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Cubelles és un municipi de Catalunya, situat a la comarca del Garraf, és
l'última població costanera de la província de Barcelona. Per l'Est llinda amb la capital de
la comarca, Vilanova i la Geltrú, i per l'Oest amb el municipi de Cunit, pertanyent a la
comarca del Baix Penedès.

Segons el cens del 2013 la població de Cubelles és de 14.528 habitants. És un municipi
molt dispers, amb un teixit edificat de baixa densitat. El nucli antic, molt compacte,
originàriament era una vila agrícola organitzada al voltant del castell i l'església, i
actualment representa el 15% de la superfície total.

En els últims 10 anys, Cubelles ha experimentat un creixement exponencial doblant el
nombre d’habitants respecte al 2001 a causa de la construcció de segones residències a
tota la franja marítima, i a la bona connexió amb Barcelona i Tarragona, gràcies a
l’autopista Pau Casals C - 32, el ferrocarril de Renfe, i la carretera nacional C - 31. Se
situa respectivament a 50 i a 40 Km de les dues ciutats.

L’expansió de Cubelles s'ha vist determinada tant per barreres naturals (el riu Foix i el
mar Mediterrani), com per les mateixes barreres artificials que doten al municipi de bona
connectivitat. El teixit urbà queda dividit per aquestes en 4 franges: per sobre de
l’autopista C - 32 trobem urbanitzacions de residències unifamiliars que s’estenen cap a
la muntanya; entre l’autopista i la carretera trobem el centre històric i eixamples que
s’estenen cap al Nord-Est; entre la carretera i la via del tren trobem el sector del Molí de
Baixi el barri de Bardají; entre la via del tren i el mar trobem el sector Marítim.

L’emplaçament on es realitza el projecte es situa al barri de Bardají, a 500 metres del
centre històric de Cubelles i a la vora del límit del municipi. A dues illes de distància
trobem una escola i una llar d’infants.

EQUIPAMENTS EDUCACIONALS

 01_Llar d’infants l’Estel  02_Escola Vora del Mar
 03_Llar d’infants L’Oraga   04_Escola Josep Andreu Charlie Rivel
 05_Institut de Cubelles  06_Escola Mar i Cel
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