidats al títol de lliga després
d’aquest excel·lent inici de campionat.

16

El Club Patí Cubelles debutava a la 2a
Catalana masculina amb dues victòries
consecutives, però en les següents
encadenaven un seguit de derrotes que els
han deixat a la part baixa de la classificació.
El femení del Patí, també a 2a Catalana,
només ha pogut sumar una victòria. Això
sí, va ser una golejada a la pista del Casal
Espluga, tres punts que li serveixen per
evitar la darrera posició a la classificació.

Per últim, el Club Vòlei Cubelles està
completant un bon inici de campanya,
on destaca el sènior femení que,
arribades a l’equador de la primera
fase, són segones del seu grup amb
només una derrota. El masculí, que
debutava aquesta temporada, ha fet
un inici més irregular i és 6è amb un
balanç de 2-5 mantenint-se lluny de
les darreres places però amb poques
opcions de classificar-se entre els primers.

El Club Bàsquet Cubelles, en canvi,
iniciava una temporada amb el repte de
mantenir la segona Catalana pel sènior
Femení que debutava a la categoria. Les
de Siscu Martín sabien que l’objectiu
no és senzill. Tot i començar amb una
victòria fora de casa, les cubellenques van
encadenar un seguit de desfetes, com a
recordatori que l’exigència és màxima
aquesta temporada. Tot i així, partit a
partit han agafat el pols de la competició i
han estat capaces de competir en gairebé
totes les jornades sumant fins al moment
un balanç de 3-6, a una victòria per sortir
de la zona de promoció.
El masculí del CB Cubelles, per la seva banda,
va enllaçar un mal inici de temporada amb
dues derrotes i la jornada de descans. Tot
i sumar victòries, l’equip està pagant la
falta de cohesió, ja que ha patit moltes
incorporacions. Malgrat això, ha deixat
detalls de qualitat i el club creu que aquesta
temporada hauria de servir de preparació
per intentar fer un salt la temporada
vinent. Ara mateix tenen un balanç de 3-4 i
estan situats a la meitat de la taula del grup
4 de la territorial de Barcelona.

El sènior femení debuta enguany a la 2a catalana. FOTO: Zona311.com.

“No ens esperàvem un inici de temporada tan bo, però la
clau és la intensitat i el compromís de tota la plantilla”
hi ha compromís i tothom treballa per ser
titular. I els resultats ho estan demostrant.
Hi ha molta intensitat als entrenaments,
ningú no baixa la guàrdia.
És aquesta la clau, doncs? Intensitat i
compromís?
I que tothom sap quin és el seu rol a l’equip.
Tenim una banqueta que seria titular a
qualsevol altre club de la categoria. Cal
mantenir aquesta plantilla i que tothom se
senti important.

Érik Reyes, jugador del CF Cubelles.

Amb només 21 anys, l’Érik Reyes ja s’ha
convertit en un dels veterans del CF
Cubelles. La seva polivalència i efectivitat
de cara a porta està sent fonamental en
aquest immaculat i espectacular inici de
temporada dels blaus, que compten els
seus partits per victòries. Tot i haver-se
format com a lateral, suma sis gols que han
contribuït decisivament en els dotze triomfs
consecutius acumulats pels homes de Xavi
Vilagut. L’ascens és una mica més a prop.
Es pot acabar la lliga guanyant tots els
partits?
No, què va, és impossible. Encara hem de
jugar amb el Sitges i, a la segona volta, hem
de visitar la majoria dels equips forts al seu
camp. Ens queda molt encara.
Us esperàveu, però, un inici de temporada
com aquest?
La veritat és que no. Teníem set o vuit
jugadors nous més alguns juvenils i havia
un mica d’incertesa. Però es nota molt quan

De fet, hi ha moltes rotacions a l’onze
titular.
Sí, perquè si algú s’està tres o quatres partits
a la banqueta es pot plantejar marxar, i
no ens convé. Qualsevol jugador pot ser
titular i, sent conscient que no tindràs tots
els minuts, tots hem de ser importants per
intentar aconseguir l’objectiu de l’ascens.
Personalment, però, com t’estàs trobant?
Al principi, per temes de feina, no vaig
poder jugar les dues primeres jornades i
em va afectar una mica perquè els meus
companys estaven més rodats. Però, poc a
poc, estic agafant la forma i m’estic trobant
molt bé, la veritat.
I aquest any de què jugues? Ets un dels
jugadors que més canvia de posició...
Ni idea (riu)! Jo vaig començar de lateral
però amb el temps m’he convertit en
una espècie de comodí, el que m’ha anat
molt bé perquè tinc més opcions de jugar.
Enguany estic actuant sobretot de carriler i
tinc molta arribada. De fet, ja porto sis gols.
Ara mateix teniu cinc punts de diferència
amb el segon i nou sobre el tercer. Aquest

coixí pot ser suficient per, com a mínim,
tenir la promoció garantida?
El més important és no deixar-se punts amb
els equips de la zona mitja i baixa de la
classificació. Aquests són els que ens poden
donar almenys la promoció. A la segona
volta anirem als camps més complicats de la
lliga i sempre es pot punxar, per això hem
d’assegurar la resta de partits. La veritat és
que el coixí comença a ser important.
I es nota d’alguna manera especial
entre els jugadors que enguany sigui el
cinquantenari del club?
Sí, és clar. I també es noten altres detalls que
fan que els jugadors estiguem més motivats
i contents. Tenim rentadora, taquilles, ens
han fet socis del club... Són cosetes que
ajuden i, a més, aquesta temporada ve més
gent a veure’ns jugar. La grada principal
sempre està a vessar i els laterals també
estan força plens. I per megafonia donen
l’alineació, celebren els gols... Són gestos
que s’agraeixen força, la veritat.
Quins seran els grans rivals per aconseguir
l’ascens?
Sant Mauro i Moja, clarament. I no podem
oblidar Sitges i Ribetana. Som els cinc que
crec que estarem a dalt.
Queda molt, però ja es comencen a
fer algunes promeses per si es puja de
categoria?
No, què va! Portem només un terç de
temporada i queda molta feina encara,
molta. L’únic que hem comentat tímidament
és que podríem intentar treure-li algun
viatge al club, tal com s’havia fet en altres
èpoques, però com una motivació més, res
més. És molt d’hora.
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Aprovat el projecte d’instal·lació de gespa artificial
del camp de futbol 7 del poliesportiu municipal
Les obres haurien d’estar adjudicades abans d’acabar l’any

L
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’Ajuntament de Cubelles ha aprovat
definitivament el projecte constructiu
del camp de futbol 7 ubicat al poliesportiu, conegut popularment com el camp
petit, en trobar-se a tocar del municipal
Josep Pons i Ventura. Les obres, que fonamentalment consistiran en la instal·lació de
gespa artificial i l’adequació del seu entorn,
tindran un cost màxim de 159.894,68 euros,
IVA inclòs. La decisió es va prendre en junta
de govern aquesta mateixa setmana després que el redactat final hagi incorporat
una sèrie de recomanacions apuntades per
l’arquitecte municipal relatives al sistema
de reg i el bombeig, entre més.

Un cop aprovat el projecte, s’obrirà un
concurs públic entre les empreses que decideixin concorre-hi i, tot seguit, s’adjudicaran les obres, que ja podrien començar a
executar-se a finals del 2017 o bé a començaments de l’any vinent. La instal·lació de
gespa artificial, juntament amb la resta de
millores projectades, respon a una demanda recorrent del Club de Futbol Cubelles
i altres col·lectius de la vila que reclamen
l’adequació del camp de futbol per poder
ampliar la seva oferta formativa i permetre la pràctica d’aquesta disciplina esportiva en una superfície de més qualitat i
comoditat.

El pressupost d’execució frega els 160.000 euros.

L’esport local es dóna cita en la primera Nit de l’Esport

L

a sala Sociocultural de Cubelles acull l’1
de desembre la primera edició de la Nit
de l’Esport. Es tracta d’una gala en la
que l’objectiu és reconèixer la tasca que fan
entitats, personal directiu, equips i esportistes per donar a conèixer el municipi de
Cubelles arreu del territori nacional, estatal
i internacional.
La regidoria d’Esports, impulsora de l’acte, que compta amb la direcció del departament de Protocol municipal, ha volgut
premiar en aquesta primera edició a un
referent de cada entitat esportiva inscrita

al registre municipal, i que estan en actiu.
En aquest sentit, cadascuna d’aquestes
que ha volgut ha proposat a una persona de l’entitat que per la seva trajectòria
al llarg de la vida de la mateixa ha estat
clau per a la seva creació, creixement o
pervivència.
En un segon bloc, es reconeixeran els mèrits esportius de la temporada 2016-2017.
En el cas de l’esport d’equip, els que han
assolit algun títol durant la temporada
rebran un guardó de reconeixement per
a l’equip i també per a cadascú dels mem-

bres del mateix. Per la seva banda, els
esportistes individuals que hagin assolit
títols nacionals, estatals o internacionals
també seran guardonats. En aquest cas,
rebran premi els i les esportistes empadronats a Cubelles, tant si competeixen
amb entitats locals com si ho fan amb
clubs d’altres localitats.
L’acte, que s’enregistrarà per Canal Blau i
s’emetrà durant el primer cap de setmana
de desembre a la televisió comarcal, estarà
presentat pel periodista esportiu de Ràdio
Cubelles, Marc Torres.
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VISCA CATALUNYA, PERÒ CUBELLES MÉS!

LA BIBLIOTECA, ARA SÍ

#LLIBERTATPRESOSPOLÍTICS

És cert que la situació política actual no convida a fer
moltes conyes, però també és veritat que als catalans
sempre ens ha agradat allò de fer una mica de broma
fins i tot en els moments més difícils. És allò del mort
i de qui el vetlla.

Amb el projecte de nova biblioteca aprovat l’any
2011 per l’impuls de diversos governs socialistes a
Cubelles, seguim demanant que es consideri prioritària i urgent la seva construcció. Estem satisfets que
finalment el govern actual hagi vist també la gran
importància de construir aquest equipament cultural
de primer ordre pel municipi tot i que n’hagi reduit
les prerstacions. El projecte aprovat, amb diverses
subvencions relacionades, ha estat aturat durant
aquesta legiuslatura sense explicació. Bé, la única
excusa ha estat l’econòmica tot i que el nostre Ajuntament disposa de més de 6.000.000 d’euros de capacitat d’inversió real i l’any passat es van augmentar
els impostos gairebé un 10%.
Donem la benvinguda al govern que ara sí, finalment, impulsa aquest projecte cultural que pels socialistes és clau per al futur. Emplacem ara el govern
municipal a ser ràpid, àgil i diligent per tirar endavant les obres el més aviat possible i a no descartar
la necessària urbanització de l’entorn on s’ha d’ubicar lña nova biblioteca (a tocar de la caserna de la
Policia Local). I lamentem que no hagi aprovat crear
una comissió municipal oberta a impulsar i seguir el
desenvolupoament d’aquest importantíssim projecte
cultural.
La nova biblioteca adequada al Mapa de Lectura Pública de Catalunya, amb els espais, recursos, personal
i serveis que Cubelles necessita ha de ser el nou motor de l’acció cultural a Cubelles: ha de reforçar l’acció cultural, les relacions ciutadanes i cíviques i ha
d’obrir una nova oportunitat de formació i millora
especialment als i les joves del nostre municipi. Espais
com les aules d’estudi permetrant al jovent cubellenc
accedir a eines que els facilitaran els seus treballs
acadèmics però també potenciar les seves relacions
humanes i socials en un entorn de progrés i de cultura.
Per aquesta raó principal, entre moltes d’altres que
Cubelles reclama, el PSC de Cubelles porta molts anys
impulsant la construcció de la nova biblioteca que
ara tenim més aprop. Seguirem vetllant per l’inici ràpid de les obres i la creació d’un programa cultural a
impulsar des del nou equipament per aconseguir un
objectiu fonamental per Cubelles i que es recull als
programes bàsics de cultura: “La Cultura lligada a la
dimensió social proporciona eines per lluitar contra
la pobresa, amplia les capacitats i oportunitats dels
grups vulnerables, accelera la resiliència i l’arrelament, permet la participació i l’enfortiment de la comunitat i fomenta el diàleg intercultural, la resolució
de conflictes i la igualtat de drets”.

Llibertat Jordi Cuixart
Llibertat Jordi Sánchez
Llibertat Oriol Junqueras
Llibertat Dolors Bassa
Llibertat Raül Romeva
Llibertat Jordi Turull
Llibertat Meritxell Borràs
Llibertat Joaquim Forn
Llibertat Carles Mundó
Llibertat Josep Rull

Unitat Cubellenca sempre hem estat un partit netament municipalista i centrat en la millora de la
qualitat de vida dels nostres veïns. Amb tot, també
tenim una visió de país i del món i, com qualsevol
altre cubellenc, ens comprometem amb el nostre entorn des del respecte i la defensa exclusiva d’eines
pacífiques i democràtiques.
Quan el poble ens va encomanar la feina d’encapçalar el govern municipal ara fa una mica més de dos
anys, poc ens podíem imaginar que arribaríem a tenir mig govern de la Generalitat a la presó, l’altre
mig a l’exili i dos referents cívics i culturals, com en
Jordi Sànchez i en Jordi Cuixart a la presó. Davant
d’aquest panorama, i amb el màxim de respecte a la
diversitat i la pluralitat d’opinions de tots els cubellencs, nosaltres també ens hem volgut posicionar.
Això sí, que ningú no s’equivoqui, la nostra prioritat és i serà sempre Cubelles. I és amb fets que ho
demostrem. En tot aquest temps, amb minoria primer i amb un govern fort i estable després, hem
desencallat projectes i problemes que duien un fotimer d’anys empantanegats. Acabem d’aprovar una
inversió extra d’1,7 milions d’euros que, juntament
amb el pressupost ja previst, serviran per posar al dia
carrers, voreres, enllumenat, parc i jardins; estem assentant les bases per acabar en un futur proper amb
els abocaments al Foix; aviat començaran les obres
de la biblioteca; estem batallant per acabar amb les
inundacions al pont d’Arles, i estem treballant per
posar al dia les urbanitzacions, llargament oblidades
i abandonades. I, sobretot, estem a sobre de totes
les situacions d’emergència social amb què es troben
les famílies del nostre poble, la nostra principal preocupació.
Aquesta és la nostra prioritat i per això ens desvivim,
treballant per a tothom i independentment del sentiment nacional que puguin tenir els nostres veïns,
de si són d’esquerres o de dretes o de si voten Unitat Cubellenca o qualsevol altre partit. Som diversos,
però som un sol poble.
Bona Fira i Bon Nadal a tothom!!

Vaig guardar silenci - Martin Niemöller
Quan els nazis van venir a buscar els comunistes,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era comunista,
Quan van empresonar els socialdemòcrates,
vaig guardar silenci,
perquè jo no era socialdemòcrata,
Quan van venir a buscar els sindicalistes,
no vaig protestar,
perquè jo no era sindicalista,
Quan van venir a buscar els jueus,
no vaig protestar,
perquè jo no era jueu,
Quan van venir a buscar-me,
no hi havia ningú més que pogués protestar.
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Cubelles sí es pot

CiU

MONARQUIA I DRETS POLÍTICS

RESPETO

NI UN PAS ENRERA

La monarquia és una institució caduca, antidemocràtica i nítidament patriarcal.

En los últimos meses hemos visto con disgusto que
la Alcaldesa de Cubelles ha perdido el respeto a los
Concejales de la Oposición, las continuas interrupciones por parte del público presente, muchas veces
teledirigido desde el mismo gobierno municipal,
hace imposible la labor para la que nos eligieron los
ciudadanos.

Com Tots sabeu, estem vivint moments d’una excepcionalitat política que a molts ens hagues agradat no
veure.

Per això Sí Es Pot ha presentat una moció per declarar persona non grata al rei (i cap d’estat) d’Espanya
Felipe VI i el rei emèrit, Juan Carlos I.
En un autèntic estat democràtic el càrrec de cap d’estat en cap cas hauria d’heretar-se per dret de sang.
Hauria de ser d’elecció popular.
L’essència de la democràcia està en que tots els poders emanen de la voluntat popular i tots els càrrecs
públics estan subjectes a responsabilitat.
No obstant això, el Borbó disposa del privilegi de la
inviolabilitat que li garanteix l’article 56.3 de la Constitució: “la persona del Rey es inviolable y no está
sujeta a responsabilidad”.
Juan Carlos I, successor designat pel dictador feixista
i genocida, Francisco Franco, va acatar els Principis
del Movimiento Nacional, destinats a perpetuar el
franquisme.
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Els escàndols a la Casa Reial han estat molts: la sospitosa actuació al cop d’estat del 23-F (1981); la opaca
i ràpida fortuna (va assolir el càrrec sens pobre i avui
disposa d’uns 1800 milions € segons la revista Forbes i el prestigiós diari The New York Times); comissions pel petroli importat -d’1 a 2 $/barril-; caceres
d’elefants (Botswana) i ossos (Romania); la coneguda
amistatde la família reial amb països amb règims autoritaris; intermediari en la venda d’armes (Marroc)
per no parlar del cas Urdangarín.
L’actuació no neutral ni pacificadora del rei d’Espanya en l’actual procés d’independència català no
només violenta el mandat de la pròpia constitució
sinó que evidència el tarannà autoritari del monarca.
Per concloure, informem que hem interposat recurs
contenciós administratiu contra la modificació del
Reglament Orgànic Municipal donat que suposa
una clara conculcació dels Drets Polítics entre d’altres el dret a la participació en els assumptes públics dels ciutadans mitjançant els seus representants
polítics, a tall d’exemple: les nostres intervencions
han estat reduïdes a la meitat i el propi plenari retallat en 2 hores. Aquesta és la manera del govern de
“silenciar” la tasca de l’oposició.
“Delenda est monarchia”.- Catón El Viejo

Recordemos que la señora Alcaldesa aunque fue
votada por una pequeña parte del electorado, representa a todos y cada uno de los cubellencs, sean
del partido que sean, su actitud en los Plenos últimamente deja mucho que desear, entorpece la labor de
control de la oposición y ha convertido el Pleno en
un circo, donde se habla más de política autonómica
que municipal.
Cubelles necesita más atención del Ayuntamiento,
tenemos socavones en muchas calles que dificultan
el tráfico, los contenedores no se limpian como se
debería y el olor es insoportable, las calles están sucias, la Policía Local bajo mínimos y sin cobrar las hora
extras, siguen sin respetar el espacio de la Gent Gran,
amenazas por parte de la Alcaldesa a los ciudadanos.
Nuestro partido sigue esperando el acuerdo que hizo
con la Generalitat para el nuevo instituto. Se sigue
sin ejecutar la sentencia de la perrera.
Queridos ciudadanos ustedes valoren quien nos gobierna y si cumplen o no con sus funciones.
Aprofitem l’ocasió per desitjar-vos un bon Nadal i un
feliç 2018! Visca Catalunya y Viva España!!!

Al mes de setembre vam viure sota les amenaces de
l’estat espanyol i el Partit Popular davant la prohibició d’un referéndum, és a dir, de que la gent pogués
expresar-se lliurament a les urnes.
Vam arribar a l’octubre amb fermesa, por i valentía, i
així vam aconseguir poder omplir les escoles d’urnes,
de gent i de vots. El pitjor va ser quan vam poder
veure les imatges, que per sort a la nostra comarca
no vam patir. Imatges d’una brutalitat severa de policies que enlloc d’estar al servei del ciutadà van estar
al servei del Partit Popular i van apallissar a gairebé
un miler de persones per poder anular el referéndum, el que els 10.000 guardia civils i policies nacionals establerts a Catalunya no havien pogut impedir.
Perquè? Doncs perqué no va ser el referéndum d’un
govern ni del señor Puigdemont com molts volen fer
creure, va ser el referéndum d’un poble que somia i
lluita per ser lliure.
No en vam tenir prou amb aquestes imatges, que al
cap d’uns dies eren empressonats els presidents de
dues entitats, els Jordis, i s’aplicava a Catalunya el
155, intervenint el nostre departament d’economia,
el nostre parlament, els nostres mitjans de comunicació i empressonant a la majoria de membres del
nostre govern.
M’agradaria poder asegurar que tot aixó s’acabarà
amb les eleccions del proper 21 de desembre, que
tant reclamava el PSC, partit que ha fet posible el
155 i els empresonaments, però malauradament ens
enfrontem a una béstia molt gran, i aquest cop el
conte no té assegurat el final feliç. De veritat el gran
no guanya sempre? M’agradaria dir que no, però per
aixó caldrà sortir massivament i pacíficament com
sempre el proper 21 de desembre i VOTAR( tot i que
ja ho vam fer)

ICV
MÉS POLÍTICA I MENYS DETENCIONS
Cubellencs i cubellenques vivim uns dies molt tristos
per la nostra ciutadania i per la nostra democràcia.
A Catalunya tornem a tenir “Presos polítics” i diem
això perquè no hi ha una altre manera de definir-ho.
Van començar amb la detenció de Jordi Cuixart i Jordi Sánchez, dues persones les quals el que han fet és
estar davant de dues associacions per defensar unes
idees sense violència i, que ens agradessin o no són
idees.
No van fer res, ni robar, ni matar, res que no es pogués arreglar amb una llibertat amb càrrecs, sinó que
van triar la via de l’empresonament, i a més, sense fiança. Uns fets lamentables i només vistos en èpoques
passades, que ja creiem oblidades.
Tot això ha continuat amb la detenció dels representants del govern de la Generalitat, que ens agradi o
no, van ser votats per tots els catalans i catalanes.
La nostra opinió vol servir de reflexió pel que pot
passar de cara al futur pensant que tenim el govern
espanyol en mans d’un Partit Popular, el qual el seu
objectiu és imposar i no dialogar.
Penseu en totes les lleis que han promulgat durant
els darrers anys i veureu el camí que dibuixen: llei
mordassa per exemple, i ara el 155 a la seva mida.
No volem tampoc passar per alt la trista figura del
rei Felip VI, que en el seu últim discurs, no va mostrar
cap empatia cap als sentiments majoritaris de rebuig
i indignació pels fets del dia 1 d’Octubre, ni cap referència cap a la mediació i el diàleg.
Un conflicte polític és un afer polític, que requereix
diàleg i negociació per trobar la solució. Tothom ha
de posar de la seva part, es poden guanyar o bé perdre coses, però l’amenaça mai soluciona el conflicte.
Finalment, s’han convocat unes eleccions pel 21-D.
No sabem si serviran per alguna cosa, però el que
ens agradaria que passes és que no tinguéssim presos
polítics i es pogués tornar a una situació de diàleg
que creiem que Catalunya tots i totes nosaltres ens
ho mereixem.

Guanyem Cubelles
AL·LEGACIONS PER MILLORAR LA TARIFACIÓ SOCIAL
DEL BUS
Al passat Ple Municipal Ordinari, el govern municipal
de Cubelles va portar diverses modificacions respecte
al preu del bitllet del bus urbà de la nostra vila, que
al nostre entendre calien millorar-les.
La primera d´aquestes modificacions deia d´introduir
en el sistema tarifari del bus urbà de Cubelles, una
bonificació a les famílies nombroses, que segons l´informe tècnic era per complir amb la llei 18/2003, i
amb el Decret 151/2009, i procedir a incloure beneficis fiscals de suport a aquestes famílies.
En aquest sentit, estem totalment d´acord en introduir aquestes bonificacions, però, al mateix Ple
municipal Guanyem vam denunciar que a l´informe
tècnic, no es contemplava que les lleis esmentades
anteriorment, equiparen els drets i els beneficis fiscals de les famílies monoparentals als de les famílies
nombroses.
Aprovant només la bonificació a les famílies nombroses, el govern de Cubelles estava creant una discriminació amb un col·lectiu obviant part de la llei.
Per aquest motius, a la primera de les al·legacions
que em fet demanem que es modifiqui l´Ordenança
per a introduir les “famílies monoparentals” al sistema tarifari, i equiparar-les amb les famílies nombroses.
Al mateix Ple, el govern de Cubelles portava a aprovació un altre modificació dels preus dels bitllets del
bus urbà, en aquest cas era que les persones que
portaven aturades més de 12 mesos passaven de no
pagar rés, a pagar 0,70 euros.
Si una persona no te cap ingrés econòmic...¿com volen que pagui el bitllet de bus? Amb aquesta mesura
el govern de Cubelles condemna encara més a aquest
col·lectiu a la exclusió social.
Això no s´acaba aquí, al setembre de 2014 el ple
municipal de Cubelles va aprovar per unanimitat
del seus membres, el Reglament del servei públic
de transport col·lectiu urbà de viatgers de Cubelles.
Aquest reglament, regula els drets i deures dels usuaris i de l´empresa de transport prestatària del servei.
Doncs bé, a l´últim punt de l´article nº 4 d´aquest reglament diu literalment:
“els aturats de més de 12 mesos que no cobrin prestació, estaran exempts de pagar bitllet.”
És a dir, s´estan passant pel forro el reglament que
ells mateixos van aprovar, i que encara és vigent. Entenem que l´Ajuntament amb aquesta modificació
vulnera drets de la ciutadania, i el propi Reglament.
Per aquest motius, em presentat una segona al·legació, per que no es modifiqui l´ordenança, i mantenir
la gratuïtat del bitllet per als aturats/des de més de
dotze mesos que no rebin cap prestació.

Cubellencs-FIC
TOT SEGUEIX IGUALL
Quan decidíem sobre quin tema volíem escriure en
aquest article per a la revista municipal, vam ser
conscients de forma molt clara, que era igual el tema
que decidíssim, perquè en definitiva tot continuava
igual, igual que l’escrit anterior que vam publicar,
o que l’altre anterior i l’altre….i així des de l’inici
d’aquesta legislatura.
En efecte, tot continua igual perquè res ha canviat,
seguim tenint les mateixes mancances, les mateixes
reclamacions i fins i tot seguim escoltant les mateixes
excuses per part del mateix Govern que segueix amb
la mateixa passivitat, i amb la mateixa deixadesa.
Ara, ens diuen que volen fer uns pressupostos participatius, home doncs ja era hora perquè d’ençà que
CUBELLENCS ja els hi vam fer la proposta en forma
de Moció i que vostès ens la van votar en contra al
Plenari, ha passat ja més d’un any…
Però la participació que publiciten, no és ni de bon
tros la que vam proposar nosaltres, per això els
vam demanar poder treballar i participar plegats
en aquesta posada en marxa, la llastima va estar la
resposta que vam obtenir d’aquest Govern i que no
deixa de ser com sempre, la mateixa per a tota l’oposició, un NO majúscul !
Doncs comencem bé, si a un projecte de participació
no deixen ni tan sols participar als Regidors.
L’altra “gran” notícia és que Govern no vol apujar els
impostos per al 2018 perquè diu que amb un Romanent de Tresoreria positiu no és necessari. Quina barra senyors ! El Romanent positiu, no és nou d’aquest
any i ja els hi vam dir que no calia apujar els impostos
tal com van fer vostès en aquest any. El que caldria
ara que s’han adonat que tenim raó i què no calia
apujar els impostos, és rebaixar el que INJUSTAMENT
van apujar !!
Aquestes formes d’actuar no ens sorprenen, i en definitiva res de nou sota el sol. Quan sumes mala educació i poder, sol ser una barreja perillosa, i és que ja ho
deia alt i clar l’Alcaldessa al darrer Plenari d’octubre,
i de manera LITERAL: “JO FAIG EL QUE EM DONA LA
GANA, QUE PER AIXÒ SOC LA PRESIDENTA” !
Doncs com dèiem a l’inici, queda clar, i que tot segueix igual….
No volem deixar passar l’ocasió, per desitjar-vos que
tingueu unes bones festes de Nadal i un millor 2018.
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El racó d’en Pineda

Corral d’en Cona, mitjan segle XX (Arxiu Antoni Pineda)

Les masies de Cubelles han ocupat un paper cabdal en la vida social i econòmica
de la vila. La seva evolució juntament amb la del seu entorn palesa els canvis
urbanístics que ha experimentat el municipi al llarg dels segles i, en especial, les
darreres dècades, on la transformació ha estat més significativa i accelerada. A la
imatge, es pot comprovar l’estat de la masia de Corral d’en Cona a mitjan del segle
passat, abans de la urbanització del barri.

