
ElButlletí
Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Cabrils   

Estiu 2009

EL CONSELLER
D’EDUCACIÓ

VISITA EL CEIP
MAS MARIA



Feina, feina i més feina en benefici de Cabrils
Resumir en una frase l'any de man-
dat no és fàcil, però el govern d'es-
querres del PSC, GPC, ICV i ERC si
que té clar el que ha fet possible
que Cabrils hagi avançat en moltes
coses en poc temps, potser en
temps rècord per recuperar gairebé
l'any perdut per CIU i VIC i això ha
estat possible gràcies a la feina,
compromís i respecte. El govern de
progrés encapçalat pel PSC és la
única fórmula per posar al dia un
municipi, que té una qualitat de
vida i entorn envejable però que en
molts àmbits portava un retard
important. 

Prendre les regnes del consistori
després de nou mesos de mandat
no ha estat fàcil, senzillament per-
què el treball iniciat en els anys
anteriors, havien recorregut un
camí escàs i inclús havien quedat
dins el calaix. El compromís del
govern del PSC,GPC,ICV i ERC-

Consens ha treballat i treballa per
posar al dia el municipi i en aquest
any i escaig al govern, hem assolit
molts dels objectius proposats:

Hem potenciat i activat la recepció
de les urbanitzacions, hem accele-
rat la finalització constructiva del
CEIP Mas Maria i la posada en
marxa de l’IES Cabrils, dotarem al
municipi de nous equipaments
socio-culturals (Masoveries Mas
Maria i Museu), estem gestionant la
construcció de la piscina coberta i
pavelló, l'arranjament de vials del
casc antic, el foment de la cultura i
festes per la projecció de la pobla-
ció i la dotació d'un nou Cap de
Salut, i el compromís amb el medi
ambient, són alguns exemples de
les fites marcades. 

El govern progressista té clar que
hem prioritzat tots aquells projectes
que tenen a veure amb la qualitat

de vida dels ciutadans de Cabrils.
Una de les fites més importants
que tenim com a millora a curt ter-
mini, és el manteniment del munici-
pi en tot el seu conjunt recepcionat.
Aquest fet, comportarà una visió i
anàlisi ràpid de les actuacions i una
eficiència de la brigada d'interven-
ció ràpida per solucionar els petits
arranjaments de l'espai públic mal-
mès (voreres, asfaltat, etc...). La
millora de la neteja i enjardinament
són altres exemples, així com la de
garantir la seguretat ciutadana i vial
amb la dotació de nous agents de
policia municipal. També hem
donat un impuls definitiu a la
redacció del nou document del Pla
General d'Ordenació Urbana
(POUM) tan necessari, Queda molt
per fer i el treball i el nostre com-
promís com a govern amb el muni-
cipi és seguir avançant. En això
estem i per això fem feina, feina i
més feina.

En el seu moment el govern de pro-
grés va enunciar un canvi, sobretot
en les formes, i també en el fons, i
això hem fet. Formes, amb un
Ajuntament i un govern molt més
proper i sensible als problemes i
necessitats que afecten realment a
la gent. Fons, modificant i entenent
les prioritats dels ciutadans. 

L’Alcalde

Joaquim Colomer Godàs
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El Fons Estatal d'Inversió Local adjudica 1.185.400 euros a Cabrils
El 27 de març la Junta de Govern
Local va adjudicar definitivament els
contractes de direcció d'obra i coor-
dinació de seguretat i salut dels
projectes de rehabilitació dels
carrers del nucli urbà, del carrer
Emili Masriera, de les Masoveries
de Mas Maria i del Museu de Ca La
Lluïsa,  projectes que tenen com a
objectiu  millorar els equipaments
socio-culturals i vials del municipi.
Aquestes adjudicacions es corres-
ponen als 4 projectes que
l'Ajuntament de Cabrils va presen-
tar, el passat 22 de desembre,  pel
seu finançament al Fons Estatal
d'Inversió Local (FEIL) i que el passat
dia 9 de gener van ser concedits
dintre del Pla E per l'Estímul de
l'Economia i l'Ocupació del govern
central. Els projectes, que es realit-
zaran amb els 1.185.400 euros
rebuts del FEIL, havien de ser pro-
jectes d'obres de competència
municipal i de nova planificació, no
es podien presentar projectes amb
fases pendents d'executar, no
podien haver estat presentats amb
anterioritat ni contemplats en el
pressupost municipal vigent, no
podien ser projectes co-finançats i
havien de ser d'execució immedia-
ta. Els projectes finançats amb el
diners del FEIL són obres a realitzar
al llarg de l'any 2009 i la seva fina-
lització s'haurà de justificar durant
el primer trimestre del 2010. En el
cas de Cabrils l'objectiu del Plan E,
el primer era reactivar l'economia
dels municipis subvencionant obra
pública, ha significat una inversió
de 1.185.400 euros, i d'altra banda,
el segon objectiu de generar ocu-
pació creant nous llocs de treball,
els 4 projectes ocupen a 71 perso-
nes de les quals 40 són treballa-
dors de nova contractació, essent
els restants de les plantilles de les
empreses adjudicatàries.

Quatre projectes importants pel
municipi

Els 4 projectes finançats amb els
diners del FEIL són les rehabilita-
cions dels carrers del nucli urbà,
del carrer Emili Masriera, de les
Masoveries del Mas Maria i del
Museu de Ca La Lluïsa.
Les obres del nucli urbà, que tenen
un termini previst de 6 mesos per a
la seva execució, afecten als
carrers Domènec Carles, Emília
Carles, Mestre J. Jambert i Mestra
Maria Rosell. L'objectiu de la reha-
bilitació és peatonalitzar el casc
urbà, creant  zones de prioritat per
a les persones enfront dels vehi-
cles. Les antigues  voreres seran
ampliades, es prohibirà l'estaciona-
ment i, en les zones on puguin cir-
cular els vehicles, es moderarà la
velocitat d'aquests creant, les cone-
gudes com, vies lentes. L'obra
també pretén millorar l'estètica del
nucli urbà substituint l'actual enllu-
menat per un de nou que compleixi
amb la normativa vigent de conta-
minació lumínica, substituint els
actuals paviments per uns altres de
millor qualitat i integrant els arbres,
que ja existeixen, a les noves vore-
res. A més, dins del projecte, també
està previst substituir l'actual xarxa
de sanejament per una de nova i
instal·lar una nova xarxa de distri-
bució d'aigua.
En el cas de les obres del carrer
Emili Masriera s'implantarà xarxa
d'enllumenat públic, es construirà
una vorera i es reforçarà  la calça-
da existent. L'interès de
l'Ajuntament en aquest projecte és
millorar la seguretat d'aquest carrer
que actualment no gaudeix ni d'en-
llumenat ni de voreres pels vianants
i el seu  termini d'execució està esti-
mat en tres mesos.
Els dos projectes restants, el Museu

de Ca La Lluïsa i les Masoveries de
Mas Maria, són rehabilitacions en
equipaments culturals municipals.
En el primer cas es rehabilitarà l'e-
difici per adaptar els seus espais a
les necessitats del Museu
Municipal. Les superfícies a refor-
mar són la planta baixa i la planta
pis, i la rehabilitació inclou la
instal·lació d'un ascensor per facili-
tar l'accés al pis, segons la normati-
va vigent de barreres arquitectòni-
ques en edificis públics. Més llar-
gues seran les obres de les maso-
veries de Mas Maria, estimades en
un termini d'execució de 6 mesos.
En aquest cas es tracta d'un edifici
protegit com a Bé Cultural d'Interès
Local i el seu projecte de rehabilita-
ció haurà de respectar els paràme-
tres de protecció establerts pel Pla
Especial de Protecció del Patrimoni
Cultural. Les obres faran una distri-
bució dels espais pel seu ús com a
equipament  cultural i haurà de
conservar els elements catalogats
pel Pla Especial que són les parets
portants, les obertures de la façana
principal amb els seus elements
originals i la coberta de teula àrab
amb canals de ceràmica. El projec-
te enrunarà les edificacions auxi-
liars sense cap valor arquitectònic.
Aquestes quatre actuacions, apro-
vades pel Ministeri
d'Administracions Públiques(MAP)
dintre del Fons Estatal d'Inversió
Local (FEIL), han obligat a
l'Ajuntament  a realitzar una modifi-
cació del pressupost de l'any 2009
per incloure-les. La modificació ha
estat necessària perquè una de les
clàusules per a la petició al MAP de
les obres finançades pel FEIL era
precisament que les sobres públi-
ques que es demanessin no cons-
tessin en el pressupostos de l'any
2009.
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Emotiu viatge al passat de Cabrils
"Emocionant, preciós, entranyable,
emotiu..." van ser alguns dels
adjectius més sentits un cop finalit-
zada la projecció del DVD "Cabrils,
l'ànima d'un poble", el passat 9 de
maig al Centre Cívic La Fàbrica.
L'emoció va inundar la sala. Tornar
a veure, o veure per primera vega-
da, i reviure el Cabrils dels anys '20
del segle passat va ser tota una
aventura emocional i sentir els
records dels protagonistes, dels
que van viure aquell Cabrils, una
experiència per recordar. 
El grup de cabrilencs protagonistes
del DVD, tots presents a la sala
menys aquells que no van poder
ser-hi per motius de salut, van
transportar als espectadors a una
altra època, una època dura, d'una
economia de subsistència gairebé,
amb mancances i carències, amb
llargues jornades de treball al
camp o la fàbrica. Tot una altra
època i una altra manera de viure
la vida del poble. 
Emoció és la paraula que millor sin-
tetitza l'estat d'ànim dels presents,
fins i tot a l'alcalde, Joaquim

Colomer, se li va trencar la veu en
el seu discurs final, recordant les
imatges acabades de veure. Els
cabrilencs protagonistes han acon-
seguit  refer la identitat de Cabrils
amb els seus records, ara només
cal esperar que tornin a seure
davant la càmera per continuar
desgranant els seus records en un
segon DVD d'aquesta col·lecció
"Memòria vivent".
"Cabrils, l'ànima d'un poble",  una
iniciativa de la Regidoria de Cultura
amb la col·laboració del Museu
Arxiu Municipal ha vist el llum des-
prés de molts mesos de treball. El
DVD, el primer d'una col·lecció de
tres, és fruit d'un gran projecte de
recerca basat en entrevistes perso-
nals a una vintena de veïns de
Cabrils, unes entrevistes que pre-
senten una dimensió col·lectiva de
Cabrils com a poble. Aquest grup
de cabrilencs han abocat els seus
records davant la càmera, uns
records comuns que constitueixen
la identitat d'un poble i són l'ele-
ment diferenciador enfront d'aque-
lles persones que no hi pertanyen. 

I també...

Veu la llum "Dels tre-
balls de les dones i
altres històries"

El segon llibre, sorgit del Taller
de Relats de Dones de Cabrils, va
veure la llum el passat 24 d'abril.
Amb la presència de, pràctica-
ment, totes les seves protagonis-
tes, "Dels treballs de les dones i
altres històries" es va presentar a
La Fàbrica amb la presència de la
regidora de la dona, Mercè
Fernández, amics i familiars.
Després del primer llibre on les
protagonistes relataven les seves
vivències de nenes de poble i la
dura realitat de viure una guerra i
la seva post -guerra , aquesta
vegada aquestes dones, Ángela
Fresnadillo, Assumpció Loste,
Dolors Casanovas, Elisa Altafulla,
Josefina Planas, Mª Rosa
Galbany, Montse Fito, Teresa
Godàs, es tornen a seure davant
del full en blanc i fan arribar al
lector les seves vivències, des de
ben menudes, en el  món laboral
femení, des de la seva perspecti-
va de gènere. Un món dur, de
llargues jornades, amb grans de-
sigualtats, moltes vegades amb
condicions precàries, en definiti-
va  una història de dones explica-
da per les dones. Unes dones,
que amb els seus relats, donen
una lliçó de vida.
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Cabrils a punt per la TDT
El passat 30 de juny Cabrils va viure
l'apagada analògica de la televisió,
per connectar-se a una nova
manera de veure la televisió, la
Televisió Digital Terrestre (TDT). En
aquest moment, pràcticament, tot el
municipi ja rep el senyal de la TDT
en bones condicions.  Tot i l'apaga-
da analògica, el Ministeri
d'Indústria  ha informat que l'emis-
sor de Collserola, analògic, conti-
nuarà emetent, per tant aquells
habitatges que tinguin orientada la
seva antena cap a Collserola conti-
nuaran  rebent el senyal analògic
fins el 10 d'abril de 2010, moment
en que l'apagada serà definitiva i
total. Aquells veïns que tenien
orientades les seves antenes cap al

repetidor de Montcabrer  el 30 de
juny es van quedar sense senyal de
televisió si previàment no havien
adaptat els seus aparells a la nova
TDT, ja que el repetidor de
Montcabrer es va apagar putnual-
ment en aquesta data.
Els principals avantatges de la TDT
són, entre d'altres,  l'increment  en
l'oferta de canals, amb una millor
qualitat d'imatge, sense sorolls ni
interferències i amb un so de la
mateixa qualitat que un CD. A més
la TDT permetrà gaudir de versions
originals de la programació amb
elecció d'idiomes i subtítols, amb
serveis interactius i amb un teletext
digital amb més opcions que les
actuals. 



Des del passat 12 de març els ciu-
tadans de Cabrils ja poden fer trà-
mits amb l'Ajuntament mitjançant
Internet. La web municipal ofereix
un nou servei que permet una
relació més fluïda i ràpida entre la
ciutadania i l'Administració local.
Amb la col·laboració del Consorci
Administració Oberta Electrònica
de Catalunya, s'ha instal·lat a la
web municipal la Plataforma E-
TRAM, que permet realitzar tot
tipus de tràmit per Internet.

En aquests moments l'Ajuntament
ha activitat alguns tràmits en els
què no és necessària la signatura
electrònica, per poder valorar el
grau de resposta per part de la
ciutadania: concertar cites amb
càrrecs electes, instàncies genèri-
ques i peticions d'ús d'equipa-
ments municipals per a activitats
culturals, esportives o de lleure. 
En el cas que l'acceptació sigui
positiva, s'activaran fins a una
trentena de tràmits diferents, tot

esperant també que s'estengui l'ús
de la signatura electrònica. Entre
els tràmits que es podrien posar
en marxa pròximament desta-
quen, entre d'altres,  la preinscrip-
ció  a l'Escola Bressol Municipal,
inscripcions a activitats esportives i
de lleure, denúncies per incompli-
ment d'ordenances ambientals,
altes i modificacions al padró
municipal o devolució de fiances
d'obres.
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L'Ajuntament, més a prop dels ciutadans

El passat mes de gener l'Ajunta-
ment de Cabrils va posar en marxa
un nou servei d'informació,
l'InfoSMS, un servei que permet a
tots els ciutadans, amb telèfon
mòbil, rebre informació directe de
l'Ajuntament . 
La Regidoria de Comunicació ha
establert  5 categories d'informació:
les activitats de l'agenda cultural

municipal, el calendari del contri-
buent, les activitats de l'Espai Altell,
les sessions del Ple i la Borsa de
Treball.
Des de la seva arrencada el servei
ha anat millorant la seva eficàcia i
els seus usuaris han anat creixent
gradualment. Actualment la infor-
mació s'envia  amb una antel·lació
mínima de 72 hores perquè el ciu-

tadà  pugui planificar amb temps la
participació en els actes i, tot i la
limitació d'espais pròpia del servei,
es dóna la màxima informació pos-
sible. 
El servei InfoSMS és un servei gratuït
i per a donar-se d'alta a aquest
servei només cal omplir la butlleta
adjunta i fer-la arribar a
l'Ajuntament.

Un centenar de persones s'inscriuen a l'Info SMS

Retalla per la línia de punts i porta-ho a l’Ajuntament!



Els carrers de Cabrils 
plens de gom a gom per Sant Jordi

Per segon any consecutiu Cabrils va
poder viure la Diada de Sant Jordi
gaudint dels carrers del poble.
Cabrils es va despertar amb els
seus carrers plens de parades de
llibres, roses, artesania, quadres,
entitats...  on els passejants mira-
ven, tafanejaven i compraven. Pel
matí els nens de les escoles del
municipi van passejar per gaudir
de la Diada, sorpresos per un gran
drac que també participava de la
festa. Especialment pensant en ells,
pel matí es van oferir espectacles

de carrer als Horts de la Santa Creu
i els botiguers del poble també es
van engrescar a representar la
Llegenda de Sant Jordi al carrer
Emília Carles diverses vegades al
llarg del dia. Els carrers del municipi
van estar, pràcticament, tot el dia
plens de gent que passejava gau-
dint d'un dia d'estiu entre les moltes
parades i espectacles de carrer. La
jornada es va cloure amb una
xocolatada popular oferta per
l'Ajuntament, per grans i petits,
davant del Centre Cívic La Fàbrica 

I també...

S'entreguen els premis
Superlectors de la VIII
Campanya de Lectura
Infantil

El passat dissabte, 25 d'abril, es
va fer entrega dels premis
Superlectors 2009 de la VIII
Campanya de Lectura Infantil.
Enguany la Campanya es va ini-
ciar el passat 9 de febrer i es va
tancar el 21 d'abril, després de
dos mesos i mig d'intenses lectu-
res. En la campanya 2009 han
participat 75 nens, de 3 a 13 anys,
que han llegit 1010 llibres. 
Els guanyadors de la Campanya
2009, dividits per grups d'edat,
han estat Mariona Pérez, en el
grup de 3 a 5 anys, Eduard Pérez
en la categoria de 6 a 7 anys i
Víctor Rodríguez i Ferran
Solanes, respectivament, en les
categories de 8 a 10 anys i d'11 a
14. Els finalistes en les quatre
categories han estat: Elena
Rodríguez, Marc Aguado, Gerard
Pons, Martina Compte, Carlos
Larios, Alex Barnfather i Alex
Navarro.
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Lliurament dels premis 
de la 1a Mostra Literària de Cabrils

Coincidint amb la Diada de Sant
Jordi es va fer entrega del premis
de la 1a Mostra Literària de Cabrils.
Els premiats en els diferents grups
d'edat  varen ser, en prosa, Carlos
Larios, Gabriel Alcaide, Miquel
Cordova, Sergi Gallego i Francesc
Ponsa i, en poesia, Alex Cantó, Laia
Gallego i Roser Llopart. La categoria
de poesia, com ja s'intuïa en la pre-
sentació del treballs, va quedar
deserta en tres dels sis grups d'e-
dat, però curiosament per la quali-
tat del seu treball, en el grup de 6 a
8 anys, es va incloure un accèssit
atorgat a Txell de Jaumar. Els prota-
gonistes van rebre els premis de
mans de l'alcalde, Joaquim
Colomer, després d'unes breus
paraules dels regidors de Cultura i
Educació, Miquel Ponsa i Miquel
Riera. Les obres guanyadores pas-
saran a participar a la fase final de
la XXIV Mostra Literària del
Maresme.

Enguany era la primera vegada
que la Regidoria de Cultura de
Cabrils organitzava la Mostra
Literària, després d'anys de partici-
par directament en la Mostra
Literària del Maresme. Els partici-
pants, dividits en categories per
edats, podien participar en la
modalitat de prosa i poesia, sem-
pre amb treballs inèdits, individuals
i escrits en català. Finalment es van
presentar 198 treballs la majoria
dels quals van competir en la cate-
goria de prosa, amb un total de 152
escrits, envers les 46 composicions
poètiques. Els treballs presentats
van  ser,  majoritàriament, d'alum-
nes dels CEIP's L'Olivera i Mas
Maria, amb un total de 184 escrits.
En les categories superiors, de par-
ticipants de major edat, la implica-
ció no va ser tan elevada i només
van optar a aquesta primera
Mostra 10 treballs de prosa i 4 de
poesia. 



I també...

Es matriculen els pri-
mers alumnes d'ESO a
Cabrils

Per primer cop els nens de
Cabrils que hagin de cursar
1er. i 2on. d'ESO el curs
vinent, 2009-10, podran for-
malitzar les seves matrícu-
les en un centre del munici-
pi. Entre el 8 i el 12 de juny
es van poder formalitzar les
matrícules de tots aquells
que ja van fer la preinscrip-
ció a l'Institut d'Educació
Secundària (IES) Cabrils. De
moment està previst l'ober-
tura de dos grups classe de
1er. d'ESO, on hi ha hagut
una preinscripció de 50
alumnes, i un grup de 2on.
d'ESO. Les instal·lacions
provisionals del nou IES,
fins a la construcció del
nou edifici, estaran ubica-
des als terrenys de Mas
Maria, on fins ara havien
estat ubicats els nens del
CEIP Mas Maria. 
Els pares que,  ja fa un
parell de mesos, van
començar a treballar com a
embrió del que serà l'AMPA
del nou IES, estan estudiant
en aquest moments la pos-
sibilitat que el nou centre
gaudeixi de menjador esco-
lar pels seus alumnes, així
com la posta en marxa d'al-
guna activitat extraescolar
per a les tardes dels dime-
cres. 
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El Fes-Art 2009, 
un plegat de concursos artístics 

L'edició  2009 del tradicional Fes-Art
de Cabrils enguany es va concen-
trar en un conjunt de concursos
relacionats amb diferents tècniques
del món artístic. Entre el 18 i el 19
d'abril es van celebrar els tradicio-
nals Concurs de Dibuix Infantil, el
XXXII Concurs de Pintura Ràpida i el
2n Concurs de Fotografia Digital. 

Gran èxit va viure el concurs infantil
on 144 nens van acudir a dibuixar
diferents motius del Castell de Can
Jaumar, escollit aquest any com a
centre d'interès del concurs. En con-
tra de l'elevada participació dels
més petits, amb més dibuixants
que en l'edició dels 2008, el XXXII
Concurs de Pintura Ràpida no va

tenir tant èxit i només es van ins-
criure 18 participants. Segons l’or-
ganització, la baixa participació en
aquest concurs històric es deu a la
gran proliferació d'aquesta mena
de concursos arreu de Catalunya,
però la baixa participació es va
veure beneficiada per un augment
de la qualitat de les obres presen-
tades
El lliurament de premis es va realit-
zar el dia 3 de maig a la sala de La
Concòrdia. El jurat dels dos concur-
sos, constituït per Anna de Castro,
Laura Casalprim, Cristina Altafulla,
Miquel Cortina, Magda Genestar i
Victòria Garcia van atorgar els pre-
mis a  Júlia Bada, Pau Rodrigo, Nil
Hernández, Paula Pou i Aina
Garcia, en les diferents categories
per edats del concurs de Dibuix
Infantil. En el XXXII Concurs de
Pintura Ràpida van ésser premiats
en la categoria d'oli Júlio García, en
pintura acrílica, Narcís Sala i Néstor
Sanchiz en la composició de tècnica
d'aquarel·la.

L'estiu, un temps perquè 
el joves gaudeixin de Cabrils

La Regidoria de Joventut ha ende-
gat aquest any una campanya per
incentivar als joves de Cabrils a
acudir al centre del poble i gaudir-
lo. La tipologia urbanística de
Cabrils, amb un 82% de la població
vivint en urbanitzacions allunyades
del centre del municipi, provoca
que molta gent no se senti identifi-
cada amb el municipi, per aquest
motiu la regidoria ha decidit invertir
esforços en els mesos d'estiu,
moment de l'any en que els joves
passen més temps a casa. Així neix
el projecte l'Estiu Jove, basat en
activitats d'oci alternatiu i formació
diferents a l'oferta de municipis
veïns. L' Estiu Jove es realitzarà
entre els mesos de juny i setembre,

excloent  l'agost, i els seus objectius
són l'oferta d'un oci, alternatiu a
l'oci consumista, el foment de  la
participació dels joves, per aconse-
guir vincular-los a futurs projectes,
crear nous  espais de trobada i
permetre que sorgeixi un veritable
sentiment de pertinença al poble.
L'Estiu Jove s'ha vertebrat entorn de
6 eixos principals:  oci nocturn, for-
mació, sortides, esports, tallers  i
ludoteca jove. I en cada un d'ells
l'oferta s'estén des de festivals de
ball urbans o cinema passant per
cursos de dj, de cuina o teatre, tor-
nejos esportius de basquet 3x3 o
futbol 7, tallers de reciclatge, i jocs
de taula o tornejos de play station. 
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Magda Oranich celebra el Dia
Internacional de la Dona a Cabrils

El passat 13 de març Cabrils va
commemorar el Dia Internacional
de la Dona amb la presència de
l'advocada i periodista Magda
Oranich, amb la conferència "Dret
de parella amb ulls de dona". L'acte
va estar presentat pel Regidor de
Cultura, Miquel Ponsa, que va
expressar la necessitat de continuar
lluitant per superar la discriminació
que encara sofreixen moltes dones
arreu del món. La Regidora de
Polítiques d'Igualtat, Mercè
Fernández, va pronunciar unes

paraules amb motiu del Dia
Internacional de la Dona i va tenir
un record per a totes les dones tre-
balladores però, en especial, per
les que van viure la postguerra i els
va tocar ser dones en un món d'ho-
mes. 
En la seva conferència, Oranich va
fer un trajecte històric  a través de
les diferents lleis de família que ha
tingut Catalunya, on les dones sem-
pre han estat més considerades
que en les lleis de la resta de l'es-
tat, a excepció dels 40 anys de dic-

tadura, i com aquestes han afectat
sempre el món de les dones.
Oranich va advertir que, moltes
vegades,  és més fàcil canviar lleis
que mentalitats i que la constitució
del 78 va significar un canvi impor-
tant ja que en ella els problemes de
les dones van esdevenir, definitiva-
ment, problemes de societat. A par-
tir d'aquest moment la situació de
la dona va canviar radicalment, tot i
que les mentalitats a les que es
referia no sempre vagin a l'hora
amb les lleis vigents. 

Exposat al públic un arbre genealògic amb
700 anys d'història

Des del passat mes de febrer els ciutadans poden
veure i  consultar, a la sala de plens de l'Ajuntament
de Cabrils, l'arbre genealògic  elaborat per Miquel
Pons i Abril  durant més de 15 anys de treball.  L'arbre
recorre l'esdevenir, durant 700 anys, de les famílies de
les principals masies i cases pairals de Cabrils, aparei-
xen quasi  5.000 persones sota cognoms tan coneguts
com Amat, Vehil, Vives, Tolrà o Villà, entre d'altres.
Miquel Pons va començar a treballar en aquest arbre,
de gran valor cronològic, antropològic  i patrimonial,
com una manera de deixar un llegat a la seva nebo-
da, Mireia Pons, però la consulta d'arxius parroquials
de Cabrils, Vilassar de Dalt, Vilassar de Mar i Cabrera,
així com d'esglésies de Barcelona com Santa Maria del
Mar, Santa Maria del Pi i Sant Pere de Puel.les i fins i tot

de parròquies del Bisbat de Vic i de la Catedral de
Barcelona, a més dels arxius de l'Ajuntament  de
Cabrils, va anar ampliant el seu treball fins prendre
l'envergadura final, 700 anys d'història de nissagues
cabrilenques recollits en 6 panells de 250cm. d'alçada
per 75 d'amplada.
La importància del treball va fer plantejar-se a  Miquel
Pons la manera d'exposar-lo per possibles consultes,
això va comportar finalment la signatura d'un conveni
entre l'Ajuntament de Cabrils  i Miquel Pons perquè
aquest quedi exposat a la sala de plens del Consistori.
El passat 31 de gener es va fer la presentació de l'arbre
a La Fàbrica amb l'assistència de molts dels descen-
dents , i fins i tot protagonistes, de l'arbre  genealògic.



Rècord de participants a la Cabrilenca
2009, Camines o Corres?

Tot i el matí plujós, aproximada-
ment 800 persones van participar,
el passat diumenge 1 d e març,  a
la quarta edició de la Cabrilenca ,
Camines o Corres? una prova que
travessa tot el terme municipal de
Cabrils i part del Parc de la
Serralada Litoral.  
Els participants d'aquesta camina-
da popular podien triar entre dos
recorreguts, un de 8Km. i un segon
de 20Km.

A l'arribada els participants van
poder gaudir d'un esmorzar ofert
per la Secció Ciclista La Concòrdia,
entitat organitzadora de la prova,
se'ls va fer lliurament d'una sama-
rreta tècnica, i van participar en un
sorteig de regals cedits pels diver-
sos col·laboradors de la caminada.
Després de l'èxit d'aquesta edició,
la Secció Ciclista ja ha començat a
preparar la 5a Cabrilenca, Camines
o Corres? pel 2010.

I també...

L’Aleví del CE Cabrils,
campió de Lliga

Divendres 12de juny l’equip
dels alevins del C.E. Cabrils
va rebre un homenatge ins-
titucional a l’Ajuntament de
Cabrils, després que el pas-
sat 30 de maig es procla-
més campió de la lliga de
futbol 7 al camp del Vilassar
de Dalt. L’alcalde, Joaquim
Colomer, acompanyat de
diversos regidors va oferir
una recepció institucional
als integrants de l’equip,
Ferran Nadal, Imran
Marrak, Martí Reverter,
Carles Martín, enric Batista,
Alex Baker, Víctor
Massagué, Zakarias
Samady, Pol Martínez, Pol
Ayala, Alex Sallarés, Arnau
López i Maroune Samady,
acompanyats dels seus
entrenadors Assis Samady i
Sofy Samady. Els jugadors,
els seus entrenadors, el
coordinador del C.E. Cabrils
i un membre representant
de la junta directiva, van
rebre una medalla entre els
aplaudiments de familiars i
assistents a l’acte. 
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Gran èxit de la Cabrilenca BTT, 
malgrat la pluja

El passat 26 d'abril a les 9,00h.  del
matí la Secció Ciclista La Concòrdia
va donar el tret de sortida a la 15a.
Pedalada de Muntanya de Cabrils.
Enguany, amb límit de participants
per evitar els problemes d'edicions
anteriors, 900 ciclistes van comen-
çar la cursa amb la tradicional
escalda a la Mútua Metal·lúrgica.
La cursa comptava amb dos reco-
rreguts, un de 20 km. i un de 40km.
per ciclistes més especialitzats. Els
guanyadors van ser, en categoria
masculina, Jaume Caro, de l'equip
La Concòrdia-Tribike, i en categoria
femenina, Marta Bosa. 
Els primers participants del recorre-
gut curt van començar a aparèixer
per Can Barba cap a les 10,00 del

matí, transcorreguda una hora de
l'inici de la cursa. Pitjor ho van tenir
els corredors més lents, o els que
feien els 40km., que es van veure
sorpresos  per una intensa pluja
que va endurir les condicions del
recorregut.
Acabada la cursa, que va coincidir
amb el final del xàfec, els corredors
van poder gaudir de la botifarrada
oferta pels organitzadors  i recollir
el mallot commemoratiu de la 15a.
Pedalada.
Un any més la Cabrilenca BTT ha
volgut ser una trobada esportiva,
no competitiva, que vol mantenir el
seu esperit inicial de promocionar
l'esport de la bicicleta de muntanya.
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Es celebra el Dia Mundial del Medi Ambient a l’Arborètum
Finalitzades les tasques de neteja i
rehabilitació,  quasi quatre anys
després del seu tancament,
l'Arborètum de Cabrils va obrir les
seves portes, de nou, el 6 de juny
per acollir, per primera vegada a
Cabrils,  la festa del Dia Mundial
del Medi Ambient, que va comptar
amb la presència de prop de 200
persones.
Els actes festius es van iniciar a les
10,30 del matí amb una xocolata-
da, i acabat l'espectacle infantil que

es va oferir després, a les 12,00h.
del migdia es va donar pas a una
exhibició de cetreria i a una demos-
tració de forns solars i “segways”,
vehicles ecològics amb els que
també es pot anar per muntanya.
L'Arborètum va obrir les seves por-
tes  al 1996 en uns terrenys sense
cuidar a l'entorn d'una masia pràc-
ticament abandonada. Després del
seu arranjament es va  convertir en
un dels espais d'educació ambien-
tal més importants del Maresme i

Catalunya, amb un àmplia oferta
d'activitats per escolars, a més d'o-
ferta de cursos d'identificació d'ar-
bres, de fauna, ecologia i reciclat-
ge, així com fòrums d'auditories
ambientals, trobades d'ADF i festivi-
tats locals. 
La intenció de l'Ajuntament és que
l'Arborètum torni a ser un centre de
referència i que les seves portes
s'obrin a les escoles i el públic en
general a partir de l’inici del proper
curs escolar.

Els processos de recepció de les urbanitzacions
de Cabrils prenen força

La Regidoria de Gestió
d'Urbanitzacions segueix endavant
amb els processos de recepció de
les urbanitzacions de Cabrils. En
aquests moments les tres urbanit-
zacions que tenen procediments en
marxa són les de Sant Jordi, Sant
Crist Vell i Les Serres.
Sant Crist Vell ha vist aprovat el text
refós de reparcel·lació, aquest
acord deixa entreveure el final d'un
llarg procés iniciat, amb l'aprovació
definitiva del projecte de
reparcel·lació, a l'octubre del 2007,
al que el Registre de la Propietat nº
3 de Mataró va posar objeccions.
Aquest fet va obligar a realitzar
totes les modificacions pertinents i
elaborar un text refós que recollís

totes les observacions formulades
pel Registre. Els canvis han modifi-
cat substancialment el projecte ini-
cial afectant, principalment, a can-
vis de titularitat i això ha obligat a
iniciar la tramitació regulada del
text refós de la Llei d'Urbanisme.
Aquest és, finalment, el text que va
aprovar la Junta de Govern Local
que ara passarà a informació
pública i del qual s'informarà indivi-
dualment als propietaris i titulars
dels drets afectats.
D'altra banda també segueixen els
tràmits per a la recepció de la urba-
nització Sant Jordi on, un cop apro-
vat, durant el darrer trimestre de
2008, el projecte definitiu d'urbanit-
zació i reparcel·lació, pel sistema

de cooperació, la Junta de Govern
Local ha aprovat  l'expedient ordi-
nari de contractació per l'adjudica-
ció del contracte de les obres d'in-
fraestructures i la seva despesa
corresponent per obrir el procedi-
ment d'adjudicació definitiva de les
obres.
També Les Serres veu el final del
llarg procés viscut en el procés de
recepció, després que les obres
quedessin aturades per la fallida
de l'empresa constructora que exe-
cutava els treballs. Finalment el
passat 14 d'abril es va aprovar l'ad-
judicació provisional del contracte
del projecte d'urbanització.
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El Conseller Ernest Maragall  visita el CEIP Mas Maria
El passat 29 de maig el CEIP Mas
Maria va rebre la visita del
Conseller d'Educació de la
Generalitat de Catalunya, Ernest
Maragall. La inicial inauguració ofi-

cial programada per aquest dia es
va veure anul·lada per una denún-
cia, presentada per Avel.lina
Morales del grup municipal de CiU,
a la Junta Electoral, al considerar
aquest acte com una acció electo-
ral de la campanya per a les elec-
cions europees del 7 de juny.
Tot i la suspensió de l'acte oficial d'i-
nauguració, on estava previst des-
cobrir una placa commemorativa
de la inauguració del nou centre
educatiu, el Conseller no va voler

faltar al seu compromís i va acudir
a fer una visita a les instal·lacions
d'aquesta segona escola que tant li
ha costat enllestir al municipi.
El Conseller va realitzat una passe-
jada per l'escola, acompanyat per
l'alcalde, Joaquim Colomer, la
directora del centre, Imma Corbella
i diversos regidors del Consistori,
així com pels directors d'alguns
dels centres educatius de la zona.
Va recórrer tot el centre, on va
poder veure les aules, els espais
polivalents i el menjador, on en
aquells moments dinaven els alum-

nes amb els que va compartir uns
minuts de conversa. Ernest
Maragall va dirigir unes breus

paraules als presents i va afirmar
"Cabrils pot estar orgullós dels seus
nous equipaments educatius, però

tot i que aquests són importants, el
més important és l'educació en si
mateixa i així ho demostra l'equip
docent d'aquest centre".
Maragall va asseverar que "Cabrils,
tots i els mals moments que està
vivint molta gent per la situació eco-
nòmica actual, pot estar feliç i que
amb el funcionament de nous cen-
tres com el Mas Maria estar orgu-
llós de celebrar la festa de l'educa-
ció". Maragall va acabar assegu-
rant que tornaria a Cabrils per
poder realitzar, finalment, la inau-
guració oficial del CEIP Mas Maria.

L'Agrupament Escolta Montcabrer 
reneix després de molts anys

El passat mes de febrer
l'Agrupament Escolta Montcabrer
es va tornar a posar en marxa des-
prés d'anys d'inactivitat. La iniciativa
va sorgir d'un grup de joves del
poble, el Sergi, el Miquel, el Marc,
el Jofre, la Marta, el Gerard, l'Anna,
el Raúl, la Carla i la Georgina, que
fa un any i mig van començar a
moure un projecte per tornar a
obrir el Cau de Cabrils. Després de
moltes hores de feina, el passat
mes de febrer van començar a
caminar i cada dissabte de 16 a 18
hores fan activitats a Can Barba. De

moment han començat amb tres
unitats, Follets amb nens de 6 a 9
anys, Llops de 9 a 11 anys i Raiers
de 12 a 14,  però la intenció és
aconseguir obrir les unitats  de
Pioners i Clans. Per això els Caps
de l'Agrupament  animen a tots els
joves, fins als 18 anys, que s'apuntin
per aconseguir tenir un
Agrupament  complet , amb totes
les seves unitats, i poder així anar
formant nous Caps. Aquests joves,
que dediquen part del seu temps
lliure a transmetre una sèrie de
valors a les noves generacions,

defensen la filosofia de l'escoltisme
per ajudar a formar persones acti-
ves i compromeses mitjançant pro-
jectes i activitats sota el paraigües
d'un projecte educatiu comú a tots
els Agrupaments d'Escoltes
Catalans. 
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Cabrils amb la campanya de dinamització 
dels Drets dels Infants

L'any 2009 es celebra el 20è ani-
versari de la Convenció dels Drets
del Infants, per aquest motiu la
Diputació de Barcelona i la
Fundació Catalana de l'Esplai han
posat en marxa una campanya de
dinamització dels drets dels infants,
a la qual s'ha adherit la Regidoria

de Serveis Socials de l'Ajuntament
de Cabrils. La campanya, sota el
lema "Un compromís de grans i
petits", és una acció interactiva que
té el seu eix principal en la pàgina
web ww.dretsinfants.cat . L'objectiu
és difondre i promoure els drets
dels infants i implicar a tots els
agents socials al seu voltant, famí-
lies, escoles, esplais... per prendre
consciència de les situacions d'in-
justícia dels infants i perquè sigui
d'utilitat per treballar des d'un con-
text de proximitat. La web ha de
servir per donar sentit al valor dels
infants a la societat i pensar en ells
com a ciutadans amb drets propis. 
Amb motiu d'aquesta commemora-
ció la Regidoria, amb la col·labora-
ció dels CEIP's L'Olivera i Mas

Maria, el Centre Cívic La Fàbrica i la
Biblioteca Pública organitzen l'expo-
sició "Cabrils, amb ulls d'infants", en
la que es pretén que els nens de
Cabrils, d'entre 6 i 12 anys, apropin
al gran públic, les seves il·lusions,
pensaments i experiències mitjan-
çant diferents fotografies seves,
acompanyades de textos o dibui-
xos. La campanya es tancarà el
proper 20 de novembre, Dia
Internacional dels Drets de l'Infant,
a les 15,30 a La Fàbrica amb un
acte de celebració al voltant dels
infants i un espectacle d'animació
adreçat als alumnes de Cicle Inicial
i de 3er. de Primària de les dues
escoles del municipi.

Què són els Serveis Socials?
Els Serveis Socials són el conjunt coordinat de serveis i
recursos per  promoure la integració de persones o
famílies que, per raó de dificultats econòmiques, de
manca d'autonomia personal, de disminucions o de
marginació social, necessiten l'ajut i la protecció social.
La Llei de Serveis Socials (12/2007) atorga als
Ajuntaments, principalment, la competència sobre els
serveis socials d'atenció primària. En el cas de Cabrils,
els Serveis Socials disposen de dos tècniques: una tre-
balladora social i una educadora social, que s'encarre-
guen de diferents àmbits  socials. 
La treballadora social és la responsable de l'atenció
individualitzada a les persones amb risc social; de la
tramitació de la Llei de Dependència; de la gestió del
Servei d'Atenció a Domicili (SAD); de la gestió del Servei
de Teleassistència; de l'elaboració dels informes
d'Arrelament Social; de la tramitació de les activitats de
la Regidoria de la Gent Gran i de tots els programes
comunitaris per a dones. En el cas de l'educadora
social, especialitzada en infància, adolescència i joven-
tut, les seves tasques principals són l'atenció individua-

litzada a infants, adolescents i joves amb risc social; la
gestió dels Ajuts Individuals de Menjador (AIMS); la
gestió dels ajuts per activitats extraescolars i casals
d'estiu; l'elaboració i gestió del Projecte de Mesures
Alternatives i Serveis a la comunitat; l'elaboració i ges-
tió del projecte de Reforç Escolar i Suport Psicològic per
a infants i adolescents; la gestió i seguiment del
Protocol d'absentisme escolar i la coordinació amb tots
els centres educatius del municipi.
Les oficines municipals dels Serveis Socials de Cabrils
estan localitzades al C/ de la Santa Creu, 3 i sempre
cal demanar hora de visita prèviament, a la treballado-
ra social o a l'educadora social. Els seus objectius són
garantir i facilitar a tots els ciutadans l'accés a presta-
cions i a serveis per afavorir un desenvolupament lliure
de la persona i dels col·lectius dins la societat, espe-
cialment en cas de limitacions i mancances; promoure
la prevenció i l'eliminació de causes que mouen a la
marginació i aconseguir la integració de tots els ciuta-
dans en la societat. 
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Pressupost municipal per l’any 2009
El Pressupost de l’Ajuntament de Cabrils per a l’any
2009 és de l’ordre de 8.028.859 euros. 
Els ingressos corrents només s’incrementen un 0,7 %
respecte el Pressupost de 2008, la qual cosa obligarà
a contenir la despesa corrent en base als recursos que
ara disposa l’Ajuntament de Cabrils. 

Lligat a aixó, l’estalvi corrent experimenta una impor-
tant davallada, de l’ordre del 80 per cent, respecte
l’exercici 2008, derivada de la disminució dels ingres-
sos lligats a l’activitat econòmica, la qual cosa obligarà
al consistori a ser més eficient per mantenir el nivell
dels serveis que presta a la ciutadania. 

CAPÍTOLS EUROS

1. Despeses de personal 2.491.462,55

2. Despeses en béns corrents i serveis 2.736.630,42

3. Despeses financeres 99.832,00

4. Transferències corrents 488.764,67

6. Inversions reals 1.705.200,83

7. Transferències de capital 169.827,00

9. Passius financers 337.141,53

TOTAL 8.028.859,00

Pressupost d’ingressos

Pressupost de despeses

CAPíTOLS EUROS

1. Impostos directes 3.344.000,00

2. Impostos indirectes 60.000,00

3. Taxes i altres ingressos

3.1. Taxes 1.083.517,00

3.2. Quotes urbanístiques 780.000,00

4. Transferències corrents 1.641.775.00

5. Ingressos patrimonials 66.500,00

7. Transferències de capital 490.240,00

9. Passius financers 562.827,00

TOTAL 8.028.859,00
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Festa Major de la Santa Creu, en imatge
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Amb l'estiu torna el mosquit tigre
Arriba l'estiu i amb la calor torna
l'amenaça del mosquit tigre.
Instal·lat a Catalunya des del 2004,
va aterrar al Maresme l'any passat,
on s'ha adaptat al territori, colonit-
zant nous hàbitats i criant en petites
masses d'aigua, naturals o artifi-
cials, estancades i tancades, que li
recorden el seu hàbitat original.
Eradicar el mosquit és impossible i,
per aquest motiu, la millor lluita és
evitar proporcionar-li condicions
favorables. Es una espècie que cal
controlar pels efectes nocius que
pot causar a la població, és una
varietat que pica de dia i de nit,
amb múltiples picades que ocasio-
nen moltes molèsties.
Per evitar la proliferació del mosquit
tigre a Cabrils els ciutadans han de
dur a terme algunes senzilles
mesures. S'ha de procurar, i posar
sota cobert, els objectes en els que
s'hi pugui acumular aigua, i evitar
llur inundació. En el cas d'elements
fixes, que no es puguin retirar,
s'han de revisar, almenys dos cops
per setmana i eliminar qualsevol
cúmul d'aigua, netejant-los i evitant
que es tornin a omplir. Els plats de
test, quan aquests no es puguin
retirar, cal mantenir-los secs, i s'ha
d'evitar l'acumulació d'aigua als
forats dels arbres (dessecant-los o
col·locant-hi algun material que tapi
el forat, no permetent que hi entri
l'aigua i que no aporti pes a la

soca). En aquells casos en que es
consideri imprescindible tenir algun
tipus de recipient amb aigua a l'ex-
terior cal tapar-lo, amb una tapa o
una tela mosquitera prima. En reci-
pients destapats (bevedors per ani-
mals) s'ha de renovar l'aigua dos
cops per setmana, com a mínim.
Les canaleres de recol·lecció d'ai-
gües de les teulades han de man-
tenir-se netes i en els embornals i
altres desguassos terrestres que
tinguin sifó, l'aigua ha de ser substi-
tuïda dos cops per setmana.
En basses i piscines cal evitar que
la seva aigua esdevingui un focus
de cria de mosquits. Quan estiguin
buides s'hauran de mantenir com-
pletament eixutes. En el cas de pis-
cines plenes es mantindran tapa-
des, o en condicions higienicosani-
tàries mitjançant tractaments d'ai-
gua adients per evitar la proliferació
de larves de mosquit. Les basses o
estanys, que no tinguin depreda-
dors naturals dels mosquits, han
d'estar en condicions que no supo-
sin focus de cria per aquests.

Altres situacions específiques

Es consideren d'especial atenció,
per ser espais que poden contenir
aigües estancades, els cementiris,
els horts i finques en desús, les
escoles i determinades activitats
comercials i industrials.

Als cementeris s'impedirà l'acumu-
lació d'aigua a tots els recipients de
flors u objectes ornamentals. Es pot
mantenir la humitat mitjançant
esponges o gels hidropònics, fora-
dar els recipients per la base, o
introduir sorres o d'altres materials,
com ara perlita, que permetin la
presència d'aigua però la facin
inaccessible als mosquits.
Horts, solars i finques en desús
s'han de mantenir lliures de possi-
bles focus de cria de mosquits,
amb especial atenció a brossa,
eines de treball i elements de mobi-
liari abandonats.
A les escoles, els elements de joc
no han de tenir aigua estancada,
especialment, en èpoques de
vacances. En cas d'existència de
pneumàtics, destinats al jocs,
aquests han de mantenir-se secs,
preferentment mitjançant perfora-
ció.
Altres espais susceptibles d'atenció
són els centres de jardineria i deter-
minades activitats comercials i
industrials que puguin acumular
aigua i en les que cal vigilància
periòdica per evitar la proliferació
dels mosquits. En aquests àmbits,
el control dels possibles focus de
cria de mosquits ha d'incorporar-se
amb caràcter obligatori als plans
interns de seguretat i higiene de les
empreses.

La Regidoria de Medi Ambient regala difusors d'aigua

La Regidoria de Medi Ambient ha iniciat una campan-
ya per incentivar l'estalvi d'aigua. La primera de les
accions de la campanya va ser el repartiment d'un díp-
tic informatiu, sobre com estalviar aigua, a tots els
alumnes de les escoles de Cabrils, que incloïa un val
de regal per un kit d'estalvi d'aigua. El kit inclou difu-
sors d'aigua per a la cuina i el lavabo, una clau de
muntatge i una bossa de plàstic per mesurar, en litres,
l'estalvi real un cop col·locat el difusor. Amb el val s'en-

trega un kit d'estalvi per habitatge i en cas de no rebre
el val, per no tenir nens a les escoles del municipi, es
podrà passar a recollir igualment per SEIPRO, de
dilluns a divendres de 9h. a 14h. La regidoria ha llençat
la campanya per conscienciar de la importància de
l'estalvi d'aigua, ja que malgrat les bones condicions
actuals dels embassaments no es pot oblidar la situa-
ció de sequera viscuda  l'any passat i per  la importàn-
cia de vetllar per un bé tan preuat com l'aigua.



L'Ajuntament de Cabrils,
condemnat en dues sentències

El Jutjat Social nº 2 de Mataró i el
Jutjat Contenciós -Administratiu nº
17 de Barcelona ha fallat en contra
de l'Ajuntament de Cabrils en dos
dels procediments posats en marxa
el passat 2008 quan el Consistori
estava dirigit pel bipartit CiU - VIC.
Els casos denunciats contra
l'Ajuntament de Cabrils van ser pre-
sentats pel Caporal de la Policia
Local, Joan Susín, al Jutjat de
Barcelona i per l'aparelladora de
l'Ajuntament, Anna Vilalta, i el
Tècnic d'Administració Lletrat,
Daniel Peña,  al jutjat de Mataró.

En el cas dels tècnics, Anna Vilalta i
Daniel Peña, el govern d'aquell
moment, encapçalat per Avel.lina
Morales, va decidir tornar als dos
treballadors al seu nivell retributiu

del l'any 2002, després que una
sentència del Tribunal Superior de
Catalunya anul·lés els seus llocs de
funcionaris per passar a ser consi-
derats personal laboral. Però el jut-
jat de Mataró ha condemnat
aquesta decisió de l'equip de
govern  i ha sentenciat a
l'Ajuntament a pagar tots els enda-
rreriments del període en que els
treballadors no van cobrar el que
per llei, com a dret adquirit,  els hi
pertocava.

En el cas del caporal de la Policia
Local, Joan Susín, molts ciutadans
encara tindran present com va ser
retirat del càrrec pel mateix equip
de govern, al·legant que es tractava
d'un càrrec de confiança i que
Susín no gaudia d'aquesta confian-

ça. Susín va acudir els tribunals i
aquests li han donat la raó. En  la
sentència  el jutge especifica que el
cessament de Joan Susín no es va
emparar en cap norma legal i
acusa a aquell govern  d'haver dei-
xat al caporal en la més absoluta
indefensió, assenyalant-lo davant
del municipi com incomplidor amb
les seves tasques. Per aquest motiu
el Jutjat Contenciós-Administratiu nº
17 de Barcelona anul·la la resolució
i condemna a l'Ajuntament a abo-
nar les retribucions deixades de
percebre en els mesos de la no
fonamentada suspensió així com
tots els interessos legals derivats de
la suspensió. 

16
Cabrils celebra els 30 anys 
d'Ajuntaments democràtics

El passat 25 d'abril, al Centre Cívic La Fàbrica, Cabrils
va celebrar, en un acte institucional, la commemoració
dels 30 anys d'Ajuntaments democràtics i la presenta-
ció i signatura del Pacte Cívic i Polític per a la
Participació Ciutadana. A l'acte, presentat per la perio-
dista local Mireia Llonch, van ser convidats tots els
alcaldes i regidors que han format part d'aquests 30
anys de democràcia municipal.
Durant la celebració  va ser convidat a fer una inter-
venció el que ha estat regidor més jove durant aquest
30 anys, Francesc Ponsa, d'ERC, qui va defensar la

necessitat de la implicació de la joventut en la política
activa. L'alcalde, Joaquim Colomer, va tancar l'acte ins-
titucional amb un reconeixement als regidors de les
primeres eleccions municipals de 1979.
L'acte va estar marcat per la destacada absència dels
actuals portaveus dels grups municipals de l'oposició  i
de tots els ex-alcaldes del municipi exceptuant la pre-
sència de Manel Pérez. L'esdeveniment es va tancar
amb el cant de l'himne de Els Segadors per part de les
corals La Concòrdia i Santa Helena.



Partit dels Socialistes de Catalunya
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Iniciativa per Catalunya - Verds

A ICV, apostem pels horts urbans, ja que con-
siderem que son una petita contribució per a
millorar el nostre entorn i una nova alternati-
va d'oci, ja que treballar-los es una distracció
així com una font d'aliments naturals, en el
desenvolupament d'aquesta activitat s'acon-

segueix l' integració i col·laboració en activi-
tats de millora ambiental, conreant i tenint
cura de la terra tal vegada que es col·labora
amb la interacció entre persones i municipi.
es per això que volem afavorí la seva creació,
buscant espais apropiats per ubicar-los.

Estem segurs que aquesta iniciativa serà ben
acceptada per la gent de Cabrils, i duent-la a
terme el nostre poble podrà sumar-se a
experiències molt ben valorades que ja s'han
dut a terme en altres municipis.

Segons les darreres notícies, sembla que en
breu tindrem el nou sistema de finançament,
amb un resultat favorable i en consonància a
les tesis que defensa el govern català i que
així compliria amb les expectatives de
l'Estatut i amb l'aval dels diferents partits pre-
sents a l'escenari del Parlament català. 
A dia d'avui, no és estrany i coneixem el
demagògic i clar posicionament extremista
dels grups de l’oposició, CiU i el PPC, i un
prudent per part dels dos socis del tripartit.
En aquest important afer, el PSC és el princi-
pal protagonista en negociar i en fer propos-
tes per un nou i millor sistema. Els altres par-
tits sembla que tinguin por a la fòrmula i al
pacte que el PSC proposa. Es preveu que una
solució consensuada no serà fàcil, doncs,
uns al·leguen uns motius i altres uns altres.

CiU manifesta en un to de circ que no és
acceptable un acord que no arribi als cinc-
mil milions d'euros. Sembla increïble aquesta
posició d'un partit que ha estat governant
durant vint-i-tres anys. No recorda Pujol i cia,
les negociacions dutes a terme en el passat
en que varen arribar a pactes clarament
negatius per Catalunya, i sistemes desfasats
al cap de dos o tres anys?.
El llarg procés de negociació i posicionament
sobre aquest tema, tothom està d'acord  en
l'esgotament que ha produït en la societat
catalana, i també en l'espanyola, i tapant i
desviant l'atenció i fent oblidar les grans
inversions aconseguides en matèries vitals
pel país com són les infraestructures i equi-
paments. 
El PSC de Cabrils, té clar i veu lògic que el

president Montilla digui que si l'acord no es
produeix en les properes setmanes, és millor
donar per trencada la negociació i constatar
l'incompliment d'un dels punts essencials de
l'Estatut, que com a llei orgànica que és , obli-
ga les dues parts a complir-lo. 
És evident que a la boca se li fan dir moltes
coses, però un altre tema és passar a l'acció i
ser conseqüent. Avui en dia,poden haver-hi
diferències, discrepàncies i batalles de tota
mena, però mai el trencament que alguns
proposen.
Aquest fet, no ho entenem com una supedi-
tació o conformisme a les decisions estatals ,
sinó a la defensa de les regles de joc que
tenim. En resum veurem com tots els partits
reaccionen i es posicionen i veurem la credi-
bilitat política de cadascú.

El PSC té credibilitat política

Grup pel Progrés de Cabrils

En els darrers plens, alguns regidors han
preguntat sobre com està el comerç de
Cabrils, donat la situació de crisi que patim.
Doncs bé, des de l'arribada al govern del
GPC, podem estar orgullosos de la feina que
s'ha dut a terme amb el comerç. 
S'han realitzat, per primera vegada, diverses
fires de promoció del comerç local durant tot
l'any (Fira de Sant Jordi, de Tardor i de Nadal).
S'ha dut a terme, amb el suport de la
Diputació, la redacció d'un projecte de
foment de comerç urbà. S'han ofert, a través
de la Diputació i la Cambra de Comerç, ses-
sions formatives totalment gratuïtes pels
comerciants, per tal de promoure la seva
competitivitat. S'han senyalitzat, des dels
accessos principals al municipi, les diferents
zones comercials del poble. S'estan remode-
lant i amabilitzant els carrers del casc urbà,
gràcies als fons FEIL, la qual cosa servirà per-
què a la gent li sigui més fàcil passejar pel
centre del poble, i no haver d'esquivar cotxes
per poder entrar a les botigues. S'han recol-

zat totes les iniciatives que des de
l'Associació de Botiguers s'han tirat endavant.
S'han subvencionat el 100% del cost de l'im-
post que han de pagar per adequar o esta-
blir una botiga al casc urbà... I tot això en poc
més d'un any.
Per l'empresariat local, s'està preparant, pel
darrer trimestre de l'any, una sèrie de confe-
rències i tallers per a donar eines per a fer
front a la crisis, i per a millorar el seu coneixe-
ment en diversos aspectes de la seva tasca
quotidiana.
També s'ha consolidat, encara més, el nom
de Cabrils com a vil·la gastronòmica, amb la
participació de restaurants, amb el suport de
l'Ajuntament, en fires gastronòmiques d'altres
pobles de la comarca i en el Saló
Internacional del Turisme de Catalunya, així
com en les diferents campanyes organitza-
des pel Consorci de Promoció Turística Costa
del Maresme. Així mateix, la Mostra segueix
sent un referent turístic de màxima importàn-
cia, superant per primera vegada els 25.000

tiquets venuts.
S'està treballant, juntament amb la Regidoria
de Medi Ambient, per tal de convertir
l'Arborètum en un referent turístic del munici-
pi. De dilluns a divendres, els protagonistes
volem que siguin les escoles de tota
Catalunya, mentre que al cap de setmana
restarà obert per a tots aquells cabrilencs i
visitants que el vulguin gaudir.

En resum, creiem que s'està fent molt bona
feina, tant en les regidories delegades als
regidors del GPC com des de les que gestio-
nen els companys de l'equip de govern. I així
seguirem, a pesar de les crítiques, moltes
vegades infundades, malintencionades  i ter-
giversadores, que ens poden arribar des de
certs sectors. 

Jordi Serra
Portaveu del Grup pel Progrés de Cabrils

Del comerç de Cabrils, de la crisi i altres històries…

L'hort urbà, una alternativa d'oci per a grans i joves



Convergència i Unió

El ball de secretaris/es interventors/es que en
aquests últims temps han passat per
l'Ajuntament de Cabrils -i molt ens temem
que això encara no s'ha acabat- és una peti-
ta mostra de l'estat de desordre i confusió en
el qual no hi ha manera que ningú s'enten-
gui, ja que tant l'Alcalde -socialista- com els
regidors del seu partit i de la resta de grups
que formen el govern -GPC, ERC, ICV-, que
amb gran pompa i transcendència s'autoa-
nomenen d'esquerra i de progrés tiren
cadascun pel seu costat, tothom crida i esva-
lota tot gestionant la seva part de pressu-
post/poder com si d'un pernil d'aglà es trac-
tés; sense ordre ni concert, tot plegat està
immers en el més profund dels caos provo-
cat per la incapacitat d'una gestió mínima-
ment digna.
Posem-ne un exemple: 
Des de la reinstauració de la democràcia i la
celebració de les primeres eleccions demo-
cràtiques a l'any 1.979 i fins al 2.001, és a dir,
durant més de 20 anys, només hi va haver

UN únic nomenament per a ocupar la plaça
de secretari/a interventor/a, concretament la
Sra. Trinitat Mas, malauradament desapare-
guda.
Des que el sr. Colomer -PSC/PSOE- va accedir
per primer cop a l'alcaldia del municipi a
finals del 2.001 i fins a dia d'avui (juliol de
2.009), és a dir, en poc més de 7 anys s'han
nomenat -atenció- a DEU secretaris/es inter-
ventors/es; aquests són: José Luís Valentín,
Pere Baños, José Luís Valentín -segona vega-
da-, Montserrat Justribó, Montserrat Baulas,
Montserrat Justribó -segona vegada-, José
Luís Martínez, que envoltat de polèmica va
ser destituït i elevat a la categoria de gerent
amb una retribució d'escàndol, Victòria
Ripollès, Montserrat Serra, filla del primer
tinent d'alcalde  -aquí tot s'hi val- i finalment
Rocio Llaras (de moment l'actual secretària).
A tot aquest degoteig de funcionaris cal afe-
gir-hi tots aquells altres que s'han vist obligats
a fer de "secretari provisional" entre que se
n'anava un i n'arribava l'altre. En definitiva, i

fent comptes, ens surt a menys d'un/a secre-
tari/a per any. Excepcional!!
Per si això no fos poc, a tot aquest "fricandó"
instal·lat a l'Ajuntament de Cabrils, des que hi
bufen aires d'esquerra, cal afegir-hi un altre
personatge: la contractació rocambolesca del
sr. Jordi Gibert, que ocupava la funció d'as-
sessor-pensador-ideòleg personal de
l'Alcalde socialista, que amb una també retri-
bució més que generosa per la feina que feia
-6000 mil euros al mes-, va haver de sortir
finalment per cames. 
Amb tots aquests desgavells dins de
l'Ajuntament podem observar clarament que
les relacions humanes del sr. Joaquim
Colomer no són el seu fort, i que a  hores
d'ara qüestionem que ho arribi a aprendre
mai.
Insuperable de veritat, IN-SU-PE-RA-BLE.

Grup municipal de Convergència i Unió de
Cabrils

Veïns Independents de Cabrils

Con mucha preocupación se observa en
Cabrils que la vida política desde hace años
está enferma, cada día se deteriora más.
Esto provoca consecuencias cada día más
visibles en el día a día del pueblo. En primer
lugar es la actual administración política del
Ayuntamiento la que ignora cada día más
las reglas fundamentales del funcionamiento
democrático. Debería ser la tarea mas noble
del gobierno, la de gobernar respetando a la
oposición, que tiene el derecho y la obliga-
ción de controlar al equipo de gobierno. Aquí
esto ya no se cumple, ya que las decisiones
importantes son tomadas a puertas cerra-

das, hay p.e. la arbitraria decisión del equipo
de gobierno de no informar puntualmente a
la oposición, sino que lo hacen cada dos
meses cuando se celebran los plenos ordi-
narios, en lugar de cada mes como se venia
haciendo hasta la segunda moción de cen-
sura, otra arbitrariedad además de negar el
acceso puntual a la información es imponer
"por decreto" a la oposición el pago de las
fotocopias a las que por ley tiene derecho,
así como suprimir la financiación anual a los
grupos municipales para poder desarrollar
las tareas propias de la oposición (2.100
euros/año). Por el contrario el alcalde con el

beneplácito de su equipo de gobierno con-
trata primero como secretario "accidental"
(acto impugnado por la Generalitat de
Catalunya que tuvo que interponer un con-
tencioso administrativo contra nuestro
Ayuntamiento por la ilegalidad de dicha con-
tratación),y luego "ante las dificultades" lo
contrata como "gerente" (con un salario por
encima de los 74.000 euros) a sabiendas de
lo irregular del acto, así como la asignación
de un puesto de trabajo a la hija de un con-
cejal sin el correspondiente concurso oposi-
ción, y otras "contrataciones externas" con el
correspondiente coste económico para los
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El equipo de gobierno de Cabrils: a espaldas de sus ciudadanos

El model dels set partits polítics a Cabrils ha
estat un fracàs. El temps ha demostrat que
gran part dels nous partits o agrupacions
electorals que es van presentar a les dues
darreres eleccions municipals no han aportat
"saba nova". Ans al contrari, han provocat
una fractura insalvable amb enemistats, difa-
macions, contaminació, fragmentació i des-
trucció. Sembla ser que gaudeixen quan
Cabrils transcendeix per qüestions negatives.
I això fa molt mal al nostre sentiment de per-
tinença i a la  nostra imatge externa.
En aquest mateix sentit, no puc entendre que
per alguns fer d'oposició equivalgui a no par-

ticipar de la vida social i cívica. Per posar uns
exemples, cap electe dels grups majoritaris
de l'oposició va participar en l'acte institucio-
nal de la commemoració dels 30 anys
d'Ajuntaments democràtics, o va signar el
Pacte Cívic per la Participació, o va assistir a
la presentació del documental històric de
Cabrils, o va ser present a l'arribada de la
Flama del Canigó... i un llarg etcètera. 
Cabrils està fatigat, desconcertat i decebut. I
això és responsabilitat de tots: regidors, par-
tits polítics, entitats i ciutadans. D'una banda,
els partits polítics que realment volen la pros-
peritat de Cabrils han d'acostar posicions i

abandonar retrets del passat. D'altra banda,
el teixit associatiu no es pot refugiar en la
manca de cohesió política per no contribuir a
fer avançar el poble. Quedar-se a casa no
arregla res. Sortir al carrer i participar, sí. 
Davant d'aquest context d'insatisfacció es fa
necessari apuntalar tres línies d'acció: auto-
crítica, superació de l'escenari dels set partits
polítics i consens entre les formacions i enti-
tats que encara creuen en un Cabrils millor. 

Jordi Teixidó
Esquerra-Consens x Cabrils
cabrils@esquerra.org

Ball de bastons?

Esquerra - Consens x Cabrils
Cabrils ens necessita
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Regidor no adscrit

Era un regne del llunyà orient on la gent tre-
ballava al camp, a la ciutat i alguns dels seus
veïns ho feien per a l'administració, és a dir, a
les ordres del Rei.
Hi havia un lloc de treball a l'administració un
tant especial, era el de pallasso oficial del
regne. Tots els regnes dels voltants tenien el
seu propi pallasso, era qui s'ocupava d'es-
criure els esdeveniments diaris amb un cert
to satíric i, a més, assistia a tots els actes ofi-
cials que els Reis convocaven, i així, amb els
seus acudits, amenitzava les reunions. Era
una feina dura, que precisava de molta dedi-
cació i experiència.
El pallasso del regne que comentàvem, a
més, posava il·lusió i passió, una cosa que
tothom agraïa. I és que en els últims anys, el
lloc de pallasso oficial havia anat canviant no
se sap el per què, i semblava que aquest
últim s'havia adaptat molt bé.
Però un dia, uns veïns es van adonar que el
pallasso no estava a l'Associació de

Pallassos d'Orient, quelcom necessari, i ho
van denunciar, primer al Rei i després a
l'Associació. Cap dels dos no li va donar
gaire importància, feia bé la feina i, a més,
molts regnes dels voltants tenien pallassos
que no estaven a l'Associació. Però aquests
veïns no es van acontentar i van lluitar fins
que van aconseguir treure'l i posar-hi un
pallasso que sí era de l'Associació, era un
pallasso sense prou experiència i, sí, assistia
a totes les reunions, però els seus acudits no
eren tan bons i la gent no es divertia tant.
Però, què podien fer? El primer no podia fer
de pallasso perquè no estava a l'Associació, i
el nou no feia riure, en gran part per la seva
manca d'experiència. Podien esperar que el
nou agafés experiència, però mentrestant el
regne no seria el mateix. Finalment, el
Consell del Regne va prendre una decisió:
acceptar el nou pallasso i crear una nova
figura, el còmic del regne, i aquesta nova
vacant l'ocuparia el primer pallasso. El pro-

blema semblava resolt, per fer riure tenien el
nou còmic, i el pallasso oficial aniria agafant
experiència i, poc a poc, faria riure tant com
el primer.
Potser la pallassada més gran fos denunciar
al primer pallasso que feia bé la seva feina
però no estava a l'Associació i els denun-
ciants podrien fer-se socis de l'Associació de
Pallassos d'Orient.
Particularment, crec que les formes sí són
molt importants, però també crec que tots
volem que la feina estigui ben feta i sigui pro-
ductiva. L'anterior Secretari feia bé la seva
feina i és un gran professional, ningú no ho
ha posat en dubte. De la persona que ara
ocupa el càrrec de Secretari només sé que li
falta experiència, no poso en dubte la seva
vàlua. I, per tant, aprovo que l'anterior
Secretari ocupi el nou càrrec de gerent.

Román Pasquín Ferrer

Partit Popular de Catalunya

Al maig de 2007, fa poc més de 2 anys, cele-
bràvem les últimes Eleccions Municipals. És
moment doncs, per a efectuar balanç.
Recordo la campanya electoral, els progra-
mes polítiques i les promeses electorals de
totes i cadascuna de les formacions políti-
ques. Amb la perspectiva d'aquests 2 anys
puc dir-vos que els programes i les promeses
no s'ajustaven en absolut a la realitat, tant
per la seva vaguetat i escassa definició d'uns,
com per l'escàs realisme i impossibilitat d'uns
altres.
El resultat? 13 regidors entre 7 formacions
polítiques: 2 formacions amb 3 regidors (CIU i
PSC), 2 formacions amb 2 regidors (VIC i
GPC), i 3 formacions amb 1 regidor (ICV, PAR-
TIT POPULAR i ERC).
Es repetia, 4 anys després, una fragmentació
que augurava molta dificultat a l'hora d'esta-
blir acords i aconseguir la governabilitat del
municipi.
Vam tenir un primer govern liderat per CIU,
com a llista més votada, al que després es

va incorporar el VIC. Van ser poc més de 6
mesos en els quals van ser constament i crei-
xent acorralats per l'oposició fins a l'extrem
de forçar, en definitiva, la seva sortida amb
una moció de censura.
I així es com arribem al govern actual, "qua-
tripartit" liderat pel PSC i secundat per GPC,
ICV i ERC. La teoria ens diria que l'acord de 4
formacions polítiques hauria de permetre
aglutinar el capital humà i programàtic de
tots ells: la realitat és obstinada i ens demos-
tra el contrari.
Semblés com si haguéssim tornat als errors
que mai ens han deixat:
- Un govern en majoria que, desaprofitant la
seva força, gestiona per inercia i sense el
lideratge necessari per a promoure una
transformació i un desenvolupament integral
de Cabrils, que busqui el màxim aprofita-
ment dels recursos i el bé comú de forma
desinteressada.
- Incapacitat de donar suport a la indepen-
dència política de la "Secretaria", posició clau

(la més important diria jo) en qualsevol
Ajuntament.
-Gestió de curt termini i absència de planifi-
cació, a totes les àrees, a mitjà i llarg termini.
- Comunicació deficient amb els ciutadans
que, a manera d'exemple, ni tan solament
coneixen els partits polítics que els governen i
que els representen.
- Fracàs en la integració dels Cabrilencs que
viuen més enllà del centre del poble. Aquesta
implicació, per a ser aconseguida, ha de ser
permanentment impulsada per l'Ajuntament.
No puc ser optimista respecte als dos anys
de govern que ens queden. És necessari un
canvi de rumb, hem de traçar-nos (tots)
objectius molt més ambiciosos, Cabrils desit-
ja i mereix molt més.

Joan Manel Gallego
http://ppcabrils.wordpress.com
Regidor Partit Popular

El Pallasso

Tornar als errors que mai ens han deixat

contribuyentes, para que hagan el trabajo
del equipo de gobierno. Existen presuntas
irregularidades en varios apartados financie-
ros, algunas de ellas detectadas por una
auditoria externa efectuada a instancias de
nuestro grupo. En definitiva un equipo de
gobierno que según nuestro criterio malgas-
ta nuestro dinero, solo hay que comprobar el
estado de algunas  instalaciones municipa-

les. Como ejemplo más destacado se puede
citar la piscina municipal, que desde hace
más de dos años no está en servicio, el
Arboretum, "ahora abierto a toda prisa", y
que en su día era el orgullo de Cabrils. A
cambio de todo esto y más, una presión fis-
cal desmesurada y sin las contraprestaciones
adecuadas para el ciudadano. Tenemos que
terminar aquí nuestro artículo, sólo dispone-

mos de 2800 caracteres y con sólo dos bole-
tines editados en 16 meses (¿transparen-
cia?).- Más información en
viccabrils@gmail.com
Cabrils, 29 de Junio de 2009

Grup Municipal Veïns Independents de
Cabrils
Àrea d'informació i participació




