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§rup de suport a la

recr":perfiriú de I

erñanga d'infanüs
RElÁac¡ó
CUII]

ia Regidoda d'Igualtat posa en
m:.rxa un grup de supod a la si-
angaper a dones ilo parelles mb
irianfs de 0 a 3 uys . El grup es re-
trneix tots el§ dilluDs i flns a 1'11
de juny, de deu a dos quads de
doize aIa sala cl'actes de la tsibtc'
aeca de Cúirj1. Aquest és uagrep
departicipació tancada -10 famí'
lies- i la s eiecció de les famfies as'
sisterts s'ha fet ¿es dels Seryels
Sotials.

i.'cbiectiu dsL Hrup és dotai
a 1es m:res i pres dels co¡ei¡e-
ments i suport emoclonal per
fer &olt a 1a tasca de 1a crialga
i i'srluc¿ició dels i¡futs n:és pe-
tits, in.idiri especialnert e¡ ia
acrres ircls¿biltiat el ia crian-

Bibliotsca de Cun¡t

ga i 1'educació comp¿rtid¿ entre
rure ipue, enla concüació dela
wda persoaal i labo¡al, i d'altrs.

El grtp esi¿tir condult per la
psicdloga Olga Arnengol. Les
p.isoees interessades es podel
insüiure trucant a1977 67 49 15
o €tviant üil corfeu elect¡ó¡ic a
i$ra1ia¡.geaere@culit.cat.
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El Caste I de Cuhelles sc

Trsbnll cnntinu ner la
I

Iaste ll

R3Báccró
CUAELLES

L alceldes:a de Crb¿lies, Rosa Fo-
ro11, Ester ?Au ijcs é ivlaruel Éci-
ja, e! repfes€ntf,.ió del Gcr.e¡1,
iJosep Ramoa Mul iJom Closa,
.om a dipúiat de Patdoori i ca!
del §ervei de Pa§jmoni Arqiiitec-
tanic Local {SPAII delallputació
de Barcelcla. es r.a¡ ¡euli: el 6
d'abril rer segi:ir trebailanien i¿
plaii.a.ióde !a ¡ectperaió de1
C¿sre11 de Cubelles i el s e¡ eniom.
la trcbada va ser¿i per aelt¡u
els ñirurs reanrsos en 1a recupe-
ració de la plac. a.

Ull cop ñnalitzades les ob¡es
de restÁmació de la plaDta nobl€,
que ha permé: obrir l'espai a 1a

ciutadania er nnes visites gria-
des que se celebren el primer caa
de setmaaa de cada mes de fo¡-

m¡ concenada, el Ccvem muaic-
pa1 apc:ta per segr,li¡ 1¿ rena-liiira-
cié per 1a plagadel C¿st:ll. V*lem
rec1lpers un grañ espai soci-
al de la vi1a, llugme:lt recla-
f,át IEr ia ciütadeia cern un
espai públic de refaBrcia. va
erplicar Ioaoli. E1 s?AL. que roir-
cidrü qxe 1a milióropció per:e-
guirlarecuperació dei C¿steili e1

s--x entom és ¡eqpcar lap1aq;-,
esüdirá ]a possibilitar de re{i¿c-
tar el projecte de reiet el Eur

va aatrre ei 2oñ3 aa¡3n d'1rñes
fcries phges-, la g1a;a i i'encalr
C'aquesta amb 1a tramx urbar¿
quecomecta aquest espai amb 1a

plala de iaVila iles cases del Cas-
teil. PrecismeÍt, pff a aquesies ,

la Diprtació tleballa el una pro-
posta t¿crica ptr a 1a seya futua
restaüració que es podria 1liua
dins d'aquest mateix uy 201 8.

A*I! DE'UEELLES

Projecció delfilrn 'El 
ltlas de ]'[scarer', atrui a la Parrüquia

la sala ¿'aci€s d€ 1a Parlquia es converteix awi a dcs quar-ts de wi¡ del vespre en1'escenariper a
la projecció de la ¡n1.licu1a Il Mcs de l'Bcaryer El ñl::r s'iaicia mb 1'explicaciS de 1'enclanil*t del
mas i de la hit ória dcl teriLori i conri nu¿ amb les refomes a l'eDr.cn, les tasques agrroles. el riru.
al del salpás, anb moss¿trJarse Eosell. i mb imatges de Cubel]es de l'época.I'acte esti orgáñitz¿t
po 1'áxiu municipal de CuLelles i G§C Ami.: .1¿1Cástel1.


