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Silvia Romero abandona el grup municipal del PP i passa a ser regidora no adscrita

Creada la Comissió d’Estudi del Patrimoni Local

La ubicació dels grups municipals va tornar a experimentar canvis.

La primera sessió plenària de l’any cele-
brada el 16 de gener ha portat varia-
cions en la composició dels grups que 

formen el Ple, ja que la fins ara regidora del 
PP en substitució de Noemí Boza, Sílvia Ro-
mero, ha abandonat el grup municipal dels 
populars i passa a ser Regidora no Adscri-
ta (RNA). En declaracions a Ràdio Cubelles, 
Romero ha afirmat que el canvi és “per mo-
tius personals”.
Un cop donat compte d’aquest fet va apro-
var-se per unanimitat la creació d’una Co-
missió d’Estudi del Patrimoni Local, així com 
del reglament que l’ha de regular. El regi-
dor de Patrimoni, José M. Ardila, va presen-
tar els antecedents de la comissió, com el 
grup de treball multidisciplinar creat l’any 
2015 que ha fet seguiment dels temes de 
patrimoni local, especialment de Can Tra-
vé. El regidor de Guanyem Cubelles, Daniel 
Pérez, va demanar “que les seves decisions 
siguin vinculants” i Xavier Grau (PSC) sol-
licitava que l’Ajuntament “convidi formal-
ment a persones individuals de contrasta-
da vàlua professional a formar-ne part”. 
Ambdues propostes han estat ben rebudes 
pel regidor Ardila. 
El Ple també va ratificar la dissolució del 
Consorci Sanitari del Garraf en favor del 
nou Consorci Sanitari Penedès-Garraf que 
donarà cobertura a una població superior 
als 200.000 habitants. El regidor de Salut, 
Josep M. Hugué, destacava el caràcter pú-
blic “amb una participació majoritària del 
51% del CatSalut”. La proposta va apro-
var-se amb tots els vots favorables excepte 
els dos regidors de Cubelles Sí Que Es Pot.
Per unanimitat també va aprovar-se el re-
sum numèric d’habitants empadronats al 
municipi a data 1 de gener de 2017 i la mo-
dificació de l’ordenança fiscal número 23, 

reguladora de la taxa sobre el transport pú-
blic de viatgers.
En l’apartat de mocions, les dues presenta-
des van rebre el suport majoritari del ple-
nari. La primera, presentada pel grup de 
Guanyem Cubelles, sol·licitava reclamar a la 
Generalitat de Catalunya l’import correspo-
nent a les retallades en el finançament de 
les llars d’infants municipals. La moció va 
esmenar-se amb l’aportació de Cubelles Sí 
Es Pot que demanava corregir un concepte 
jurídic sobre la denominació de la formula-
ció de la reclamació i Xavier Grau del PSC 
va demanar que s’inclogués “instar a la Ge-
neralitat a que retorni el deute pendent” 
i que sigui inclòs als pressupostos 2018 
amb la part d’interessos generats. Els grups 

d’ERC i CiU, van oposar-se a l’esmena i van 
anunciar el canvi del seu vot d’afirmatiu a 
abstenció en la moció, i el regidor Mudarra 
(UC-11 RCat) es va abstenir en la votació de 
l’esmena. El resultat de la votació final de 
la moció ha estat el vot afirmatiu de tots els 
regidors i regidores excepte les anunciades 
abstencions d’ERC i CiU.
La segona moció, presentada per UC11-R-
Cat, ERC, CiU, ICV, el regidor Écija, Cubelles 
Sí Que Es Pot i Guanyem Cubelles, mostrava 
el suport municipal a l’ajuntament de Ma-
drid davant la intervenció financera del mi-
nisteri d’Hisenda i sol·licitud de modificació 
de la regla de la despesa va rebre el suport 
de tot el Consistori excepte la regidora del 
PP, Isabel Soler, que va abstenir-se. 
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“El nostre objectiu és que se senti la veu dels que 
defensem el municipalisme”

Anna Martínez, portaveu de Cubellencs.

A l’Anna Martínez i Gallemí li van els 
reptes. Després de liderar l’Entesa 
per Cubelles i aconseguir un regi-

dor quan políticament molts la donaven 
per morta, posteriorment va encapçalar un 
nou projecte, Cubellencs-FIC, repetint no-
vament representació en un consistori frag-
mentat i atomitzat. Diu que encara no s’ha 
plantejat si repetirà el 2019, però ganes –i 
força- no li’n falten.
 
Cubellencs és el partit més petit amb repre-
sentació a l’Ajuntament però un dels més 
actius. Cal fer-se notar quan un és tan petit? 
Nosaltres no valorem si som petits o no. No-
saltres som un partit municipalista i sempre 
parlem de gestió, no de valors ideològics. 
La nostra activitat ve condicionada per la 
gestió del dia a dia. 

Sou un dels grups més crítics amb l’acció 
del govern... 
Ens ho hem anat trobant en el dia a dia, no 
respon a una estratègia premeditada. De fet, 
no creiem en una oposició constructiva o des-
tructiva, sinó en una oposició útil o no útil. El 
nostre objectiu és que s’escolti la veu dels que 
defensem el municipalisme, la gestió més pro-
pera al marge dels apriorismes ideològics dels 
grans partits. I cada pas que donem, el fem mi-
rant amb ulls de poble. Lamentablement, als 
governs que han anat sorgint durant aquest 
mandat s’ha prioritzat la tendència política de 
cada grup a l’hora de buscar socis.

L’alcaldia, però, recau sobre un partit mu-
nicipalista. 
Sí, per això encara és més xocant. Tot i així, 
cal recordar que el grup de l’alcaldia no és 
100% municipalista atès que va acompa-
nyat d’unes altres sigles. I, per tant, hi ha 
també una ideologia marcada. 

Des de l’alcaldia s’ha comentat que al go-
vern hi són tots aquells que han volgut ser-
hi. Per què no s’ha integrat també Cube-
llencs? 
A nosaltres se’ns va proposar entrar-hi un 
cop ja estava tot mastegat. Quan tu poses 
la taula hi ha un primer plat, un segon i 
unes postres i tots són importants, però és 
trist que de partida no hi hagi com a plat 
principal un partit municipalista. Quan 
se’ns va proposar vam dir que estaria bé 
compartir menú, però no veiem lideratge ni 
cap projecte clar i definit. No volem sumar 
per sumar.

Quina valoració feu del que portem de 
mandat?
Ja hem passat l’equador i de gestió que-
den poc més de quinze mesos. I l’alcaldia 
sap que la maquinària municipal no és àgil 

i que ha de ser prou hàbil per avançar-s’hi. 
Estem decebuts perquè no hem vist unes 
polítiques clares de foment de l’empresa i 
l’ocupació, d’acompanyament de l’empre-
nedoria, per exemple, més enllà de les fes-
tes típiques que pot organitzar qualsevol. 
Tot i que ho hem preguntat, el govern no 
ens ha sabut explicar mai quin és el seu mo-
del de municipi. I molts veïns que no ens 
van votar, ara ens confessen que es van 
equivocar. No és que ens entristeixi, però 
dol que, legislatura rere legislatura, esti-
guem sempre aturats al mateix punt. 
 
I quines seran les principals línies d’actu-
ació del seu grup en aquest tram final de 
mandat? 
Gestió municipal per intentar acabar amb 
la motxilla d’inoperància que carrega el 
govern des de fa tants mesos. I seguirem 
aportant propostes com la generació de 
nous canals de participació ciutadana. Vam 
presentar una moció per facilitar la parti-
cipació de la gent als plens i, després d’un 
any arrossegant-la, es va aprovar però en-
cara no s’ha executat perquè diuen que és 
molt complex. 

Des de Cubellencs comenceu a fixar-vos ja 
en el 2019? 
Cubellencs és un projecte municipalista i, 
quan arribi el moment, seurem i ho deci-
direm. El meu càrrec, òbviament, també 
estarà a disposició del partit. De fet, està 
molt bé que hi hagi oxigenació de liderat-
ges. De moment, estem més centrats en els 
pressupostos, en què la pujada d’impostos 
de l’any passat no ha revertit en la pobla-
ció, que els carrers estan per fer... La nostra 
batalla és el poble i la feina és tan extensa 
que no ens permet pensar en els eleccions 
de l’any vinent. 
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Es destinaran 148.600 euros d’inversió 
del pressupost municipal del 2018

Els pressupostos participatius finançaran nou 
iniciatives ciutadanes

El primer projecte de pressupostos participatius de 
Cubelles ja ha determinat quines són les iniciatives 
populars que han estat aprovades i rebran el finança-

ment de la partida d’inversió de 150.000 euros destinada 
a tal efecte. De les 77 propostes recollides van validar-se’n 
21, ja que tretze estaven repetides, 33 no complien els re-
quisits i deu ja estaven previstes o en execució.

Pel que fa a la participació en les votacions, es van eme-
tre 486 vots que han permès aprovar nou propostes, que 
representen un import de 148.600 euros repartits de la se-
güent manera:

· Fer un gimnàs amb mòduls prefabricats al Poliesportiu 
municipal

· Finalitzar la pista de tennis número 7

· Fer un carril bici al passeig de la Mar Mediterrània

· Col·locar un desfibril·lador al local social de Mas Tra-
der

· Millorar l’enllumenat de les pistes de tennis 1, 2 i 3

· Redactar el projecte de reforma de la planta baixa del 
Casal de Cultura per als estudis de Ràdio Cubelles

· Construir una rotonda al passeig Fluvial cantonada c. 
Onze de setembre

· Recuperar la pista de futbol del parc infantil de Santa 
Maria

· Col·locar una tanca a la pista de futbol sala de Mas 
Trader

La voluntat del Consistori ha estat encabir el màxim nom-
bre de propostes per esgotar els 150.000 euros, de manera 
que s’han anat incorporant projectes mentre ha quedat 
pressupost, passant a la següent per ordre de votació, el 
que ha permès arribar al finançament de nou propostes 
ciutadanes.

Les pistes de tennis es beneficiaran de la decisió popular.
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Tota la informació cartogràfica de Cubelles, en un clic

El terreny de Les Salines, venut per 920.000 euros

El SITMUN permet consultar mapes, adreces i equipaments de manera lliure a través d’un web

Un dels elements bàsics per a la gestió de 
la informació territorial és la cartogra-
fia d’adreces. La majoria de les infor-

macions utilitzades en el marc de les compe-
tències d’un ajuntament estan relacionades 
amb les dades d’adreces del municipi: padró 
d’habitants, cadastre, activitats, equipa-
ments, turisme, mobilitat, accessibilitat, etc. 

El projecte Actualització de la cartografia 
d’adreces postals del Catàleg de Concertació 
2016 i desenvolupat maig-desembre 2017, 
ha tingut a principal objectiu el d’ordenar i 
actualitzar la informació d’adreces que dis-
posa l’Ajuntament, és a dir, la cartografia, 

els noms de carrers i places, la numeració 
de portals dels edificis, i s’ha estructurat a 
través del Sistema d’Informació Territorial 
Municipal (SITMUN). Aquesta eina permet 
visualitzar de forma estructurada i en un 
únic visor tota la informació cartogràfica dis-
ponible i a diferents escales, i amb tecnolo-
gia servidor de mapes via web.

El mòdul d’actualització de la cartografia 
d’adreces postals permet disposar d’una 
guia de carrers via web i en paper, i fer anà-
lisi de capes, relacionades amb adreces, des 
del SITMUN. També facilita l’homogeneït-
zació de les adreces del padró d’habitants i 

l’extracció de les adreces en fitxer, a través 
del SITMUN. Aquesta aplicació es pública i 
consultable al web www.sitmun.diba.cat i 
permet obtenir les dades dels números de 
policia de carrer de totes les finques urba-
nes de Cubells

La propera iniciativa es la realització del 
Mapa del Patrimoni Cultural amb col·la-
boració dels tècnics dels departaments de 
Cultura i Arxiu municipals que té per objec-
te la recollida exhaustiva de dades sobre el 
patrimoni cultural i natural de Cubelles i la 
consulta es podrà realitzar pel propi visor 
SITMUN. 

L’ingrés extraordinari permetrà finançar diverses inversions previstes al pressupost 2018

Els pressupostos municipals comptaran 
amb l’ingrés extraordinari derivat de 
la venda del terreny municipal situat a 

Les Salines, que va licitar-se a finals de l’any 

2017. Gràcies a l’interès que va despertar en 
diverses empreses, malgrat no es va concre-
tar cap oferta formal en primera instància, 
se’n va tornar a subhastar la venda per un 

import de 920.000 euros, més IVA. La data 
de l’obertura de les ofertes de la mesa con-
tractació fou l’11 de gener i l’empresa adju-
dicatària va ser VICASA 2014, SL. L’esmentat 
solar es troba ubicat a l’avinguda Onze de 
Setembre, 172, cantonada amb el carrer de 
l’Abat Escarré, a tocar de Cunit, i es pot des-
tinar a usos residencials plurifamiliars com-
plementaris, comercial, hoteler, oficines, 
sanitari-assistència, educatiu, recreatiu, so-
ciocultural i esportiu. 
 
Aquesta venda és important per poder 
afrontar projectes vinculats com la reha-
bilitació de Can Travé, certes millores a la 
via pública i l’enllumenat, equipament de 
festes municipal i millores al Poliesportiu 
municipal, entre d’altres.

La venda de la parcel·la s’esmerçarà en millores a la via pública.
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Els serveis de Turisme de Cubelles atenen unes 
10.000 persones durant el 2017
Els darrers deu anys, les visites als punts d’informació municipal s’han incrementat gairebé un 40%

L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) ha engegat una 
campanya de sensibilització ciutadana 

que pretén fomentar hàbits de consum res-
ponsable. Per ser més efectiva, s’ha decidit 
fer-la in situ al mercat setmanal no seden-
tari dels divendres, de manera que un cop 
al mes s’instal·larà una carpa des d’on s’in-
formarà als consumidors de les accions de 
consum responsable que poden implemen-
tar en els seus hàbits diaris.
Les properes actuacions previstes son el 23 
de febrer i el 16 de març. La corresponent 
al febrer serà una campanya per fomentar 
la compra amb envasos reutilitzables que 
busca minimitzar i reduir al màxim les bos-

ses de plàstic. Hi ha molts aliments que és 
poden adquirir al mercat portant una car-
manyola, com els embotits, la pesca sala-
da, olives o ous. Aquells consumidors que 
mostrin a la carpa municipal l’envàs reuti-
litzable que empraran en les seves compres 
seran obsequiats amb un regal.
L’acció del 16 de març pretén fomentar la 
renovació de bombetes a tipus led de baix 
consum. Son una tipologia de bombetes  
que generen un menor impacte ambiental 
i ajuden a reduir el consum elèctric a la ve-
gada que es col·labora amb el comerç local. 
També s’informarà a la ciutadania de la nova 
normativa respecte al bo Social de les empre-
ses subministradores d’energia elèctrica. La 

gratificació d’aquesta acció s’allargarà fins el 
16 d’abril a les dependències de l’OMIC fent 
entrega d’uns vals descompte per adquirir 
bombetes de baix consum a les ferreteries 
del poble fins a exhaurir existències. 

L es oficines de Turisme –castell i punt 
d’informació a la platja- sumades a 
les visites a l’exposició permanent del 

pallasso Charlie Rivel van atendre al llarg 
del 2017 un total de 9.931 persones, de les 
quals 8.100 van ser peticions d’informació. 
Durant la darrera dècada, l’increment ha 
estat de 2.700 visites, un augment percen-
tual del 37%. Destaca, sobretot, el crei-
xement experimentat a partir del 2015, 
coincidint amb el 25è aniversari de la 
inauguració de l’Exposició Permanent del 
Pallasso Charlie Rivel. En aquests darrers 
exercicis, s’ha passat de les 7.000 visites a 
fregar les 10.000. 
El canal principal d’atenció és el presencial 
amb un 84,19%, mentre que les consultes 
telefòniques representen el 14,69% i a tra-
vés del correu electrònic l’ 1,12% i majorità-
riament es tracta de peticions d’informació 

tana. Tan sols un 4,22% son visitants de la 
resta de l’estat, on destaquen els provinents 
de l’Aragó, Madrid, Andalusia i Euskadi. El 
turisme internacional s’ha detectat que els 
darrers temps va a l’alça i durant el 2017 ha 
suposat el 15,27% del total. En aquest cas, 
la gran majoria són turistes de nacionalitat 
francesa, un 7,46%, seguit de turistes pro-
cedents d’Alemanya 1,31%, del Regne Unit, 
un 1.26%, de Rússia, un 0.74% i dels Països 
Baixos, un 0.73%, entre d’altres països.
El servei d’atenció i informació turística del 
municipi s’ofereix tot l’any i es canalitza 
mitjançant dues oficines de turisme: l’Ofi-
cina Municipal de Turisme situada al Castell 
de Cubelles i el Punt d’Atenció Turística ubi-
cat a la platja Llarga. Les dues oficines ofe-
reixen servei tots els dies de la setmana, de 
setmana Santa a l’octubre. La resta de l’any, 
tan sols a l’Oficina Municipal de Turisme.

sobre festes i activitats, informació general 
i informació turística del municipi.
Pel que fa a la procedència dels visitants, 
un 38,57% dels visitants són de proximitat 
(Cubelles i comarca del Garraf). Els visitants 
i turistes de la resta de Catalunya represen-
ten un 41,94%, en aquest cas la gran majo-
ria són de Barcelona i de l’àrea metropoli-

Un cop al mes s’instal·larà una carpa per informar els 
consumidors.

L’OMIC fomenta el consum responsable al mercat setmanal
Un divendres al mes s’impulsaran campanyes de sensibilització ciutadana

L’Exposició Permanent del Pallasso Charlie Rivel és un 
dels pols d’atració turística de la vila.
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Es duran a terme el darrer diumenge de 
mes i cal inscripció prèvia al web mu-
nicipal

La bona acceptació que van tenir les pas-
sejades a la desembocadura iniciades l’any 
passat han fet que la regidoria de Turisme 
hagi decidit prorrogar-les durant tot el 
2018. Es duran a terme el matí del darrer 
diumenge de cada mes, son gratuïtes i te-
nen una durada aproximada de dues hores. 

Al llarg d’aquest temps, un guia explica la 
importància de la zona natural protegida 
de la desembocadura del riu Foix i les es-
pècies vegetals i animals que hi habiten. 
La passejada té diverses parades on es fan 
explicacions sobre l’espai, l’ecologia i les 

L’Ajuntament ha endegat dues actuaci-
ons recentment per resoldre els proble-
mes d’acumulació d’aigua en dos espais 

diferents del municipi. Es tracta del tram 
final del carrer Assutzena a Mas Trader i el 
passeig Fluvial.

En el cas del carrer Assutzena s’han instal·lat 
dues reixes travesseres al tram sud del vial, en-
tre la rotonda amb el carrer Gessamí i la font 
de Mas Trader, a través de les quals s’evacuarà 
l’aigua de pluja que es canalitza dels carrers 
superiors i s’abocarà directament a la llera del 

Actuacions per evitar l’acumulació d’aigua pluvial 
al barri de Mas Trader i al passeig Fluvial
Les obres han de solucionar els problemes d’obstrucció dels embornals d’aquests vials

riu Foix. Així es resoldran el problemes d’acu-
mulació d’aigua de pluja i s’evitarà que pugui 
desembocar en petites inundacions a la zona.

Al passeig Fluvial l’actuació ha suposat de-
manar permís a l’ACA per ta de fer una 
escullera amb pedres a les tres boques 
d’evacuació d’aigua que hi ha al vial i que 
canalitzen l’aigua de pluja directament a la 
llera del riu Foix. També s’han reobert les 
reixes que estaven obstruïdes i impedien 
l’evacuació de l’aigua de pluja que s’acu-
mulava en aquest punt. 

L’aigua s’evacuarà directament a la llera del Foix.

Es reediten les sortides per la desembocadura del Foix

actuacions de recuperació que s’hi duen a 
terme. Per complementar l’experiència es 
presta material òptic, com ara prismàtics, 
per a l’observació d’ocells i resta de fauna. 
Totes les sortides tindran blocs d’informa-
ció comuns, però aprofitant les estacions i 
les variacions naturals de l’espai, hi ha blocs 
d’informació que seran dinàmics segons 
l’oportunitat de l’època de l’any. Serà el 
cas, per exemple, de la fauna de pas com 
les aus migratòries.

Per poder participar-hi cal fer una inscrip-
ció prèvia a través del web municipal www.
cubelles.cat. Per completar la visita, s’ha 
editat uns nous díptics informatius que 
ajuden a ampliar tota la informació que es 
dona al llarg de la passejada. Cartell anunciador de les sortides.
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Aprovat inicialment el pla especial urbanístic per al 
càmping de luxe que ha de construir-se a Mas Guineu
Segueix la tramitació per tirar endavant el nou equipament turístic de l’empresa Vilanova Park

La Junta de Govern Local (JGL) del 19 de 
gener va donar llum verda a l’aprovació 
inicial del pla especial urbanístic que ha 

de permetre la implantació d’un càmping 
de l’empresa Vilanova Park a la finca de Mas 
Guineu. Un cop Vilanova Park va presentar 
formalment la documentació i ha estat ac-
ceptada, aquesta es troba en exposició pú-
blica i s’han requerit els informes sectorials 
pertinents. El següent pas ha de ser l’apro-
vació provisional, que es preveu per al segon 
semestre d’enguany i, acte seguit, s’enviarà a 
la Comissió Territorial d’Urbanisme per a que 
efectuï l’aprovació definitiva, que podria re-
soldre’s abans no acabi l’any. En el moment 
en què es publiqui aquest acord al DOGC, els 
promotors ja podran sol·licitar la correspo-
nent llicència d’obres del projecte per a exe-
cutar-lo en les diverses fases que es prevegin.

La presentació formal del projecte feta a 
principis d’any davant l’alcaldessa de Cube-
lles, Rosa Fonoll, va tenir la presència del 
conseller delegat de Vilanova Park, Albert 
Casas; el seu director general, Xavier Mar-
tínez, i l’arquitecte responsable de la redac-
ció del pla, Enric Serra. Els tres represen-
tants de la companyia han avançat alguns 
dels detalls relatius a l’estructura del futur 
càmping. Finalment, el recinte abraçarà 
un total de 32,5 hectàrees, de les quals, 
més d’una tercera part (12 hectàrees), serà 
una gran zona verda del tot natural. Els 
responsables de la firma també calculen 
que el punt màxim de capacitat a les seves 
instal·lacions es produeixi durant l’estiu i 
sigui d’unes 3.200 persones, una xifra que 

confien que es pugui assolir en un perío-
de aproximat d’entre tres i quatre anys. El 
càmping, a més, gaudirà de 957 parcel·les, 
de les quals 478 seran bungalows i la resta, 
479, correspondran a zones d’acampada, a 
banda de disposar també de piscina, espais 
de jocs, instal·lacions esportives, alberg i 
serveis diversos com supermercat, sanitaris 
i bugaderia, entre més.

D’aquesta manera, l’empresa oficialitza 
l’anunci fet públic el mes d’octubre del 
2016 per a la construcció d’un càmping 

de luxe a Cubelles que implicarà la creació 
d’un centenar de llocs de treball directes, a 
banda dels serveis indirectes que es requeri-
ran, com el socorrisme, la neteja i la vigilàn-
cia. Fonoll ha expressat la seva alegria pel 
desenvolupament de la proposta. “És una 
gran notícia, que generarà riquesa al poble 
i que, a més, respecta l’entorn natural de 
la zona i conserva un tret tan característic 
de la nostra vila com és la masia de Mas 
Guineu. Els hi estic molt agraïda, tant als 
promotors de la iniciativa com als propieta-
ris de la finca”, ha assegurat. 

D’esquerra a dreta, Xavier Martínez, Albert Casas, Rosa Fonoll i Enric Serra. Foto: TN Comunicació.
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Prorrogat el servei municipal d’assessorament sobre 
clàusules hipotecàries abusives

Obert el període de lliurament d’obres del premi 
literari Víctor Alari, organitzat per Ràdio Cubelles

L’any 2017 una advocada va atendre, amb cita prèvia, 66 peticions d’informació

L’emissora municipal, Ràdio Cubelles, ha 
convocat una nova edició del premi literari 
Víctor Alari, en reconeixement a qui fou el 

seu primer director. El certament, que té una 
dotació econòmica de 2.280 euros, ha introduït 
canvis en les seves bases. Enguany, la 22a edició 
permet presentar les obres telemàticament a 
través de la seu electrònica de l’Ajuntament 
de Cubelles. Les bases també recullen que 
els guardonats que no assisteixin a l’acte del 
lliurament dels premis estaran renunciant al 
premi corresponent. I que, en cas de no poder 
assistir, s’haurà d’acreditar a la coordinació 
del concurs l’autorització de recollida per part 
d’una persona diferent a l’autor.
Pel que fa a les modalitats del certamen litera-
ri, s’ha introduït un canvi en el premi a la millor 
lletra d’una cançó. Aquest any ja no es limita 
la seva franja de participació i s’obre a totes 
les edats. També manté els dos premis espe-
cials que es van introduir l’edició passada. Un 
d’ells, dedicat a la millor obra participant en 
reconeixement del paper de la dona i la igual-

L’elevat nombre de peticions de 
sol·licituds d’assessorament per atendre 
consultes relacionades amb les clàusules 

abusives en préstecs hipotecaris ha portat 
que des de l’Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) es demani a la 
Diputació de Barcelona prorrogar el conveni 
del 2017. Finalment aquest servei es durà 
a terme, com a mínim, durant el primer 
trimestre de l’any 2018. Concretament les 
dates confirmades a tal efecte seran els 
dimarts 27 de febrer i 20 de març en horari 

de matí. Cal fer inscripció prèvia al telèfon 
93 895 03 00 -extensió 1266-, a consum@
cubelles.cat o mitjançant un formulari del 
web municipal.

Aquest és un servei individualitzat d’una 
advocada col·legiada desplaçada al munici-
pi per resoldre dubtes i assessorar als usua-
ris sol·licitants sobre les clàusules abusives 
dels seus préstecs hipotecaris com les clàu-
sules terra, l’IRPH, les despeses hipotecàries 
i totes aquelles condicions desproporciona-

des de les entitats bancaries. També s’infor-
ma als usuaris sobre el procediment extra-
judicial a seguir per poder fer efectiva la 
reclamació, així com el procediment judicial 
en el cas de la negativa d’acord de l’entitat 
bancària.

En l’edició del 2017 aquest servei va atendre 
les 66 peticions d’informació que l’OMIC va 
rebre per via telemàtica i telefònica que, a 
més, va gestionar la sol·licitud de la justícia 
gratuïta als ciutadans que podien acollir-s’hi. 

Els guardons s’han lliurat de mans del pubillatge local.

tat de gènere, i l’altre premi, adreçat al relat 
de gènere negre (policíac, d’intriga o misteri). 
El concurs segueix mantenint les modalitats de 
narrativa en les categories infantil, juvenil i adult, 
així com els premis de poesia i el de guió radio-
fònic en categoria adult. Les obres concursants 
s’han d’enviar a l’Oficina d’Informació i Partici-
pació Ciutadana (c. de Joan Roig i Piera, 3-5), fins 

al 16 de març de 2018, a les 13.00 h. L’acte de 
lliurament se celebrarà el 20 d’abril, dins de la 
programació de la Setmana Cultural 2018. El car-
tell que promociona el 22è concurs ha estat obra 
de Priscila Peycovich de 2n de l’ESO de l’Institut 
Cubelles, que s’organitza de manera interna des 
dels instituts INS Cubelles i Les Vinyes, i que té la 
col·laboració de Ràdio Cubelles.
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Arriba la 3a edició del Mes del Xató al Penedès Marítim
Enguany, el NODE Garraf i el projecte Xarxa Productes de la Terra donen suport a la iniciativa

La gastronomia de km 0 més típica de 
l’hivern del Penedès, el xató, tornarà 
per tercer any a ser el gran protagonista 

de les cartes dels restaurants del Penedès 
Marítim durant el mes de febrer. La 3a edició 
del Mes del Xató agruparà 18 restaurants 
col·laboradors de Cubelles i Cunit – 13 i 5, 
respectivament- i es comptarà per primera 
vegada amb la col·laboració directa del 
NODE Garraf-Agència de Desenvolupament 
i del projecte Xarxa Productes de la Terra, 
una proposta impulsada per donar suport 
a totes aquelles persones que es dediquen 
professionalment a produir i transformar 
productes alimentaris lligats al territori 
amb criteris de qualitat i proximitat.

A banda del sorteig de 18 àpats per a dues 
persones que hi participin havent degustat 
un mínim de dos menús del xató en els es-
tabliments participants, tan sols per consu-
mir-ne un els comensals ja seran obsequiats 
amb una entrada gratuïta per l’Exposició 
permanent del pallasso Charlie Rivel, que es 
troba a la planta baixa del castell de Cube-
lles. L’entrada serà vàlida durant tot el mes 
de febrer.

Els restaurants col·laboradors amb el mes 
del Xató del Penedès Marítim son els cube-
llencs: El Peixet, La Salseta, Racó d’en Pini-
lla, L’Armengol, La Font, Hostal del Foix, el 
Gourmet de la Leña, The Mar Cristina, Kbe 

kbo, La Flamita, La Llar d’en Katxi, Cal Tala 
i Fermin’s. També hi prendran part els res-
taurants de Cunit Ronsito, Travesas-Casa 
Carmiña, Rodaví, El Asador Argentino i Sa 
Cova.

En ple mes del xató tindrà lloc la Xatonada 
popular de Cubelles, programada pel 25 de 
febrer i que arriba a la 17a edició. La jornada 
acollirà els tradicionals concursos de mestres 
xatonaires adult i infantil. Aquest any, com 
a novetat, es proposa omplir tot el cap de 
setmana de diferents activitats per promo-
cionar la vila i incentivar les pernoctacions 
a Cubelles i atraure els visitants de segones 
residències per venir tot el cap de setmana.

La xatonada popular tindrà lloc el 25 de febrer.
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Diu l’acudit que, aconseguir una feina 
precària, no és gens fàcil. S’han 
de tenir estudis superiors, parlar 

idiomes i acumular uns quants postgraus. 
Ironies a banda, la precarietat laboral i 
les elevadíssimes taxes d’atur juvenil han 
obligat molts nois i noies de Cubelles i 
d’arreu del país a emigrar a la recerca 
d’un millor futur professional. Alguns han 
aprofitar per completar la seva formació, 
d’altres busquen aprendre i perfeccionar 
un idioma i, la majoria, trobar una feina 
digna que, a més, estigui relacionada amb 
els seus estudis. 

L’Iván Fernández i la Tània Pinilla van de-
cidir emigrar ara fa un any. Després de 
rumiar-s’ho molt, van optar per marxar a 
Edimburg, capital d’Escòcia, una ciutat on 
poder aprendre l’anglès, amb pocs hispano-
parlants i amb un mercat laboral adaptat 
a les seves capacitats. L’Iván, col·laborador 
del CUBELLES COMUNICA!, tot just havia 
acabat la carrera de periodista mentre que 
la Tània treballava com a educadora en un 
centre lúdic a Barcelona, malgrat que amb 
un contracte de poques hores i insuficient 
per a les seves necessitats. Treballar en el 
sector de la comunicació a Escòcia sense 
un nivell gairebé nadiu d’anglès és força 
complicat, de manera que l’Iván s’ha cen-
trat més en el món de l’hostaleria, un altre 
camp que coneix sobradament, i, mentres-
tant, arrodonir la seva formació tot inscri-
vint-se a un curs de periodisme freelance a 
la universitat d’Edimburg. “Al Regne Unit 
viuen 50 anys per davant nostre. Si tu vols 
treballar, treballaràs de qualsevol cosa i 

“Des de la distància, te n’adones de la sort que hem 
tingut d’haver crescut en un poble com Cubelles”
Joves del vila a la recerca d’un millor futur laboral expliquen la seva experiència a l’estranger 

aprenentatge del castellà com a llengua es-
trangera. Quan van arribar a Escòcia, ella 
ja tenia una feina de sis mesos cuidant un 
nadó. La tasca estava bé i ben remunera-
da, malgrat que no es va conformar fins a 
trobar un treball en una escola d’educació 
especial. “Al principi em van rebutjar en 
unes quantes entrevistes, però no vaig 
desesperar perquè, en uns pocs mesos, ja 
n’havia fet moltes més que a Catalunya”. 
La seva insistència –i preparació- va donar 
fruits i finalment ha aconseguit entrar en 
un centre d’ensenyament més adequat a les 
seves aspiracions professionals. 

A banda dels avantatges professionals, el 
viatge a Escòcia també ha tingut una gran 
derivada personal. Tot i la seva joventut, ja 
fa temps que surten junts i ara, per prime-
ra vegada, han pogut anar a viure plegats, 
“el que a Catalunya era del tot inabasta-
ble”, confessen feliços. Per tot plegat, ells 
ho tenen molt clar: “Surts de la teva zona 
de confort, el clima és dur i el menjar molt 
diferent, però n’estem molt contents i jo 
recomanaria a tothom que, almenys, ho 
provés, ja que és una experiència molt po-
sitiva i és una oportunitat que no es pot 
deixar escapar”.

Els germans Gómez, dos rodamóns
Els qui també han fet les maletes són els 
germans Diego i Manu Gómez. El petit va 
marxar a Alemanya per completar els seus 
estudis d’Econòmiques mentre que el Di-
ego encara va fer un salt més gran i, en 
només uns mesos, ja s’ha mogut per tres 
continents diferents. En Manu, va fer l’úl-

t’ho pagaran bé. Si necessites feina, calers 
i estalviar, ho podràs fer encara que poder 
no siguin treballs qualificats”, assegura 
l’Iván. De la seva banda, la Tània va fer el 
grau d’Educació primària i es va especia-
litzar en educació especial. Posteriorment, 
hi va afegir un màster d’ensenyament i 

Diego Gómez (dreta), al costat de David Villa.

Iván Fernández i Tània Pinilla, en un dels punts més 
turístics d’Edimburg.
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tim any de carrera a Würzburg mercès a 
una beca Erasmus i, closa la seva formació, 
ha trobat feina en format de pràctiques a 
una multinacional de Frankfurt. Tot i no 
estar directament relacionada amb la seva 
preparació, es mostra molt feliç i assegura 
que el contrast amb el mercat laboral de 
Cubelles i Catalunya és força significatiu. 
“El tema està fotut, amb treballs precaris 
i de poca durada. A més, el tema català 
tampoc ajuda a l’estabilitat econòmica del 
país”, afirma del tot contrariat. Com l’Iván 
i la Tània, amb qui ja es coneix de Cubelles, 
també recomana emprendre una aventura 
com la seva. “Et faràs més fort i, malgrat 
totes les contrarietats, acabaràs gaudint de 
l’experiència. Si ets valent i creus que pots 
adaptar-te a una nova vida sense proble-
mes, Alemanya es un país ple d’oportuni-
tats”, anima en Manu qui, en poc més d’un 
any, ja domina l’anglès, l’italià i es defensa 
cada vegada millor amb l’alemany.

A casa seva, els seus pares fan broma i co-
menten que ara tornen a ser nuvis. I és que 
tots dos fills ja han volat del niu. El germà 
gran, en Diego, ja havia marxat abans amb 
l’objectiu de fer realitat el seu somni de de-
dicar-se professionalment al futbol. Seguint 
la tradició familiar, ràpidament es va posar 
els guants i va iniciar una prometedora car-
rera que el va portar al Barça i a la selecció 
espanyola, on hi coincidia sota els pals, ni 
més ni menys, que amb David de Gea. Mal-
grat que les lesions van truncar amb només 
22 anys la seva carrera com a jugador, en 
Diego Gómez no ha desesperat i, finalment, 
ha pogut guanyar-se la vida com a entrena-
dor i director esportiu. “Primer vaig anar a 
Hong-Kong i, d’allà, a la Xina, on vaig exer-
cir de director d’una acadèmia que tot just 
començava. Posteriorment, em van trucar 
de l’escola d’en David Villa per desplaçar-me 
a Corea del Sud i ara sóc a San Diego, als 
EUA. Després d’haver passat per Europa, 
Àsia i Amèrica, el meu somni seria viure 
també a Oceània”, explica alegre. 

N’hi ha que, amb el temps, sembla que ja 
han arrelat i veuen lluny un possible retorn. 
És el cas de David Nieto, tècnic en elec-
trònica instal·lat a Ingolstadt, a 90 km. de 
Munich, on treballa al Centre de Desenvo-
lupament Tècnic d’AUDI, una marca auto-
mobilística multinacional a l’avantguarda 
de les últimes tecnologies i amb moltes 
possibilitats de futur. Tot i les dificultats idi-
omàtiques, l’experiència està sent força po-
sitiva i, mica en mica, segueix progressant 
professionalment. “Des d’aquí, el mercat 
laboral a Catalunya no es veu tan mala-
ment en comparació amb la resta de l’Estat. 
A escala local, o sigui a Cubelles, la veritat 
és que no es veuen moltes expectatives per 
a la gent jove. Si ets emprenedor sempre et 
pots fer un lloc o pots buscar una via prò-
pia de negoci a la vila. Si no, és difícil trobar 
sortides amb bones condicions com a assa-
lariat en no disposar d’una infraestructura 
de negocis d’àmplia oferta laboral”, es la-
menta en David. Troba a faltar el cel blau, 
però a Alemanya ha aconseguit fundar una 
família i gaudir d’una feina satisfactòria i 
atractiva.

El temps dirà si acabaran tornant o bé si s’hi 
quedaran als seus països d’acollida. Amb 
tot, reconeixen que, malgrat que la situació 
és complexa, la qualitat de vida de Cubelles 
és difícilment comparable amb la d’altres 
indrets com el Regne Unit o Alemanya. “No-
saltres som d’una generació de joves que 
sempre ens hem queixat molt de Cubelles 
perquè no té una bona oferta d’oci. Ara, 
però, des de la distància, ens adonem de la 
sort que hem tingut de pertànyer a un po-
ble com el nostre, per les platges tan boni-
ques que tenim, la muntanya, conèixer-te 
amb tothom, poder parlar amb el veí... No 
ens queixem de res però valorem molt més 
Cubelles. L’any passat ens vam perdre la 
Festa Major i ens moríem d’enveja quan 
vèiem les fotos i vídeos que penjaven a 
les xarxes els nostres amics”, asseguren la 
Tània i l’Iván, que ja avancen que, peti qui 
peti, enguany no se la tornaran a perdre. 

David Nieto, amb la seva parella, Laura.

Manu Gómez.
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El Consell de Dones fa una crida a totes les entitats 
per integrar noves representants al seu organisme

L’ens, constituït el 2014, vol acollir el màxim nombre d’associacions del municipi

L’entitat de dones La Fita de Cubelles 
es dissol després de quinze anys de la 
seva fundació. La impossibilitat d’in-

corporar gent nova a l’associació i de tro-
bar un relleu en la seva presidència que 
segueixi mantenint l’entitat viva ha estat 
un dels motius que ha comportat la no 
continuïtat del treball d’aquesta entitat a 
Cubelles. La fins ara presidenta de la Fita, 
Maria Trives, així ho explicava en una en-
trevista al programa Cubelles a les 10 de 
Ràdio Cubelles.

El Consell Sectorial de Dones de Cubelles 
vol seguir creixent. L’ens, constituït el 
2 de març de 2014, ha fet una crida a 

totes les entitats de la vila amb l’objectiu 
que s’integrin als seus rengles i s’impliquin 
activament en les seves accions i activitats. 

Des que es va crear l’organisme, algunes de 
les associacions que es van involucrar en el 
seu funcionament han patit canvis, d’altres 
han desaparegut i, a més, al llarg d’aquests 
gairebé quatre anys, n’han nascut de noves. 
Per tot plegat, des del mateix consell s’ha 

L’organisme treballa per les dones de totes les edats.

L’entitat de dones La Fita es dissol després de quinze anys
La manca de relleu ha impedit que es mantingui l’activitat de l’associació

Trives es mostra satisfeta del bagatge que 
ha tingut l’entitat durant tot aquest temps 
i ha destacat, entre d’altres, el treball rea-
litzat en la lluita per a la recuperació dels 
safareigs municipals i la creació dels reco-
neixements de l’Agulla de Plata, a banda 
dels seus premis literaris: el Concurs de Mi-
crorelats Aurora i el premi de poesia Dolors 
Thomas. En aquest sentit, Maria Trives ha 
explicat que traslladarà a l’Ajuntament la 
possibilitat de donar continuïtat a aquests 
guardons.

L’associació va treballar en la dignificació de l’espai 
que els dóna nom.

demanat a totes les entitats que no en for-
min part, que presentin els seus represen-
tants per tal que s’integrin a l’ens i puguin 
participar de les seves accions i decisions. 
 
El Consell de Dones de la vila estableix les 
línies mestres a seguir en matèria de polí-
tiques d’igualtat, col·labora estretament 
amb el Centre Violeta, organitza xerrades 
i activitats culturals i de tota mena, entre 
d’altres. A més, convoca un plenari anual 
on es fa repàs de les seves accions i es de-
termina la seva actuació futura. 14



Temps de Carnaval, del 9 al 14 de febrer
La Rua de dissabte tornarà a ser l’acte amb més afluència de públic

Cubelles tornarà a disfressar-se per 
gaudir del Carnaval, enguany del 9 al 
14 de febrer. La Societat Recreativa i 

Cultural l’Aliança és l’entitat encarregada 
del Carnestoltes, i es donaran a conèixer 
públicament amb la lectura del sermó de Sa 
Majestat el 9 de febrer a les 12 h. a la plaça 
del Mercat. Una novetat respecte edicions 
anteriors, la de fer la lectura del sermó la 
vigília de la rua al migdia. 

L’endemà tindrà lloc l’acte més multitudi-
nari del Carnaval cubellenc, la Rua pels car-
rers del centre de la vila que donarà inici 
a les 19.00 h. des de la rambla Pau Casals i 
discorrerà per diversos carrers fins arribar a 
la plaça del Mercat, on a partir de les 22.30 
h. hi haurà el tradicional ball de Carnaval, 
amb el grup de versions La Gira-Sol i el Dj 
Guezzsound. Hi haurà servei de bar i entre-
pans.

Les comparses infantils tenyiran els carrers 
del nucli antic de caramels a partir de les 11 
del matí del diumenge 11 de febrer fins a 
la batalla de caramels a la plaça de la Vila. 
L’endemà el protagonisme es mantindrà 
amb els més menuts, amb la Rua Infantil 
que començarà a les 16 h. a la plaça de la 
Creu i clourà a la plaça del Mercat amb una 
festa de disfresses amb animació infantil i 
xocolatada per als infants assistents.

El Carnaval de Cubelles morirà el 14 de 
febrer amb l’enterrament de Sa Majestat 
Carnestoltes. Un recorregut funerari que 
començarà a les 19.00 h. a la plaça de la 
Vila i acabarà a la plaça del Mercat amb la 
tradicional sardinada popular. 

Els infants són peça principal de la festa.
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El GEC ‘Amics del Castell’ publica el seu anuari 
d’història local més voluminós i ambiciós
L’entitat ha signat un conveni amb l’Ajuntament per enfortir la seva feina cultural

El fotògraf i historiador, Antoni Pine-
da, ha donat 669 noves fotografies a 
l’Ajuntament de la vila, que s’afegei-

xen a les més de mil que ja va cedir per a 
la seva custòdia a l’Arxiu Municipal el juny 
de l’any passat. Concretament, es tracta de 
deu col·leccions d’imatges en paper, que su-
men un total de 495 unitats, més dues car-
petes digitals que apleguen 174 més.

Les fotografies en paper es reparteixen 
en deu col·leccions que abracen temes 
com grups de puntaires al carrer Major; 

El Grup d’Estudis Cubellencs Amics del 
Castell acaba de treure al carrer el 
seu Anuari 2017, la tradicional cita 

anual de l’entitat amb la cultura i la re-
cerca històrica. Enguany, la portada i el 
treball central del llibre està dedicat a un 
extens estudi sobre la masia de Gallifa, 
elaborat pel membre de l’associació, Xa-
vier Martínez. Aquest enclavament, jun-
tament amb el de Rocacrespa, és històri-
cament un dels més importants de la vila 
i esdevé una autèntica joia patrimonial. 
L’Anuari, de 128 pàgines, també acull un 
treball sobre el cubellenc Jaume Fonoll, 
internat al camp de concentració d’Ar-
gelers a la fi de la guerra del 36; un estudi 
sobre l’americano Llorenç Pedro Brunet; 
un altre sobre els barracons de Cubelles, 
on hi vivien joves treballadors provinents 

del sud de la Península, i un repàs a càrrec 
d’Antoni Pineda dels diferents indrets de 
la vila on s’hi havia jugat a futbol. El lli-
bre, entre més, també recull les activitats 
dutes a terme per l’entitat al llarg de l’any 
passat i es reparteix gratuïtament entre 
els seus socis. A més, per als que no ho 
siguin, també es pot aconseguir al preu 
de 10 euros a l’Oficina de Turisme. 

Els Amics del Castell també han signat un 
conveni amb l’Ajuntament de Cubelles per 
tal de potenciar la seva tasca científica i di-
fusora de la història local. Segons l’acord, 
el Consistori aportarà anualment de 1.800 
euros, prorrogables fins a un màxim de tres 
anys, per tal de contribuir al finançament 
de les activitats d’estudi i divulgació que 
elabora l’entitat.

Antoni Pineda fa una segona donació de fotografies 
històriques a l’Arxiu Municipal

els gegants de Cubelles; els memorials i 
homenatges a Salvador Fonoll, Joan Roig 
i Piera i Dolors Thomas; sortides i acti-
vitats organitzades pel Grup d’Estudis 
Cubellencs Amics del Castell, i la història 
del CF Cubelles, a banda de les imatges 
cedides per les famílies Marsé, Pou-Fon-
tanals i Planas-Arnan per tal que fossin 
conservades al seu arxiu personal. Quant 
a les carpetes digitals, el contingut aplega 
fotografies de vistes des del campanar de 
l’església i activitats relacionades amb els 
Balls Populars. 

Pineda mostrant les imatges a l’alcaldessa.

Portada del treball del GEC.
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Somiant en blaugrana

El bàsquet local està d’enhorabona. 
Guillem Hugué, format a les categori-
es inferiors de l’escola i el CB Cubelles, 

segueix amb pas ferm la seva singladura al 
FC Barcelona, on hi va arribar a comença-
ments de temporada, després de dos anys a 
l’Hospitalet. Concretament, forma part de 
la plantilla del cadet B blaugrana, de la ca-
tegoria preferent, on mou amb desimbol-
tura el seu 1,94 d’alçada des de la posició 
d’aler. El camí fins al professionalisme és 
llarg i complicat, però, de moment, en Gui-
llem ha posat una primera pedra amb el seu 
fitxatge pel planter blaugrana, tal com amb 
anterioritat havien fet estrelles com Navar-
ro i els germans Gasol.

L’interès del Barça ja venia de lluny, atès 
que quan militava a l’Hospitalet se li va 
oferir la possibilitat de creuar el Llobregat 
i incorporar-se a l’infantil culer. En el mo-
ment de fer el salt a la categoria cadet, la 
persistència del FC Barcelona va fructificar 
i, aleshores, l’aler cubellenc va decidir fer el 
salt i comprometre’s amb els blaugrana. El 
canvi és obvi des del primer dia. Instal·laci-
ons immillorables, una gran infraestructu-
ra, entrenadors de gran nivell pendents de 
cada un dels detalls de cada jugador, fisio-
terapeutes, suport als estudis... Tot plegat 
pensat per fer millorar el seu joc i amb l’ob-
jectiu de nodrir el primer equip del màxim 
nombre de basquetbolistes procedents de 
la base, tal com s’ha convertit en marca de 
la casa al futbol, per exemple. 

La motivació és gran però també la responsa-
bilitat. De fet, la majoria renoven any a any 
i els nois han de suprimir del seu vocabulari 
conceptes com apatia i relaxació si volen se-

Guillem Hugué fitxa pel Barça de bàsquet amb l’objectiu de consolidar-se al planter de la Masia

guir fent realitat els somni de vestir la samar-
reta blaugrana. De moment, la temporada 
continua a bon ritme i, ara ja a la segona fase, 
es mantenen ferms al capdamunt de la classi-
ficació esdevenint el gran rival a batre per la 
resta de clubs. Tot i patir un parell de lesions, 
en Guillem segueix progressant i fent-se un 
forat en un equip format per jugadors de to-
tes les procedències. Els partits com a locals es 
juguen en dissabte i sovint es creuen amb els 
cracks del primer i segon equip, una motiva-
ció extra que inocula il·lusió i energia entre 
uns joves que somien en fer-se un forat a l’elit 
del bàsquet europeu.

Queda molta feina i el recorregut requereix 
de molta feina i esforç, malgrat que per 
treball i dedicació no serà. La mateixa que 

va portar el seu idolatrat Kevin Durant a 
convertir-se en un dels més grans de l’NBA. 
Mirant-se en aquest mirall i acompanyat de 
molta humilitat i modèstia, en Guillem Hu-
gué segueix fent camí. 

Alberto Hinojosa, el precedent verd-i-negre

Abans d’en Guillem Hugué, un altre cube-
llenc va passar pels rengles d’un dels mi-
llors planters del bàsquet estatal. Fa un 
parell de dècades, l’Alberto Hinojosa va 
jugar durant dues temporades al Joventut 
de Badalona, concretament al seu cadet, 
on, entre d’altres, va coincidir amb l’actual 
capità de la Penya i exjugador del Madrid i 
el Baskonia, Sergi Vidal. 

Hugué, fotografiat amb la samarreta del Barça.
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Comença la temporada d’eslàlom en cadira de rodes

Delfí Ferreres canvia Puerto Rico per Austràlia

El cubellenc Christian Martínez obté la marca mínima que el permet acudir al campionat estatal

Delfí Ferreres ha tornat a canviar de 
continent. Després de dues brillants 
temporades al capdavant del primer 

equip i de l’escola formativa del Bayamón 
FC de Puerto Rico, l’entrenador cubellenc 
ha creuat el Pacífic i s’ha incorporat al cos 
tècnic del Sydney Wanderers, de la prime-
ra divisió australiana, on serà la mà dreta 
del també català, Josep Gombau. Ferreres, 
que va dirigir el CF Cubelles durant qua-
tre temporades, segueix progressant dins 
del futbol professional després d’haver fet 

El pavelló Poliesportiu va ser l’escenari 
el 14 de gener de la primera jornada 
de la competició d’eslàlom en cadira de 

rodes organitzada per la Federació Espor-
tiva de Paralítics Cerebrals (FECPC), amb la 
participació de 25 esportistes de set entitats 
diferents arribades de tot el territori. Entre 
elles els Joves Vicoven, entitat que engloba 
esportistes de Vilanova, Cubelles i El Ven-

drell i de la qual forma part el cubellenc 
Christian Martínez.

La prova va donar el tret de sortida a la 
temporada 2017/18 d’eslàlom en cadira de 
rodes amb l’objectiu d’aconseguir superar 
la marca mínima de cada categoria per 
poder participar en el campionat estatal. 
Un objectiu que van aconseguir tots els 

esportistes dels Joves Vicoven. El cubellenc 
Christian Martínez no va poder superar el 
seu propi rècord d’Espanya (1’54’’33) tot i 
quedar-se molt a prop amb un temps de 
1’55’84”. Aquesta marca el classifica per al 
campionat d’Espanya que se celebrarà a la 
primavera a la localitat madrilenya de Le-
ganés. 

Pel que fa als rècords, Laia Cuscó (Joves Vi-
cuven) i Oriol Ruiz (Escoles Federatives) van 
batre dos rècords de Catalunya, en catego-
ria sènior i júnior, respectivament. La com-
panya de Martínez, Laia Cuscó, va aconse-
guir un temps de 3’31”05, rebaixant en tres 
segons l’anterior marca, una gran fita si, a 
més, es té en compte que va tenir una pe-
nalització de tres segons. 

L’alcaldessa de Cubelles, Rosa Fonoll, i el re-
gidor d’Esports, Narcís Pineda, van assistir 
a la jornada i van agrair la presència dels 
esportistes als qui van lliurar un recordatori 
de la seva visita al municipi.

subcampió de lliga el Bayamón en dues 
ocasions, escapant-se-li el títol el segon cop 
l’últim minut de la pròrroga. Després de 
l’experiència sota el paraigües de l’acadè-
mia de l’internacional David Villa, el tècnic 
cubellenc ha fet una nova passa endavant 
en la seva carrera i s’integra a l’estructura 
d’un dels millors equips de la lliga austral. 
A les files del Sydney Wanderers, Ferreres 
tindrà a les seves ordres, entre d’altres, el 
vigatà Oriol Riera, exjugador de l’Osasuna i 
el Dépor, entre d’altres.

Imatge promocional del fitxatge de Ferreres.

Christian Martínez va tenir una actuació destacada.
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UC-11 RCat PSC ERC

2018, L’ANY DECISIU!!

Tot just hem encetat l’any que de ben segur serà el 
més decisiu de la legislatura. El govern, amb Unitat 
Cubellenca 11–Reagrupament al capdavant, encara 
aquest exercici amb una clara voluntat de fer visibles 
tots aquells projectes que al llarg d’aquest darrer any 
s’han anat estudiant, programant, dotant de finan-
çament i, finalment, s’executaran.
Estem parlant de començar l’execució de la nova bi-
blioteca, obres de millora de la façana marítima amb 
la remodelació integral del passeig Marítim i, so-
bretot, una important dotació pressupostària d´uns 
2.000.000 € en millora de via pública destinats a l’as-
faltat de carrers, arranjament de voreres i millores 
en accessibilitat a barris històricament oblidats com 
Mas Trader –i les inundacions del carrer Gessamí-, la 
Gaviota i la Mota.
Juntament amb tota aquesta inversió a la via pública, 
s´estan executant uns 550.000€ del servei d’enllume-
nat, sobretot per solucionar definitivament les apa-
gades massa freqüents dels darrers anys. Alhora, cal 
solucionar les inundacions a la zona de Millera i La 
Draga i ja s’està redactant el projecte executiu d’un di-
pòsit de recollida de pluvials que vindrà finançat amb 
el nou contracte de concessió d´aigua, que preveu 
inversions importants en infraestructura hidràulica in-
closes al Pla Director per millorar els punts inundables 
i, sobretot, tota la gestió del cicle de l´aigua.
No oblidem el nostre patrimoni amb 450.000€ a Can 
Travé en obres de rehabilitació estructural del conjunt 
arquitectònic, a part de 200.000€ d’una subvenció FE-
DER per a l’adequació i il·luminació dels seus jardins.
Una altra problemàtica important és l´abocament 
d´aigües residuals al Foix. Un cop es rebi la conformi-
tat de Medi Natural de l´avantprojecte, amb les solu-
cions tècniques proposades per l’ACA de l’ampliació 
de l´estació de bombament, es procedirà a enllestir, 
licitar i executar el projecte, amb la previsió de co-
mençar les obres a finals del present any.
Tampoc ens oblidem de l’esport i ja s’està executant 
el nou camp de gespa artificial de futbol 7 al Polies-
portiu.
Així doncs, projectes importants, necessaris i històrics 
que començaran a fer-se realitat per donar respos-
ta a les necessitats del nostre poble, sense oblidar la 
millora del dia a dia de serveis com la neteja viària, 
la recollida d’escombraries, parcs i jardins…, i amb 
l’únic objectiu de millorar la vida dels nostres veïns i 
veïnes de Cubelles.
Ara, per uns dies, oblidem-nos de tot una mica i fem 
cas de Sa Majestat Carnestoltes, que per carnaval, tot 
s´hi val! 

SALVEM LES LLARS D’INFANTS

Gràcies a l’esmena del PSC al Ple del mes de gener, 
l’Ajuntament de Cubelles reclamarà a la Generalitat 
de Catalunya els diners que va deixar de pagar uni-
lateralment i que han comportat un enorme greuge 
pel manteniment del servei de llar d’infants al nostre 
municipi.
A propòsit d’una moció del grup Guanyem per de-
manar que l’Ajuntament estudiés reclamar els diners 
retirats per la Generalitat el 2012, el grup municipal 
del PSC va aconseguir incloure una petició expressa 
i el compromís del Govern de Cubelles per reclamar 
el deute pendent: 
“Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que 
d’acord amb l’escrit de la sentència del TSJC retor-
ni també el deute contret i pendent d’abonar per 
la gestió del servei de les escoles bressols a aquest 
municipi, que tot i no plantejar-li amb anterioritat 
cap recurs directe per la via judicial des d’aquest 
consistori al Govern de la Generalitat, si que hi ha 
pendent un deute per aquesta gestió pels mateixos 
cursos escolars del 2012 a 2015, i que preveu aquesta 
sentència”.
L’article 84.2 i 131 de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya i l’article 198 de la Llei 12/2009, de 10 de juliol, 
d’Educació, recullen que l’ensenyament de 0-3 anys 
és de competència exclusiva de la Generalitat de Ca-
talunya.
El curs 2012-2013 la Generalitat va deixar de com-
plir amb les previsions pressupostàries passant a ser 
els ajuntaments, i les famílies, qui estan suportant el 
sosteniment del servei les llars d’infants municipals. 
(Actualment, les famílies i els ajuntaments costegen 
un 83% del cost, mentre que els 17% restant es fi-
nança a través de les diputacions): el finançament de 
les places de 0 a 3 anys ha passat en els últims anys 
de 1.800 euros per alumne i any a zero per part del 
Govern autonòmic .
Per aquesta raó, el Tribunal Superior de Justícia de 
Catalunya ha condemnat el Govern per no finançar 
el cost de la gestió de les llars d’infants per deman-
des (total 36 consistoris) contra la Generalitat de Ca-
talunya, exigint el pagament del deute contret amb 
les escoles entre els anys 2012 i 2015.

Després de ratificar voluntats a les urnes (que és on 
realment ens diferenciem de països poc -o gens- de-
mocràtics) tenim un nou i jove president del Parla-
ment. I mentre seguim treballant i endavant en la 
nostra quotidianitat, segueixen havent quatre per-
sones INNOCENTS a la presó. I hi són per formar part 
activa d’un país que ha començat a despertar-se, a 
moure’s, a aixecar-se. A fer normal el que moral, èti-
ca, econòmica i naturalment és nostre.
La direcció que ha pres el país és la correcta. Perquè 
en les imposades eleccions del 21 de desembre hi va 
haver una participació de més del 80%. Ja ens hem 
contat. Som majoria aquells que volem un futur on 
hi càpiga l, esperança, l’avenç, la cultura, l’ensenya-
ment en majúscules, el necessari (i intentat, tot i que 
revocat pel govern del PP) més gran ajut social.
I on no hi cap el desfalc, la justícia a mida, les imputa-
cions, les blacks, la construcció (i destrucció mediam-
biental) d’aeroports que no es necessiten, cinturons 
deficitaris, carreteres, autopistes i estacions (amb les 
seves vies) gairebé inutilitzades.
 A Cubelles (majoria unionista, tot i que per uns 500 
-tan sols 500 de més de 15.000, no és gaire, per voler 
ser capital de Tabarnia...-) seguim tenint un govern 
plural i molt fructífer. Els avenços són molts. Amb l, 
informe positiu de la comissió mediambiental efec-
tuada el passat desembre, tenim més a la bora el 
futur Ins Les Vinyes. El suport en conversa d, anglès 
ha estat més present a les diferents escoles i instituts 
de Cubelles, i dels tallers ofertats en gaudeixen tots 
els alumnes, sempre en diàleg constant amb les co-
ordinacions pedagògiques de cada centre. També s, 
ha fet possible el tan somiat pressupost participatiu. 
Enguany guanyat per les diferents opcions lligades a 
l, exercici de l’esport.
Els parcs, jardins, carrers i enllumenat s’està actualit-
zant i perfeccionant. Tenim molta feina al davant, i 
treballar no ens espanta.
Quatre paraules per acabar: corruptes, Urdangarín, 
armament, youtuber.
No, millor aquestes:
Forn
Sánchez
Cuixart
Junqueras
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Cubelles sí es pot PP CiU

FI DE LEGISLATURA I MOCIÓ DE REBUIG A LA MO-
NARQUIA

Els dos regidors que integrem el Grup Polític Muni-

cipal (GPM) Si Es Pot vam guanyar la nostra Moció 

per declarar Personae Non Gratae, a la nostra vila, 

als borbons: Felipe VI (cap d’estat) i Juan Carlos I (rei 

emèrit).

Ens va sorprendre l’abstenció (!) de Guanyem i de 

dos regidors d’Unitat Cubellenca-Reagrupament 

(UC-RCat) a la qual es van sumar el PSC, Cube-

llencs-FIC i el regidor Sr. José M. Écija. 

La nostra moció és continuació de la que l’any 2016 

vam guanyar (a pesar de l’abstenció de dos regidors 

d’UC-RCat i del PP): “Moció Per la memòria històrica, 

a favor de les víctimes del cop d’estat de 1936 i con-

tra la dictadura de Franco”. 

L’any vinent tindrem eleccions municipals. Podem 

valorar el que ha fet el govern cubellenc: un corre-

can. Apart d’augmentar desmesuradament el deu-

te municipal, apujar impostos un 10% (I.B.I. urbà; 

Escombraries i Vehicles) tot i el milionari superàvit 

municipal. 

El que no ha fet el govern delata el seu (mai reco-

negut) propòsit de mantenir Cubelles com a poble 

dormitori perquè els cacics “de tota la vida” puguin 

controlar-lo, seguir guanyant eleccions, i que “res no 

canviï”:

- No arregla l’enllumenat públic, ni el clavegueram, 

ni les voreres i les aigües fecals segueixen contami-

nant el Delta del Foix tot i que els dos regidors de 

Si Es Pot vam guanyar (2016) la nostra “Moció per la 

defensa de la zona protegida del Delta del Riu Foix”.

- Tampoc aprova el Pla d’Ordenament Urbanístic 

Municipal (POUM) encara que: és essencial pel crei-

xement urbanístic de la vila (ja som més de 15.000 

habitants); és la més important tasca del govern i el 

que tenim està totalment desfasat (1984!). 

- No aprova el Pressupost municipal de l’any en curs, tot 

i que el plac legal per aprovar-lo va concloure el 2017.

- Encara no han començat les obres ni del Passeig Ma-

rítim ni del Passeig Vilanova, ni de la nova biblioteca, 

ni de Can Travé...

“No hay daño tan grande como el del tiempo perdi-

do”.- Miguel Ángel (Michelangelo Buonarroti).

LA SENYORA ROMERO MENTEIX, SEGUIM, CUBELLES 
TOT UN MÓN

Volem deixar clar que la senyora Romero menteix als 
ciutadans de Cubelles.

Primer aclarir què en el moment en que va acceptar 
formar part de les llistes del Partit Popular a les 
eleccions municipals de 2015, ho va fer sota el 
projecte i les idees del Partit Popular i no sota cap 
projecte personalista encapçalat per Noemí Boza.

Segon aclarir que en tot moment, abans d’acceptar 
el càrrec i després de fer-ho, la senyora Romero ha 
estat informada puntualment de tot i en contacte 
tant amb el nostre President Comarcal Ferran Ignasi 
Llombart i la nostra Portaveu Municipal Isabel 
Soler. Així mateix se l’ha convidat a participar de 
tota l’activitat i reunions que s’han desenvolupat 
en els últims mesos, per tant la falta de contacte i 
d’informació que al·lega és totalment falsa i es pot 
demostrar.

La senyora Romero si tenia dubtes sobre el projecte i 
la línia actual del PP les podia haver expressat abans 
de prendre possessió com a Regidora, ara mateix 
l’ètica política si en té, indica que el normal seria 
deixar l’acta i que un altra persona del PP ocupes el 
lloc de Regidor del partit que al cap i a la fi és al que 
varen votar els ciutadans.

La Llei antitransfuguisme indica que cap força 
política ha d’acceptar a les seves files ni fer pactes 
amb un trànsfuga com és la senyora Romero, per 
tant apel·lem a la responsabilitat de la resta de 
partits polítics del Ple perquè en el cas, de com ens 
temem la senyora Romero es vagi oferint al millor 
postor, l’hi facin el buit.

El Partit Popular seguirà lluitant, com ha fet sempre, 
per millorar la vida dels cubellencs. Bon Carnaval a 
tothom!

VA DE RETRATS ... 

Durant el passat ple del mes de gener, vàrem assistir 
una situació daliniana. Després de quasi dues ho-
res de silenci absolut, una regidora, en ple estat de 
nervis, quan ja finalitzava la sessió pregunta aïrada-
ment: “On està el retrat del Rei?”. No està malament 
després de quasi dues hores de silenci absolut, la 
gran aportació d’aquesta regidora en tota la tarda.
 
Doncs la veritat, NO HI ERA ... Segurament per un 
oblit mancat de qualsevol intencionalitat; encara 
que no negarem que a alguns i algunes ja ens està 
bé que no hi fos. Més encara quan, per culpa del par-
tit d’aquesta regidora, amb la implicació necessària 
dels seus còmplices, no podem tenir en el lloc que li 
pertoca el retrat del President Puigdemont, el nostre 
President.
Si de simbolismes parlem, el President Puigdemont 
representa la voluntat d’un poble, el català que té 
uns trets diferencials que el fan únic. Quin poble 
organitza un referèndum a les esquenes del poder 
imposat des d’un vaixell de Piolins? Això només ho 
pot fer una societat cohesionada de forma pacífica al 
voltant d’un somni, la seva independència vers un es-
tat repressor. Els resultats són clarament coneguts... 
2.044.038 catalans a favor de la independència.
 
Més encara, el passat 21D un tal Sr. M. Rajoy (“por 
este nombre no me viene nada”) va voler repetir el 
referèndum en forma d’eleccions imposades des de 
l’aplicació sectària i interessada d’un article 155. Els 
resultats són també coneguts: bloc sobiranista 70 en-
front de bloc espanyolista 57. Però el resultat més 
important i contundent, President Puigdemont 34, 
sr. M. Rajoy 4. I si de comptar independentistes ana-
va el joc, 2.079.340 catalans i catalanes a favor que 
mostren la veracitat del resultat del dia 1 d’octubre. 
 
Les conseqüències d’aquests resultats i d’aquesta vo-
luntat les coneixem: un Vicepresident i un Conseller 
a la presó; un President i quatre Consellers a l’exili. 
I si no hi ha suficient amb això, dos homes de pau 
com en Jordi Cuixart i en Jordi Sànchez engarjolats 
injustament des de fa més de 100 dies. No és tot això 
persecució per motius polítics? Estem davant de la 
imposició de la força davant la serenor de raó. La re-
pressió del més dèbil per part del més fort. 
 
Des del grup municipal de Convergència i Unió do-
nem tot el nostre suport als exiliats i empresonats 
pel nostre país i demanem la retirada immediata de 
l’article 155.
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21D I POLÍTICA MUNICIPAL

En primer lloc hem de fer autocrítica. Com a ICV 
vàrem formar part de la coalició Catalunya en Co-
mú-Podem en les passades eleccions del 21D impo-
sades pel estat Espanyol. Els resultats no han estat 
bons, l’objectiu de treure del cap a uns la DUI i als 
altres el 155 no ha tingut l’impacte desitjat. És com-
plicat parlar a les persones de treball, drets social, 
feminisme...mentre tenim presos polítics. S´ha votat 
amb el sentiment. ICV Cubelles treballem pel progrés 
municipal i el benestar de les persones i aportem els 
nostres esforços a nivell nacional per recuperar els 
nostres drets i reivindicar la nostra identitat.

Parlant del nostre municipi, que és pel que ens van 
votar, hem iniciat el 2018, un any que inevitablement 
ens portarà a pensar en les eleccions municipals del 
maig del 2019.

Tot i que ja podem veure alguns moviments polítics 
estranys, encara ens queda molt per veure. Veurem 
salts d’esquerra a dreta sorprenents. Però bé tot i 
així el govern municipal segueix unit amb la mateixa 
il·lusió amb la que vàrem començar: millorar tots i 
totes junts el nostre municipi.

A principis d’any s`han d’aprovar pressupostos, un 
pressupostos que per primer cop, en el nostre mu-
nicipi, han tingut una partida de diners destinada a 
inversió, la qual ha estat la ciutadania qui ha decidit 
en que s’havien d’invertir. Tot i que el resultat no 
ha estat del gust de tothom i que segurament hi ha 
molts aspectes a millorar, hem de dir que ha estat 
una experiència molt enriquidora i que esperem de 
tot cor que en properes edicions la participació ciuta-
dana sigui més elevada. 

EL GOVERN DE CUBELLES VA MENTIR QUAN DEIA 
QUE NO PUJARIA IMPOSTOS AL 2018

Cap a finals de l´any passat, el govern d´Unitat Cube-
llenca, ERC, ICV i CiU, van pregonar als quatre vents 
que l´any 2018 seria un any de congelació impositiva, 
que “no es pujarien impostos a la vila amb menys 
pressió fiscal de la comarca del Garraf”. 

Van mentir a tothom, i es que el govern de Cubelles, 
abans de maig de 2017, va demanar a la Direcció Ge-
neral del Cadastre (departament vinculat al Ministeri 
d´Hisenda) una actualització dels valors cadastrals. 
Així queda palès a “l´Ordre HFP/885/2017, de 19 de 
setembre, per la que s´estableix la relació de munici-
pis als que resultarà d´aplicació els coeficients d´actu-
alització dels valors cadastrals”.

Al 29 de desembre de l´any passat, el Govern de l´Es-
tat mitjançant un Decret Llei, va aprovar una taula 
de coeficients per actualitzar els valors cadastrals de 
tots els municipis que ho havien demanat. En total 
1.830 municipis de tot l´estat, entre ells Cubelles. 

El coeficient d´actualització atorgat, fa d´efecte mul-
tiplicador en els nostres rebuts de l´IBI (Impost de 
bens Immobles), i això es tradueix en una pujada per 
al 2018 del 4% en els nostres rebuts.

El Govern de Cubelles ha pujat l´IBI amb premedita-
ció, de forma encoberta, ocultant la veritat i pena-
litzant un altre vegada les butxaques de les classes 
populars. No tenien prou amb la pujada d´impostos 
del l´any passat, si fem memòria l´IBI va augmentar 
un 5%, la brossa un 10% i l´impost de circulació prop 
d´un 7%. Aquesta pujada de l´Impost de bens immo-
bles, va fer que Cubelles tingui el gravamen de l´IBI 
més alt de tota la comarca del Garraf i la segona taxa 
d´escombraries més alta.

Per aquest motius, exigim explicacions públiques, 
una depuració de responsabilitats al Govern Muni-
cipal de Rosa Fonoll i que l´Ajuntament de Cubelles 
posi en marxa un Pla de Subvencions Progressives 
als impostos, que compensin l´augment del 4% a l´I-
BI, per a que la ciutadania no pateixi més càrrega 
fiscal aquest 2018. 

RES NO CANVIA

El primer que volem compartir i expressar en aquest 
escrit, són els nostres millors desitjos a tothom, per 
aquest nou any i sempre.
Els temes que ens preocupen són plenament 
coincidents amb tots vosaltres, i lamentablement ja 
reincidents, perquè res canvia.
Molts sou els que us sentiu enganyats,traïts i 
decebuts,i en aquest sentit ens solidaritzem amb tots 
i cada un de vosaltres.
En aquesta ocasió, hem cregut oportú tirar 
d’hemeroteca, per veure tot allò que denunciava el 
partit que ostenta ara l’Alcaldia, i poder comparar que 
han fet ells per a no caure en les seves pròpies queixes.
Tan sols ens ha fet falta llegir sis apunts, per constatar 
que els refranyers realment si existeixen, és per raó 
de causa. Potser caldria que s’apliquin aquell que diu 
“Consells dono, que per a mi no en tinc..”
No cal dir que tot allò que denunciaven segueix 
vigent,i ara té més significat que mai,si cap. Perquè 
qui ho criticava ahir, avui ho practica.
Així doncs, anem a repassar :
1.- “Aquesta legislatura només ens haurà aportat 
el fet de fer-nos creure durant molt poc temps que 
la regeneració política a Cubelles era possible, per 
acabar manant els de sempre! “
2.- “Res no canvia a Cubelles. Catorze mesos els 
que queden fins al final de legislatura, que només 
serviran per mantenir un tren en marxa on hi ha més 
d’un maquinista,uns a dalt del tren i altres fora i el 
que és pitjor,que no sabem cap on ens porta”
3.- “Amb tot aquest panorama, potser convindria fer 
un anàlisi profund dels nostres governants,traient 
cadascú les seves conclusions”.
4.- “Un pacte múltiple,que deixant a banda la 
voluntat dels cubellencs i cubellenques,i de l’auto 
complaença del moment de la foto, només ha fet 
palesa l’obsessió pel poder d’alguns, i per evidenciar 
un clar símptoma de debilitat”.
5.- “El poble de Cubelles, espera que actuïn en 
conseqüència a les seves intervencions passades. 
Alcaldessa li queden 15 mesos de legislatura, i en tot 
aquest temps no ha fet res destacable. Que ens pot 
dir del nou Institut?, i de l’arranjament dels nostres 
carrers?, i dels reparaments de fiscalització? i de la 
Catalogació dels llocs de treball ?... “
6.- “ Moltes vegades es comencen bons projectes que 
ben aviat queden en l’oblit o en no res. En aquests 
casos, els beneficis per al municipi s’esvaeixen i 
desapareixen tan de pressa, que deixen de ser bons, 
per passar a ser falses expectatives…”
(Aquesta última, és una de les que a consciència 
o potser per aquelles coses de l’atzar, és la que 
veritablement els defineix)
No obstant i malgrat totes les dificultats, els 
CUBELLENCS, seguirem treballant per aconseguir un 
millor poble per a tothom.
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s L’Ajuntament centralitza tota l’atenció telefònica en el:

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

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

Ràdio Cubelles 93 895 03 26
Turisme  93 895 25 00
Espai Jove 93 895 03 61 
Biblioteca  93 895 23 87
Centre Violeta  93 895 14 06

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

EXTENSIONS DE GRUP

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

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

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

URGÈNCIES

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

SERVEIS

Deixalleria Municipal 663 76 96 94
Sorea (Ser. Mpa. Aigua) 93 895 77 07
FECSA-ENHER (avaries) 900 77 00 77
RENFE   902 24 02 02
Taxi Monste  609 36 51 53
Taxi Jordi   627 73 20 86
Taxi Daniel Flores  653 79 98 57
Farmàcia Muntaner 93 895 07 03
Farmàcia López  93 895 28 04
Farmàcia Rodríguez 93 895 30 05
Correus   93 895 67 08
Parròquia Santa Maria 93 895 00 30
Org. Gestió Tributària 93 895 76 84
SIAD Garraf   93 810 04 10
Incidències Enllumenat 90 013 13 26

93 895 03 00
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Al llarg de la present temporada es commemora el 50è aniversari del CF Cubelles. 
Abans, però, el jovent de la vila ja s’havia buscat la vida per habilitar espais on 

poder gaudir de la seva passió. Alguns, per cert, força sorprenents a ulls actuals, 
com la mateixa riera del Foix. En primer terme, de dreta a esquerra, Joan Pedro, 
Josep Fraire, Josep Fontanals, Ferrer Cubillo i un mosso de cal Josep Capdet. Al 

darrere, començant per l’esquerra, Jaume Fonoll, Lluís Martínez, Antoni Pineda i 
Joan Rovirosa.

El racó d’en Pineda

Riera del Foix, mitjan segle XX (Arxiu Antoni Pineda).




