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ABRIL 
Miquel Martí i Pol 
 
Per l'abril,   
si cada gota en val mil,   
cada rosa en val deu mil   
i cada llibre cent mil.   
 
Amb pluja, roses i llibres   
celebrem la festa gran,   
que ningú no en quedi fora,   
ni els d'ara ni els qui vindran;   
els d'ara, per fer patxoca   
al costat de l'alt patró,   
els qui vindran, per si toca   
d'afegir-hi més saó,   
perquè sant Jordi se senti   
sempre ben acompanyat   
i ens ajudi, als uns i als altres,   
a poder guanyar el combat   
que fa tants segles que dura   
i encara no s'ha acabat.   
 
Per això, quan l'abril pinta   
tots els marges de color   
i fa les nits molt més tèbies   
i el cel més encisador,   
convé que tots, nois i noies,   
cantem ben fort la cançó:   
 
Per l'abril,   
si cada gota en val mil,   
cada rosa en val deu mil   
i cada llibre cent mil.  



Mes de febrer, mes de xató 

Aquest any la Xatonada Popular de Cubelles – Fira del Xató, ha arribat a la seva 15ª edició. 
Els restaurants “La Font”, “Hostal del Foix”, “El Gourmet de la Leña”, “El Peixet”, “PIC & JAZZ 
El Celler”, “DI PIETRO Beach Club”, “La Salseta”, “El Racó d’en Pinilla” i “Cal Tala” van 
participar també en aquesta festa ja nostrada oferint menús on el xató n’era protagonista. 
Els regidors d'Erc Cubelles van formar part del  jurat del concurs de xatonaires del passat 
mes de febrer.  Valorant la combinació de diferents ingredients per crear una gran cosa, 
com el país mateix. 

Mesos de març i abril, mesos de sardana 

El dia 10 d'abril, juntament amb la reinauguració de la Plaça Sardana, es celebrà una 
ballada de sardanes on hi participaren els alumnes dels diferents centres educatius del 
municipi que han format part de les diferents activitats que han acostat la sardana als més 
joves mitjançant les facilitats que ens atorguen les TIC, les noves tecnologies, en el marc de 
l’anomenat PROJECTE SARDÀTIC que s’ha implementat entre els mesos de març i abril. 



L’OPINIÓ 

ÉS COM SI FOS AHIR QUE va venir el Josep Ma  
Terricabras i ens va ajudar en la presentació de la 
nostra proposta municipal de les eleccions del 
maig. Brillant, com sempre. En èpoques de crisi 
més filòsofs i menys economistes, va dir algú que 
no recordo. 

Aquella primera posada en escena vaig nombrar en Wittgenstein tot presentant en 
Josep Maria. Em va dir quan va acabar l´acte que ningú l´havia presentat com a 
traductor d´en Wittgenstein; que li havia agradat. Jo li vaig dir que ell és un professor 
filòsof o filòsof professor.  
 
A partir d´aquell dia no hi ha hagut  descans. Primer amb les negociacions, algunes 
molt ràpides i fèrtils i altres molt feixugues i ara desde fa poc més de dues setmanes 
totalment ermes. Després amb tots i cada un dels actes, reunions, plens, juntes, 
trucades, whatsapps, correus, disgustos i plaers. És molt intens ocupar-se de la feina 
que comporta dur les regidories que toquen sent minoria com som. Però aquí estem. 
Va passar la Festa Major petita i Gran, els Reis, Carnaval i ja estem en plena Setmana 
Cultural. Plena d´activitats, realitats i fusions culturals que ja es venien fent i altres 
novedoses d´aquest any: activitats programades als dos instituts del poble entorn  les 
tradicions culturals europees; primera trobada d´artistes Gràfics i Plàstics el dissabte 
23 al matí, on hi haurà detalls entorn la figura del pallasso; Labors de Cubelles (tallers 
infantils dedicats al Charlie) i Puntaires Cubellenques (han fet un regal a la Paulina 
Shulmann).  
 
I treball transversal, que suma, que multiplica. Activitats entorn l´efemèride a Sant 
Pere de Ribes i a Vilanova i la Geltrú. Perquè a Esquerra en sabem molt de treballar en 
equip i deixar de banda el personalismes i individualitats. Perquè tenim clar cap on 
hem d´anar i Com hem d´anar-hi. I ja gairebé ha passat un any, i aquí estem. Una mica 
més a prop, una mica més lluny, una mica més on volem ser. 
 
Us ho diu l´Ester professora pintora o pintora professora. Tan se val. Posem força i 
il.lusió en tot el que fem i tot anirà millor. Bona setmana cultural a tothom. 
 
Ester Pérez Massana regidora de Cultura Cubelles 



 85 anys 

d’ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA. 
Des del 19 de març de l'any 1931, en que al carrer Cros, núm. 4 del barri 
barceloní de Sants,  es va fundar el nostre partit polític Esquerra Republicana 
de Catalunya, sent el seu primer president Francesc  Macià i Llussà. Ja han 
passat un bon nombre d'anys defensant en tot moment el model republicà 
d'Administració Pública i de consens en les accions polítiques, en tots els 
àmbits, tant de País com de Municipi, i així expressem que serà en el futur. 
  
A Cubelles el 14 de gener de 1934, en José Mestres i Avinyó, (el mestre 
Torrents), amb 51 anys d'edat va accedir a l'alcaldia amb majoria absoluta de 
vots, José Mestres era membre d'Esquerra Republicana de Cayalunya,  i el 
nostre actual local porta amb honor, el seu il·lustre nom. 
  
No se'ns escapa que les etapes polítiques al nostre país i al nostre municipi, 
no han estat un camí de flors, la guerra civil fratricida, la dictadura ferotge 
dels feixistes, l'arribada d'aquesta pseudo democràcia que tenim avui en dia, 
fa que la política actual estigui prenyada d'arribistes, que en nom de la 
ciutadania, volen viure d'ella. 
  
El nostre camí particular com a partit polític municipal, ha sofert tempestes 
importants i de totes elles hem sortit airosos ,ben units i amb el cap ben alt.  
  
A les últimes eleccions municipals les de l'any passat 2015, els conciutadans 
de la nostra vila, ens van concedir els vots per poder dur al consistori dos 
regidors, l’Ester Pérez i a un altre Macià: el Quim, que actualment amb 
minoria de regidors estan contribuint a l’Administració de Cubelles, treballant 
de valent, pels ciutadans.                                                          
 
 
   BON DIA DE SANT JORDI PER A TOTS  !!!! 

 


