
 
 
CUBELLES TOT UN ‘BOTELLÓN’  
Els veïns de Santa Maria denuncien que la Policia Local no disposa ni de sonòmetres per fer controls de 
sorolls i es mobilitzen cada vespre per aturar l’incivisme a l’entorn del parc infantil  i la pista 
poliesportiva il.legal 
 
Els veïns de Santa Maria de Cubelles han decidit organitzar-se per demanar mesures que acabin amb els 
aldarulls i la vulneració de tota normativa a la zona. Des de fa mesos, el veïnat denuncia sorolls durant tot 
el dia fins a altes hores de la matinada.  

 

La imposició de la pista esportiva il·legal ha canviat el perfil d'usuari del parc. Ara s'hi concentren 

grups nombrosos de persones incíviques que han establert el parc com el seu espai d'oci. Vulneren de les 

normatives de Sanitat, Higiene i Salut Pública. Ja fa anys aquests veïns ja van viure una situació similar que 

es va resoldre amb l'eliminació de la pista.  

El veïnat lamenta que ni el regidor de Participació Ciutadana, Jacob Capardon, ni la regidora de 

Salut, Maria Pilar Juste, que són els responsables directes, hagin constestat els escrits que els han adreçat 

denunciant  aquests fets.  

Els afectats també van fer una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya que no ha prosperat 

perquè el Govern cubellenc encara no ha donat resposta ni ha lliurat la documentació requerida pel Síndic. 

Els veïns exigeixen que es lliuri aquesta documentació perquè el síndic pugui investigar la vulneració de 

les normatives esmentades.  Tampoc s'han atès les queixes ciutadanes ni les peticions d’intervenció de 

l’Alcaldia, responsable també de la Policia Local. 

El silenci del consistori cubellenc ha motivat que els veïns i veïnes de la zona s'organitzin per 

denunciar la vulneració dels seus els drets. En aquest sentit, es reuneixen cada vespre per fer passejades 

nocturnes a l’entorn de la pista esportiva il.legal i el parc infantil. Denuncien l’incivisme que afecta l’espai 

públic així com les carreres de motos pels carrers Segre, Amadeu Vives, Eduard Toldrà, Enric Morera i 

Avinguda del Terme. 

Malgrat els esforços dels i les agents de la Policia Local de Cubelles i Mossos d'esquadra, els 

‘botellons’, les concentracions sorolloses de motos fins a altes  hores de la matinada -tot i la senyalització 

a l’espai i la normativa vigent- s’han incrementat en les darreres setmanes.  

Tanmateix els veïns valoren molt l’esforç d’aquests cossos si bé reclamen a l’Ajuntament que els 

doti de més recursos tècnics i humans perquè és impossible que puguin realitzar la seva feina si no 

disposen ni de sonòmetres per fer controls oficials de sorolls. Per altra banda, desconeixen si disposen 

d’aparells per fer controls d’alcohol i velocitat als carrers del poble, molt necessaris per poder sancionar 

aquests comportaments.  

       Fins a dia d'avui, les denúncies i reclamacions diàries del veïnat de Santa Maria a través de la 
Policia Local, Mossos d’Esquadra i el Servei d’Emergència 112 tampoc han merescut l’atenció dels 
responsables polítics de la Policia Local. Aquests deleguen en les patrulles tota la responsabilitat. La manca 
d'efectius, a raó d'un vehicle policial i tres agents per tot el poble durant tota la nit, és del tot insuficient i 
ineficaç.  

La vulneració dels drets del veïnat de Santa Maria és reiterada. S'incompleixen les lleis de 

Seguretat Viària, la de Prevenció i Assistència en matèria de substàncies que poden generar dependència, 

l'actual normativa contra la pandemia Covid-19, a més de les ordenances municipals de Sorolls i Vibracions 

de vehicles a motor, Civisme, Circulació, així com la normativa que impedeix fumar, beure alcohol als 

espais i parcs infantils, entre d'altres.  

Per canalitzar les queixes creixents, el veïnat ha habilitat un e-mail 

(veinsdesantamaria@gmail.com) i té la voluntat d'organitzar noves mobilitzacions reclamant la fi de les 

curses de motos de matinada, el compliment de la normativa, ordenances i legislació vigent, i la clausura 

de la pista esportiva, focus de tots els aldarulls.  
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