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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 Que el Banc del Temps faci 

temps que no es dinamitza 

perquè la dinamitzadora 

està de baixa. Sembla un 

contrasentit. 

 Que s’intenti justificar el 

tancament de l’escola bres-

sol El Castellet amb unes 

inscripcions a l’escola bres-

sol Marinada que no fan el 

ple. S’acaba d’obrir al cen-

tre una escola bressol 

privada que ja té 22 ins-

crits. Un altre contrasentit. 

 Que els arbres que hi ha a 

la carretera del sindicat, 

baixant a la dreta, siguin 

d’una espècie no mediter-

rània que creix molt de 

pressa però que es trenca 

amb gran facilitat. Sort que 

a les darreres tempestes 

no hi passava ningú per 

sota quan s’han trencat i 

han caigut a la vorera i a la 

carretera.  

 Que la regidoria d’obres 

públiques i serveis s’afanyi 

a fer rotondes que més 

que facilitar el trànsit de la 

zona agrícola, l’entorpei-

xen. És la fase 1. No volem 

pensar què pot arribar a 

ser la fase 2 ni si és neces-

sari gastar-se els diners en 

això. Dona la sensació que 

cada soci de govern fa la 

seva però no hi ha la visió 

global. 

 El projecte de viles florides 

ens sembla un reclam turís-

tic amb poc fonament. Més 

valdria haver regalat una 

planta per família 

 Que ens quedem sense 

arquitecte municipal justa-

ment quan s’ha de desen-

volupar el nou POUM 

El passat 30 de juny, els 

integrants de Gent per 

Cabrera van escollir com 

a nova cap de llista per a 

les properes eleccions 

municipals (maig 2015) a 

Anna Maluquer.  

Benvolgudes veïnes i ve-

ïns: 

Que jo sigui cap de llista 

per a les properes muni-

cipals, és fruit de la vo-

luntat de Joan Vilà de 

deixar el primer lloc i 

donar pas a noves perso-

nes amb nous impulsos. 

En definitiva, fer foc nou. 

Els companys van creure 

que jo era la persona in-

dicada per fer-ho, i així 

ho van manifestar i acor-

dar. No sé si em valoren 

molt o em volen molt de 

mal, vist com van les 

coses en la política! 

Alguns dels qui em llegiu 

potser ja em coneixeu. 

Alguns  m’haureu vist 

créixer, d’altres heu cres-

cut amb mi i d’altres pot-

ser em veureu envellir. 

Alguns m’heu sentit reci-

tar o ens hem demanat 

tanda a les botigues o ens 

hem trobat a festes o dins 

de l’aula o hem voltat 

plegats pel nostre paisat-

ge. Amb d’altres no ens 

haurem vist el pèl. 

Hi ha hagut persones 

que, al llarg d’aquests 

tres anys que estic fent de 

regidora a  l’oposició, 

m’han preguntat perquè 

estic amb Gent per Ca-

brera. La meva resposta 

és clara: som un grup on 

tothom que tingui quel-

com de positiu per oferir 

al seu poble, pugui fer-

ho. Som un grup de gent 

diversa, com diversa és 

la gent que habita el nos-

tre terme. Un grup que 

vol administrar els re-

cursos que tots aportem 

amb els nostres impostos 

amb una gestió discreta i 

eficaç. Un grup que pre-

fereix escoltar a donar 

audiències. Que prefereix 

furgar en les veritables 

necessitats del poble 

abans que penjar-se inú-

tils i vistoses medalles. 

Vinc del món de la cultu-

ra i concretament de la 

difusió dels nostres poe-

tes i escriptors a través 

de totes les modalitats: 

des de comissariar expo-

sicions, a poesia teatra-

litzada; des de recitals 

amb orquestres, bandes o 

músics solistes, a recitals 

a pura veu. O recitar tot 

voltant pels indrets d’on 

van sorgir les imatges 

que els nostres poetes 

han perpetuat en un vers. 

He recitat—i espero con-

tinuar fent-ho, poc o 

molt— per gent de tota 

mena, des d’infants a 

gent gran i he fet molta 

pedagogia amb els nos-

tres joves estudiants.  

Tot i que el món de la 

poesia i el de la política 

semblin contradictoris, 

en realitat potser no ho 

són tant. Al cap i a la fi, 

són els poetes els qui han 

intentat donar resposta a 

les eternes preguntes. 

D’on venim, on som, qui 

som i on anem. I aques-

tes preguntes cal tenir-les 

ben presents a l’hora de 

gestionar un municipi.  

Accepto aquest repte amb 

no pocs dubtes i temors, 

però també amb la vo-

luntat i il·lusió de supe-

rar-los i amb  el ferm 

convenciment que em 

recolza un grup divers, 

format per persones que 

provenen de diversos 

camps i que això garan-

teix que puguem tirar 

endavant, si així ho vo-

leu quan sigui l’hora d’-

anar a votar, una nova 

manera de gestionar els 

recursos en benefici de 

tots els cabrerencs i ca-

brerenques. Ja hi haurà 

temps d’entrar en campa-

nya i d’explicar-nos amb 

més detall. Ara només 

puc dir als companys que 

gràcies per la confiança i 

que hi posaré el millor de 

mi. 

Anna Maluquer 

NOVA CAP DE LLISTA DE Gent per Cabrera 

PER A LES ELECCIONS DEL2015 

Estiu 2014 

 

una mirada crítica i constructiva 



fica que els pagesos de Cabrera, de 

moment, no poden comercialitzar les 

mongetes que conreen amb el nom 

de “Mongeta del ganxet Vallès-

Maresme”. La D.O.P. de la Mongeta 

del Ganxet causa greu malestar i 

indignació, i perjudicis econòmics a 

molts pagesos del nostre poble. La 

Mongeta del Ganxet és un producte 

que es fa a Catalunya fa centenars 

d’anys,i tot i que la D.O.P. vol ser 

una forma de protegir aquesta varie-

tat de mongeta per l’arribada d’al-

tres tipus de mongeta de qualitats 

diverses, no dóna el dret a negar als 

pagesos a conrear Mongeta del Gan-

xet i a comercialitzar-la. A més si ho 

fan els poden caure sancions. El pro-

blema va ser que molts dels tràmits 

per aconseguir la D.O.P. van passar 

inadvertits a consells comarcals, 

cooperatives, ajuntaments,... només 

una Associació de Productors  i una 

Cooperativa agrària van iniciar els 

tràmits. Diverses associacions 

agrícoles consideren que és una 

apropiació indeguda del patrimoni 

agrícola català la limitació de les 

zones de conreu i les característi-

ques de la varietat de mongeta. 

Ara només queda instar al Depar-

tament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural 

(DAAM) a fer les gestions oportu-

nes per rectificar l’error. GXC esta-

rà al costat del sector agrícola de 

Cabrera pel recolzar les gestions 

que es creguin pertinents per tal 

de poder continuar conreant i co-

mercialitzant la Mongeta de Gan-

xet. Sabem que des del Sindicat 

Agrícola de Cabrera fa mesos que 

s’està treballant en les gestions a 

realitzar, i s’informa als associats 

de les reunions que es fan al res-

pecte. 

La Generalitat 

de Catalunya 

adoptà la deci-

sió al 2007 d’in-

scriure-la al 

registre de Denominació d’Origen 

Protegida, al 2012 la Unió Europea 

li va atorgar la Denominació d’Ori-

gen a nivell europeu amb la menció 

d’Apel·lació Geogràfica Protegida 

(AGP). Per formar-ne part s’ha de 

complir amb una sèrie d’aspectes: 

condicions del cultiu, processat, con-

servació, transport i etiquetatge, i 

ser de les comarques del Vallès Oc-

cidental i Oriental, Malgrat de Mar, 

Palafolls, Tordera, St. Cebrià de 

Vallalta, St. Iscle de Vallalta, 

Arenys de Munt, Dosrius, Argento-

na i Òrrius al Maresme, Blanes, 

Fogars de Tordera, Maçanet de la 

Selva i Hostalric a la Selva. Cabrera 

de Mar no hi és. La qual cosa signi-

 

 

Malestar per la Denominació d’Origen Protegida (D.O.P) Mongeta del Ganxet 

SENSE COMENTARIS 
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El pas d’accés dels veïns de Bonamar i Costamar inundat 

Difícil pas per accedir al transport públic a la NII. Ni banda mar ni banda muntanya 
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Es nota 

que en-

guany 

és la 

darrera 

festa 

major 

del 

mandat 

de l’ac-

tual 

tripartit 

que ens 

gover-

na. No han escatimat en recursos. 

I amb aquesta mena d’esuizofrènia 

que sembla que no ens permet dis-

cernir on és el centre del poble, 

s’han duplicat els actes. Ens sem-

bla bé que es vulgui fer una bona 

festa major, que per això és la fes-

ta de tot un poble, però no ente-

nem perquè aquesta por de seguir 

celebrant-la on sempre s’ha cele-

brat. El centre del poble és el cen-

tre del poble i a qualsevol altre 

municipi no tenen complexes a 

l’hora de celebrar-hi els actes. A 

Cabrera, no sabem perquè, no vo-

lem deixar al veïnat del Pla de l’-

Avellà sense activitats, com si as-

sumissin que la seva població no es 

dignarà pujar al centre per cele-

brar la festa del seu poble. Nosal-

tres no volem creure això. Pensem 

que qui no va a la festa major és 

perquè no en té ganes. La qual 

cosa és molt respectable. Bé ens 

desplacem molts de nosaltres als 

pobles veïns quan hi ha festa ma-

jor. Conscients que els nostre poble 

és distant i les distàncies a peu no 

són fàcils de recórrer per a tothom, 

el que cal és facilitar la comunica-

ció a través del transport públic. 

Com es fa el darrer dia amb els 

veïns del centre que baixen a la 

platja per veure els focs, o a la fes-

ta dels joves o a les havaneres. Tot 

plegat concentraria més les activi-

tats i faria que paradistes i espec-

tacles poguessin gaudir de més 

audiència.  

I que hi hagi festa major no limita 

que hi pugui haver les festes dels 

veïnats i dels barris, on són les 

forces vives d’aquests sectors les 

que s’organitzen i on l’ajuntament 

pot col·laborar en tot allò que sigui 

necessari. 

Solapaments horaris 

També lamentem que algunes de 

les activitats s’hagin realitzat al 

mateix temps. Assistir a una batu-

cada és molt divertit, però també 

va estar molt i molt bé el concert 

ofert per Maria Rodés, però varen 

començar plegats i entremig de les 

cançons s’anaven sentint els tam-

bors.  

També les inscripcions a la bicicle-

tada popular on hi podien partici-

par els nens, aquests van acabar 

abans d’hora perquè a les 11 ja hi 

havia la Xeringada que tant els 

agrada. Tenint en compte que fins 

a les 5 de la tarda que començava 

la Festa jove, no hi havia cap altre 

acte, s’hauria pogut fer la xeringa-

da a les 12 i s’hauria arribat a tot 

arreu. 

Incitacions 

Fa poc temps que ha sortit publica-

da la proposta de la nova llei de 

l'alcohol on s'estableixen sancions 

de fins a 600.000 euros per vendre 

o incitar a beure a menors, en res-

tringeix la publicitat i en limita el 

consum d'adults en públic. És res-

ponsabilitat de tots els implicats 

en el procés de formació dels nos-

tres joves actuar i ser coherents 

amb el que proposem com a insti-

tució pública. No creiem, doncs, 

que promoure una ruta pels bars 

per beure "cervesa", quan ja és 

gairebé implícit amb la paraula 

“festa” l’acompanyar-la d’alguna 

beguda alcohòlica, sigui la millor 

de les alternatives.  

càrrec o similars. 

D'altra banda, cap a mitjans de 

juliol, vam sentir una notícia a 

RAC 105 en la qual s'explicava que 

durant el mes de setembre tenien 

previst  renovar tota la telefonia 

mòbil dels membres del  govern de 

la Generalitat. Això també incloïa 

ADSL a cada domicili particular. 

El pressupost, van dir, era d’ 

1.400.000 euros. 

No podem amagar la nostra indig-

nació quan, desprès de tot plegat, 

sentim que no hi ha diners per 

pagar les ajudes a la dependència 

—poden trigar fins a un any a co-

brar, amb l'excusa de "no hi ha 

diners"—. Tampoc podem amagar 

la nostra indignació davant de les 

Hi ha un tema que ens neguiteja 

des de fa bastant de temps, però 

des que s'ha descobert el cas de 

l'expresident Jordi Pujol, encara 

més. Aquestes últimes setmanes 

s'han explicat amb pèls i senyals 

els beneficis de què disposava pel 

fet d'haver estat President de la 

Generalitat. Concretament, la se-

guretat personal, una paga vitalí-

cia pels anys que ha estat Presi-

dent, cotxe amb xofer i, segura-

ment, altres  avantatges  que no 

ens han detallat. Tot això, pagat 

per la Generalitat amb diners pú-

blics, clar. D'aquests privilegis no 

només en gaudeix l'expresident 

Jordi Pujol, si no també tots els 

altres que han exercit el mateix 

retallades que pateix ensenyament; 

rebaixant hores lectives, professors; 

les que pateix la sanitat pública, 

amb llistes d'espera llarguíssimes , 

que fan que els malalts se sentin 

encara més angoixats... 

Reflexioneu, senyors que ens gover-

neu. Segurament, tot el que es fa és 

per llei i està establert així. Però les 

lleis hi són per canviar-les. Creiem 

que ja ha arribat l'hora de revisar 

tots aquests privilegis innecessaris. 

Fem servir aquests diners per ser-

veis socials, per sanitat, per ense-

nyament. En definitiva, comencem a 

retallar privilegis innecessaris dels 

de dalt. Som conscients que tot això 

ja ho sabem, però creiem que val la 

pena anar-ho recordant. 

FESTA MAJOR 

PRIVILEGIS O SERVEIS? 
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En el Ple del passat 10 de juliol, es va dur a aprovació la Memòria justificativa per l’establiment de Casal amb serveis per a la 
gent gran, així com el seu reglament intern i la ratificació de l’acord de Junta de Govern pel qual s’aprova el projecte d’es-

tabliment i prestacions del Casal . Des de Gent per Cabrera vam demanar la retirada d’aquests tres punts de l’ordre del dia, ja que 

se’ns va entregar la documentació amb molt poc temps i `per considerar el següent: 

 La memòria és un seguit d'elucubracions sobre tendències d'envelliment de la població i recomanacions de la OMS. No-
més s'especifica el número de persones majors de 60 anys que representen un 20% de la població de Cabrera. En cap cas 

es detalla el nombre d'usuaris actuals ni les necessitats més urgents d’aquest col·lectiu. 

 Quan s’enllesteixin les obres d’adequació per encabir les oficines dels Serveis socials a Cal Conde, el tros que ocupen 

actualment a tocar de la farmàcia, a l’avinguda P. Jaume Català, quedarà desocupat i pot fer-se servir per tal d’ampliar 

l’espai del que actualment disposen la gent gran per a les seves activitats. No caldria fer tanta despesa. El lloguer de l’-
espai costa 16.000 euros l’any contra els previstos 99.000 euros que costarà l’adequació de l’antiga escola bressol El Cas-

tellet. El Casal està previst ja, i aprovat per Ple, a Cal Conde quan s’urbanitzi. Creiem que caldria esmerçar-se a aconse-
guir inversors per promoure el sector i poder dur a terme el Casal projectat. Sinó, això és fer per desfer. També possibilita-

ria la construcció de pisos socials per a la nostra joventut i trencar, així, la tendència d’enve-lliment de la població. 

 El reglament intern només contempla la gestió per part de l'Ajuntament. Tenim una associació de pensionistes que compta 

amb 200 socis i que haurien de poder decidir les activitats que els incumbeixen. 

 Ja que s’ha tancat el servei d’Escola Bressol, creiem que el que caldria plantejar-se seriosament és la creació d’un Centre 

de dia. Sobretot després que l’equip de Govern ens insulti dient que tanquen l’any amb un saldo positiu d’1.400.000 euros!  

El projecte es va aprovar perquè el govern té un pacte que li ofereix la majoria, però les formes de presentar el document no són 

les adequades: abans de passar per l’aprovació del Ple, la legislació estableix que s’ha de sotmetre a exposició pública durant 30 

dies. Gent per Cabrera ha presentat una al·legació en aquest sentit per tal que els nostres suggeriments puguin tenir-se en compte.  

S’acosten les eleccions i cal penjar-se totes les medalles. Però hi ha temes que han de perdurar més enllà d’una legislatura i seria 

convenient que hi hagués un consens. I més quan a l’oposició hi ha la llista més votada. 

 

EL BANY 

 

A l’aigua ens abracem: té el pubis 

escarolat, la gropa sumptuosa, 

que en jo tocar-la es fa més plena encara. 

M’hi encavalco. 

  Fuig. 

        Entrecuixem. L’agafo 

pels flancs, amb besos l’asfixio. 

    Fuig 

un altre cop, però ja llangorosa, 

flonja i ardent. 

    

FER PER DESFER 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament , 5, 2on pis 

08349—Cabrera de Mar 

Telèfon: 937590091 ext.136 

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

jvila@cabrerademar.cat 

cmunne@cabrerademar.cat 

amaluquer@cabrerademar.cat 

Així que surt del bany, 

regalimosa, les agulles d’aigua 

que li queden pel cos evaporant-se 

són crits d’amor. 

   Aleshores parlem 

amb ajut de metàfores. Com dir si no 

l’excés d’aire calent que abrusa el pit, 

el segament de cames i genolls, 

el cor que se’m desboca quan la miro 

dreta o jaient. 

   T’adoro 

fins l’esquelet. 

 

JOAN VINYOLI, El griu, 1978 


