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Nous projectes pel Fons Estatal d'Inversió Local per 2010
Cabrils ha vist en els darrers dies, pràcticament, enlles-
tides les obres dels quatre projectes finançats pel Fons
Estatal d'Inversió Local (FEIL) de l'anomenat Plan E. Les
primeres obres que es van acabar van ser les del
Carrer Emili Mas Riera on s'ha construït una vorera que
connecta el poble amb el cementiri, instal·lant-hi l'en-
llumenat que li mancava. D'altra banda, l'edifici de les
masoveries del Mas Maria ha enllestit la seva total
rehabilitació per començar a caminar com a hotel
d'entitats i nou espai de trobada del municipi. Gràcies
al finançament del FEIL el nucli urbà gaudeix d'un nou
aspecte, s'han adequat tots els carrers del centre urbà,
eliminant-ne les barreres arquitectòniques i prioritzant
el pas dels vianants en detriment de l'aparcament i la
circulació de vehicles. La darrera obra és la del Museu
-Arxiu Municipal, on s'estan ultimant les obres, amb la
rehabilitació integral de l'edifici per incorporar-lo al
patrimoni cultural del municipi.

Nous projectes pel 2010

En aquests moments l'Ajuntament està treballant en la
concreció dels projectes pel FEIL 2010, aprovat pel
govern de l'estat. La dotació del nou FEIL és de 5.000
milions d'euros amb el mateix criteri de distribució que
l'anterior, la població dels municipis peticionaris. El nou

pla imposa com a criteris prioritaris que els projectes
d'inversió a finançar generin ocupació, en el curt termi-
ni, i que siguin projectes que contribueixin a la sosteni-
bilitat econòmica, social i ambiental. Com en l'anterior
pla les obres han de ser de nova planificació i d'execu-
ció immediata a partir de l'1 de gener del 2010, per la
qual cosa no podran estar contemplades en el
Pressupost del 2009 o 2010 de l'Ajuntament. Les obres
no podran superar els 5 milions d'euros i no es podran
finançar obres que hagin rebut finançament procedent
d'altres programes d'ajuts d'altres Administracions
Públiques, a no ser que siguin segones fases de pro-
jectes ja finançats pel FEIL 2009. 
Seguint aquests criteris l'Ajuntament de Cabrils ha pre-
vist presentar els projectes per a la nova instal·lació
d'aigua calenta dels vestuaris del camp de futbol,
incloent-hi una instal·lació de plaques solars; el projec-
te integral de calefacció i aire condicionat del nou equi-
pament de les masoveries de Mas Maria; la dotació
pel centre del poble d'una bateria de contenidors sote-
rrats; la construcció de l'últim tram del carrer de Can
Blanch, amb l'objectiu de millorar la circulació i la
seguretat viària de la zona escolar i endegar l'aporta-
ció del torrent del C\ Maduixes, millorant el seu drenat-
ge, ja que provoca greus problemes d'embassament
d'aigües a l'entrada de la Urbanització La Llobera. 03



04

Pren força el camí de la Participació Ciutadana
Un dels principals objectius establerts per aquesta
legislatura per l'equip de govern era arribar a aconse-
guir una bona política de participació ciutadana que
animés als ciutadans de Cabrils a intervenir en moltes
de les decisions polítiques del municipi. L'inici d'aquest
camí va arrencar ara fa un any, amb una sèrie de reu-
nions, amb totes les forces polítiques amb representa-
ció a l'Ajuntament, amb la finalitat d'elaborar un regla-
ment de participació ciutadana consensuat per tots els
grups. I el tret de sortida va ser el Pacte Polític per al
foment de la Participació Ciutadana a Cabrils, signat i
referendat pel grups municipals integrants de
l'Ajuntament PSC, GPC, ERC - Consens x Cabrils, ICV, el
regidor no adscrit i el partit polític CDC .
El Reglament de Participació Ciutadana inclou, dintre
dels seus diferents òrgans de participació, la creació
d'un Consell de Poble, una eina, d'utilitat demostrada
en altres municipis, per potenciar la participació ciuta-
dana. El Consell de Poble és un òrgan de participació
en el qual els representants de la ciutadania debaten
amb responsables polítics i tècnics municipals, els
assumptes públics de la ciutat. En aquest sentit, a
Cabrils, s'han dut a terme tres reunions obertes a La
Fàbrica per definir els trets més importants d'aquest

nou òrgan: nombre de persones que en formaran part,
representativitat, manera d'elegir els seus membres,
durada, etc. Paral·lelament, una empresa externa, uti-
litzant la tècnica de l'enquesta, copsava l'opinió de la
ciutadania en relació a aquest tema.
Un cop definit el Consell de Poble, i integrat dins del
Reglament de Participació, s'haurà de sotmetre a l'a-
provació del plenari. I seguidament es podran endegar
diversos processos participatius, dels quals es farà
difusió, en el marc d'aquest apropament de la ciutada-
nia i l'administració en un espai públic comú i que, en
definitiva, és l'essència de la Participació Ciutadana.
A partir d'aquí, el diàleg que s'haurà d'encetar entre la
ciutadania, les associacions i l'ajuntament, segons cri-
teris capaços de guiar una presa de decisions que
superi l'enfrontament de visions excessivament particu-
lars i centrades en el curt termini, enfront a altres més
generals i que busquin el bé comú, serà l'expressió
més genuïna de la participació ciutadana.
Des de la Regidoria de Participació Ciutadana es vol
convidar a tots els veïns del municipi a participar d'a-
quest engrescador procés del que ningú s'ha de sentir
exclòs.

Cabrils celebra el 20è aniversari de la
Convenció dels Drets dels Infants

El passat 20 de novembre es cele-
braven el Dia Internacional dels
Drets dels Infants i el 20è aniversari
de la Convenció dels Drets.
La data ha estat doblement cele-
brada amb nombrosos actes arreu

de Catalunya i Cabrils s'ha fet ressò
de la celebració. Des de la
Regidoria de Serveis Socials es va
convocar als nens de Cabrils per
què amb els seus dibuixos, textos i
fotografies formessin part de l'expo-
sició "Cabrils, amb ulls d'infants". I
els nens van respondre, 30 petits
cabrilencs, d'entre 6 i 12 anys, han
apropat al públic il·lusions, pensa-
ments i experiències des de la seva
visió d'infants. Un altre dels actes va
ser la inauguració de l'Escola de
Pares i Mares, el 18 de novembre al
CEIP Mas Maria. Sota el títol "Com
eduquem la llibertat", la xerrada -
taller va introduir el tema del des-
envolupament de l'autonomia, les
relacions familiars i afectives, els

valors i les normes a partir d'un
monòleg teatralitzat. Posteriorment
es va crear un espai de participació
i intercanvi amb la trentena de
pares participants, on aquests van
plantejar les seves inquietuds. Una
proposta que més que donar res-
postes va obrir espais per a la pre-
gunta. 
El fi de festa de les celebracions de
l'aniversari va arribar el 20 de
novembre, Dia Internacional de la
Infància, amb l'espectacle comme-
moratiu "Festa grossa!" al que van
assistir els alumnes dels dos CEIP
del municipi, que van estar alta-
ment participatius i van engrescar-
se d'allò més amb un espectacle
ple de cançons i de danses.



Enguany, per primera vegada, els restauradors de
Cabrils han participat en les Jornades del vi DO Alella,
celebrades durant el mes de novembre. Durant dues
setmanes, els restaurants de Cabrils participants van
oferir un menú on es podien degustar plats amb raïm
o vi de la DO Alella, o beure-se'l acompanyant algun
dels plats més coneguts dels nostres restaurants.
També el Museu-Arxiu es va afegir a les Jornades,

organitzant una exposició a la Biblioteca amb fotogra-
fies i materials usats a les vinyes de Cabrils durant la
primera meitat del segle passat.
Amb la participació en les nombroses Jornades gas-
tronòmiques que des del Consorci de Promoció
Turística Costa del Maresme s'impulsen es vol deixar
palesa la importància i el renom que han agafat els
restaurants cabrilencs a tota la comarca.
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Cabrils participa en les Jornades del vi DO Alella

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

L'aigua torna a ser protagonista en la Fira de Tardor
Si l'any passat la forta pluja caiguda a primera hora ja
va impossibilitar el muntatge total de la Fira, aquest
any la forta tronada va caure a primeres hores de la
tarda, deslluint els darrers actes de la Fira.
Més de mig centenar d'artesans i botigues van partici-
par en la Fira, amb productes tan variats com bolets,
formatges, quadres, espelmes, fruita i verdura i, fins i
tot, vehicles que funcionen amb electricitat.

Al matí, petits i grans van poder gaudir d'un espectacle
teatral que ens portava a reflexionar sobre el perquè
hem de tenir cura del medi ambient i al vespre, tot i la
pluja que va espantar molts visitants, membres de
l'Associació d'Hostalers de Cabrils van servir prop d'un
centenar de tastos de plats on el bolet n'era el prota-
gonista principal, engegant d'aquesta manera les
Jornades de la Cuina del Bolet. 
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La crisi obliga a reforçar els Serveis Socials
des de diferents àmbits
Els Serveis Socials de Cabrils, grà-
cies al Pla d'Ocupació de Reforç
dels Serveis Socials impulsat per la
Diputació de Barcelona, amb la
col·laboració del Servei d'Ocupació
de Catalunya i el Fons Social
Europeu, compta, des del passat
mes d'octubre, amb el reforç d'una
persona més en el seu equip. 
El Pla d'Ocupació busca oferir una
millor resposta, garantint l'agilitat
en el procés d'informació i acollida.
La Regidoria de Serveis Socials de
Cabrils va gestionar la petició d'ajut
donat l'augment de la demanda,
que s'ha arribat a triplicar, de ciuta-
dans que es dirigeixen als Serveis
Socials com a conseqüència de
l'actual crisi econòmica. Així des de
principis d'octubre s'ha incorporat
una informadora, tots els dilluns en
horari de matí, fins el proper març
del 2010. D'altra banda, Cabrils és

un dels 26 municipis del Maresme,
amb menys de 20.000 habitants,
que disposarà del fons per emer-
gències socials, una de les princi-
pals novetats del contracte -progra-
ma de Serveis Socials per 2009. Per
fer front a l'impacte de la crisi s'ha
creat una partida extraordinària per

dotar aquest fons i poder atendre a
les situacions d'urgència social
derivades de l'actual conjuntura
econòmica. Aquest ajut es destina-
rà a persones individuals, o famí-
lies, que es trobin en una situació
de necessitat personal bàsica i ser-
virà per donar cobertura a situa-
cions de necessitats puntuals,
urgents i bàsiques, com alimenta-
ció, manutenció, o despeses deri-
vades de l'habitatge. 
El contracte-programa, signat el
passat 3 de setembre, també va
aprovar un increment de l'aportació
al Servei d'Atenció a la
Dependència (SAD).  
El Consell Comarcal, com ens ges-
tor, elaborarà plans locals de ser-
veis socials per aquests 26 munici-
pis i les seves actuacions estaran
marcades i avaluades sota criteris
de qualitat dels serveis prestats.

Arriben a Cabrils uns nous aparells de teleassistència
per a violència de gènere
El conveni signat amb Creu Roja i la Federació de
Municipis de Catalunya ha permès que arribin a
Cabrils els primers aparells de teleassistència per a
casos de violència de gènere. Aquest servei de teleas-
sistència té com a finalitat facilitar a la víctima de vio-

lència de gènere un entorn de seguretat ja que garan-
teix una resposta ràpida les 24 hores del dia, indepen-
dentment del lloc on es trobi la víctima.
El servei consta d'uns nous aparells per a trucades
d'emergència que només poden sol·licitar aquelles
persones maltractades físicament, o psíquica, que tin-
guin vigent una ordre d'allunyament i que no convis-
quin amb el seu agressor. La Creu Roja  és l'encarre-
gada de gestionar el servei i des de la seva petició l'a-
parell arriba a mans de l'usuari en un màxim de 5
dies.
El nou dispositiu és com un petit mòbil que només té 4
tecles i la tecla d'emergència o "botó del pànic", en el
moment que es pitja a questa tecla la central de Creu
Roja és avisada directament. L'aparell està controlat
per satèl·lit i per GPS, i en cas de no comptar amb
cobertura les trucades d'emergència arriben al 112,
servei que s'encarrega de passar  avís a Mossos
d'Esquadra i Policia Local. 
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Cabrils celebra les Jornades Europees de Patrimoni
Un any més Cabrils va ser un dels pobles adherits a la
celebració de les Jornades Europees de Patrimoni que,
enguany, es van realitzar entre el 25 i el 27 de setem-
bre. En aquesta edició la Regidoria de Cultura, amb la
col·laboració del Museu-Arxiu Municipal, va preparar
un recorregut per les masies més emblemàtiques del
municipi. L'itinerari va arrencar a les 11,00h. del migdia
des de La Fàbrica i va visitar les masies de Can
Veriboll, Ca l'Abellà, Can Campus, Can Roig, Can Pi,

l'Hostal de la Plaça i Can Tolrà. Seguidament es va bai-
xar cap al barri del Sant Crist per conèixer les masies
de Can Tosca, Can Vehils, Can Vives, Can Carbonell i
Can Amat. L'encarregat de dissenyar l'itinerari va ser
l' historiador local, Jaume Tolrà, qui també va dirigir la
ruta tot amenitzant-la amb històries de les masies visi-
tades. Al finalitzar el recorregut  tots els participants
van rebre, com a record de la Jornada, uns punts de
llibre amb fotografies de les masies.

El XXI Festival Internacional de Música
barreja música clàssica i jazz
El passat 18 de juliol s'inaugurava a Cabrils el XXI
Festival Internacional de Música organitzat pel La
Societat La Concòrdia. En l'edició d'enguany es van
fusionar el Festival Internacional i el tradicional Jazz a
la Fresca d'altres estius, oferint una combinació de
concerts de diferents estils musicals.
La inauguració va córrer a càrrec de l'Orquestra de
Cambra de l'Empordà, a l'Església Parroquial. I el 25
de juliol va arribar el moment del jazz amb Yara
Beilinson Quintet, grup que, bevent de les fonts del jazz
i la música popular brasilera, va oferir un repertori
composat per arranjaments acurats, elegants en la
seva interpretació i amb una gran implicació emotiva,
que combinava composicions pròpies i alienes i que
van permetre gaudir de la sensualitat del jazz i de

música com la bossa nova o la samba. 
El 7 d'agost va arribar el moment de la clausura del
XXI Festival Internacional de Música de Cabrils, amb el
concert de la Haydn Festival Orquestra a l'Església
Parroquial, dirigida per Horst Sohm.

Cabrils celebra la Diada Nacional de
Catalunya amb un concert d'havaneres
Cabrils va celebrar, un any més, l'acte institucional de
celebració de la Diada Nacional a la Plaça dels Motius,
el passat 11 de setembre. Amb l'assistència de mig
centenar de persones el grup Barcarola va oferir un
recital d'havaneres, que es van poder escoltar tot pre-
nent un cremat ofert per la Comissió de Festes. 
Prèviament al recital, l'alcalde de Cabrils, Joaquim
Colomer, va dirigir als assistents el tradicional parla-

ment institucional. Colomer, a més de les referències a
la importància històrica de la Diada per Catalunya, va
oferir un record als 150 anys del naixement d'un perso-
natge vital en la història del país, Francesc Macià, i va
incidir en el difícil moment econòmic que està vivint el
país. Seguidament la Coral Santa Helena va entonar
l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors, seguit per
un Visca Catalunya per part dels assistents a l'acte.



08

La Biblioteca Pública estrena un nou sistema
informàtic de gestió
El passat mes de novembre la
Biblioteca Pública va posar en
marxa el nou sistema de gestió
bibliotecària, Millenium. El nou sis-
tema permet mantenir les habituals
tasques de la Biblioteca, des d'una
plataforma tecnològica actualitza-
da, i ofereix avantatges a la tasca
diària dels seus treballadors. Entre
aquests avantatges el nou sistema
facilita la gestió dels tràmits biblio-
tecaris, alguns dels quals es realit-
zaran de manera automàtica des
del mateix sistema, com els avisos
recordatoris per correu electrònic

de devolució de documents, reser-
ves disponibles i reclamació de
documents. A més, els usuaris
registrats disposaran d'un espai
personal on consultar les llistes de
títols que alguna vegada s'han
endut en préstec, guardar les seves
cerques preferides al catàleg o
valorar els llibres que han llegit.
Pels usuaris el nou sistema com-
porta altres novetats importants,
des del 18 de novembre, la
Biblioteca pot prestar fins a 30
documents, 15 llibres o revistes i 15
audiovisuals, durant 30 dies, quan

fins ara el termini era de 21 dies per
als llibres i 7 per als audiovisuals. El
nou sistema penalitzarà amb  1
punt cada dia de retard en la devo-
lució dels documents. En arribar als
50 punts el carnet de la Biblioteca
quedarà bloquejat durant 15 dies
naturals. Millennium és un dels pro-
grames més moderns en l'àmbit de
la gestió bibliotecària. Més de
4.500 biblioteques d'arreu del món
l'utilitzen i permetrà a la Biblioteca
adaptar-se millor a l'entorn tecnolò-
gic actual. 

L'Ajuntament de Cabrils s'adhereix al Pacte d'Alcaldes
La Junta de Govern Local va aprovar, el passat mes de
juliol, la signatura del Pacte d'Alcaldes promogut per la
Comissió Europea, una iniciativa que ha de servir de
mecanisme de participació ciutadana en la lluita con-
tra l'escalfament global del planeta. 
Mitjançant aquest Pacte, els municipis i ciutats signants
prenen el compromís d'aconseguir els objectius comu-
nitaris de reducció de les emissions de gasos d'efecte
hivernacle mitjançant actuacions d'eficiència energèti-

ca i relacionades amb fonts d'energies renovables. Per
assolir aquest objectiu de reducció d'emissions,
Cabrils, juntament amb els 92 ajuntaments adherits
fins avui, s'ha compromès a dur a terme un seguit
d'accions operatives: elaborar un Pla d'Acció d'Energia
Sostenible (PAES), en un termini d'un any des de la sig-
natura del Pacte; elaborar un informe bianual per a l'a-
valuació, control i verificació dels objectius i organitzar
el Dia de l'Energia; informar dels objectius assolits en
compliment del Pla d'Acció i participar, de la millor
manera que es consideri, a la Conferència d'Alcaldes
per l'Energia Sostenible a Europa. 
Per dur a terme tots els objectius del PAES, l'Ajuntament
comptarà amb l'ajut del programa endegat per la
Diputació de Barcelona, a través del qual s'ofereix
suport tècnic per a l'elaboració del PAES. Aquest suport
es concreta en el finançament, el disseny i la metodo-
logia que cal seguir per a la seva redacció, en el
suport per a les tasques de seguiment i avaluació del
Pla d'Acció i en l'organització de campanyes de sensi-
bilització envers el tema.
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Canvis en la Campanya de recollida de joguines per Nadal
La Campanya de recollida de jogui-
nes per a les festes de Nadal 2009-
2010, ha patit un important canvi.
Enguany l'Ajuntament de Cabrils
s'ha coordinat amb la Creu Roja de
Vilassar de Mar i serà aquesta enti-
tat l'encarregada de fer la recollida
i posterior repartiment. El motiu d'a-
quest canvi d'estratègia ha estat
degut  a la gran complicació i hores
de feina que comportava tot el pro-
cés i que realitzaven de forma

altruista els membres de
l'Associació de Voluntaris
Bonaterra, coordinats des de
Serveis Socials.Les persones que hi
vulguin col·laborar poden dirigir-se
a les dependències de la Creu Roja
de Vilassar de Mar (C/Sant Jaume,
38, baixos), on podran entregar les
seves joguines, a poder ser noves o
en bon estat, de dilluns a divendres
de 9,00h. a 12,00h del matí fins el
proper 2 de gener de 2010. 

L'Arbòretum de Catalunya, en marxa
Durant aquest primer trimestre de curs escolar 2009-
2010 han sigut nombrosos els centres escolars, vinguts
de diferents punts de la comarca, que han decidit visi-
tar l'Arborètum de Catalunya. Fins aquest mes, més de
200 alumnes d'edats entre els 2 i els 12 anys ja l'han
visitat.
Perquè un dia a l'Arborètum no és només un dia d'ex-
cursió més, sinó que els nens i nenes que el visiten
poden descobrir, tocar, sentir i olorar, dins d'un mateix
recinte, tots els diferents ecosistemes que podem tro-
bar al nostre país, així com diferents espècies animals
típiques de Catalunya. 

La intenció de les regidories de Medi Ambient i Turisme
és promocionar aquest equipament, per la qual cosa
es compta amb la participació de l'empresa concessio-
nària d'autopistes Acesa, que col·labora en la seva
promoció, en la senyalització interior i en la reintroduc-
ció de flora i fauna autòctona. 
L'objectiu és convertir-lo en un equipament de referèn-
cia per a les escoles, que el puguin visitar els dies fei-
ners, i obrir-lo a visitants i turistes els caps de setmana
i dies festius. Per aconseguir-ho, s'estan duent a terme
converses amb el Parc Serralada Litoral per tal d'acon-
seguir la seva implicació en el projecte.

Creació d’un Punt Verd per recollida d’arbres de Nadal
La Regidoria de Medi Ambient instal·larà a la Plaça de
l’Església, per a després de Reis, un Punt Verd de reco-
llida d’arbres de Nadal, per tal d’evitar que els arbres
que s’han fet servir per a decoració durant les festes
nadalenques acabin a les escombraries i no puguin
ser reciclats.

De tots els arbres recollits, es seleccionaran els que tin-
guin les millors condicions per a ser replantats a
l’Arborètum de Catalunya, mentre que la resta seran
tractats per a convertir-los en adob, tancant així el cicle
de la matèria orgànica. El Punt Verd estarà instal·lat
fins el dilluns 1 de febrer. 

Foto: URSUS © Foto: URSUS © 
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El cabrilenc Alex Cantó guanya un dels premis de la
XXVI Mostra Literària del Maresme
El passat 14 de novembre un petit
cabrilenc va pujar a l'escenari de la
Sala Municipal de l'Ajuntament

d'Arenys de Munt a recollir un dels
premis de la XXVI Mostra Literària
del Maresme. El petit Àlex Cantó,

alumne del CEIP L'Olivera, es va eri-
gir guanyador del primer premi de
poesia en la categoria A (6-8 anys). 
L' Àlex va passar a participar en la
XXVI Mostra del Maresme després
que el 23 de abril passat ja rebés el
primer premi en la Mostra Literària
de Cabrils. Com a guanyador local
va passar a participar directament
en la Mostra comarcal en la qual
va ser declarat guanyador pel jurat
del Maresme.
El petit autor, que va participar sota
el pseudònim de CRANC, va acon-
seguir el primer premi amb la poe-
sia titulada "La gota".

Hola, sóc una goteta d’aigua
molt petita i amistosa.
Avui al mar hi feia molta calor, m’he evaporat
i dins d’un núvol he acabat.

Aquell núvol ha viatjat
i durant el trajecte m’ha deixat
al cim d’una muntanya he arribat
i de la muntanya al rierol he passat.

Baixant, baixant, nedant, flotant, 
en un revolc molt brusc he girat
i m’he trobat un riu gran i estirat.

I un bon ensurt m’he emportat
perquè en arribar al mar la família he retrobat
i el meu llarg viatge s’ha acabat.

Àlex Cantó “La gota”

Alex Cantó, guanyador del premi de poesia de la XXVI
Mostra Literària del Maresme 

ElButlletí - Com se't va ocórrer aquesta poesia tan maca,
que t'ha donat el premi?
Àlex Cantó - Del cole. A Medi estàvem fent un projecte
del camí que fa l'aigua, de líquid a sòlid i com van del
mar al cel i com arriben als rius, i tot això... Vaig tenir
la idea i la vaig escriure.
EB - I abans d'aquesta ja havies escrit poesies?
AC -No, mai. Contes sí, moltes vegades, perquè quan
fèiem primer el Ferran, que era el meu profe, ens obli-
gava cada setmana a escriure un conte però poesia
mai ho havia provat.
EB - Doncs per ser la primera et va sortir molt i molt bé...
AC - Es que vaig escoltar molt bé el que explicava la
senyoreta i així...

En aquest punt intervé la seva mare, l'Anna Mercado,
que explica, des del seu orgull de mare del guanyador,
que de fet a la final de Cabrils, el passat mes d'abril,

van ser dues les poesies de l'Àlex que van arribar a la
final i no només aquesta, de la que ja coneixem el seu
recorregut.
EB - Què llegeixes molt?
AC - Sí, sempre que puc, m'agrada molt.
EB - I quins llibres llegeixes?
AC - Harry Potter, Eragon....
EB - I  t'ha ajudat el fet de llegir per escriure?
AC - Jo crec que sí. A més quan sigui gran vull ser
escriptor...o periodista.
EB - Com va anar l'entrega de premis?
AC- Molt bé, em van aplaudir molt i em van donar
molts regals, un diploma, uns punts de llibre, tres lli-
bres on estan tots els treballs que van guanyar premis,
el meu també, i un xec de Robafaves per comprar-me
llibres.
EB - I aquest premi li dediques a algú?
AC - Sí. A la meva mare perquè es la que m'ha acostu-
mat des de petit a llegir i a la meva senyoreta, la
Teresa del Campo, que és la que em va donar la idea.

"El premi li dedico a la meva mare i a la meva senyoreta"

El guanyador (amb samarreta ratllada), amb la seva família
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Tramitats més de 100 expedients  de la Llei de la Dependència
L'1 de gener del 2007 començava el
seu camí la Llei de la Dependència,
l'objectiu principal de la qual era
reconèixer un nou dret de la ciuta-
dania, el dret a la promoció de l'au-
tonomia personal i a l'atenció a les
persones en situació de dependèn-
cia mitjançant la creació d'un
Sistema a l'Autonomia i Atenció a la
Dependència en el que estarien
involucrades totes les administra-
cions. Passats dos anys de la seva
implementació els Serveis Socials

de Cabrils han tramitat més de 100
expedients.
Actualment uns 80 expedients
romanen oberts, la resta s'han tan-
cat per diversos motius com la mort
de la persona depenent, canvis de
residència a altres llocs d'Espanya o
Catalunya, renúncies voluntàries
després d'haver sol·licitat la seva
tramitació o bé per no arribar al
grau i nivell determinat per la Llei
per ser beneficiari d'aquesta. 
La implementació d'aquesta nova

llei ha estat un procés lent i labo-
riós, però el seu resultat final és
altament beneficiós ja que les famí-
lies demandants poden gaudir de
prestacions econòmiques i serveis
per tal de poder fer front a la situa-
ció diària que comporta tenir cura
d'una persona depenent a casa. La
gran majoria dels actuals beneficia-
ris de Cabrils han sol·licitat una
prestació econòmica com a cuida-
dor familiar no professional, majori-
tàriament dones.

Cabrils es mulla per l'Esclerosi Múltiple,
amb una recaptació de 737 euros
El passat 12 de juliol Cabrils es va
tornar a mullar, un any més, per
l'Esclerosi Múltiple i va demostrar
ser un poble solidari col·laborant
amb els actes del Mulla't per
l'Esclerosi Múltiple, organitzat per
l'Associació de Voluntaris BonaTerra
de Cabrils. 
Els actes principals del Mulla't 2009
van tenir lloc  als Horts de la Santa
Creus, on es va disposar un circuit
de quads, inflables i una ludoteca
esportiva. A més de paradetes de
venda de pastes solidàries, elabo-
rades per un grup de dones
magrebines, de diversos articles 

dissenyats expressament per a la
campanya, i il·lustrats per
Kukuxumuxu i de recollida de
donatius.  La nit anterior ja s'havia
realitzat també una sessió de cine-
ma solidari a La Fàbrica. Gràcies a
tots els actes els Voluntaris van
recaptar 737 euros, als que cal afe-
gir els 1.200 euros que va aportar
l'Ajuntament, de manera que la
quantitat total entregada per
Cabrils a la Fundació per l'Esclerosi
Múltiple va ser de 1.937 euros, des-
tinats a la millora de la qualitat de
vida dels malalts i a la investigació
sobre aquesta malaltia.

Es recapten més de 3.000 euros per la Marató de TV3
L'edició 2009, per les malalties minoritàries, va arribar
als 5,5 milions d'euros al tancament del programa
televisiu tot i el mal moment econòmic que viu el país.

Amb gran afluència de públic a tots els actes, organit-
zats per la trentena d'entitats participants, Cabrils es va
solidaritzar un any més amb la Marató de TV3  i es van
aconseguir recaptar 3267 euros per a la investigació i
la lluita contra les malalties minoritàries. 
Tots els actes van comptar amb gran participació, la
Festa Country celebrada el dissabte 12 desembre a  La
Fàbrica, va ser un dels actes amb més recaptació,
però tampoc va quedar enrera la participació en els
actes esportius celebrats diumenge 13 al matí, a dife-
rents indrets del municipi, Partidets de Futbol 7, Circuit
de BTT i Minitennis. Finalment la gent es va bolcar en el
Bingo Solidari on es van repartir gran quantitat de
regals cedits per les diferents entitats organitzadores.
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I també...

Comença el seu camí
l'Institut de Cabrils

El passat 14 de setembre gairebé
un miler d'alumnes van iniciar el
curs escolar 2009-10 a Cabrils. La
gran novetat d'aquest nou curs
va ser l'inici de les classes a
l'Institut d'Educació Secundària
(IES) Cabrils, on per primera
vegada s'han matriculat 60 alum-
nes en dos grups de 1er d'ESO i
27 en el de 2on d'ESO. De la seva
banda els dos CEIP's van iniciar
les classes amb 448 alumnes a
L'Olivera i 309 a Mas Maria. Per
primera vegada, a Cabrils, els
alumnes que iniciaven els seus
estudis d'Educació Secundària
Obligatòria no havien de despla-
çar-se a un altre municipi. La seu
del nou Institut s'ha establert,
provisionalment, en mòduls pre-
fabricats, ubicats a Mas Maria, en
espera que comencin les obres
de construcció de l'edifici defini-
tiu a la zona escolar de Cabrils, al
costat dels dos CEIP's. 

La recepció d'urbanitza-
cions continua caminant

La Regidoria de Gestió
d'Urbanitzacions continua amb el
llarg procés de recepcionar les
urbanitzacions del municipi.
L'últim projecte iniciat és el de la
Urbanització Montcabrer, on
s'està tancant el projecte de
reparcel·lació, tràmit indispensa-
ble per començar a treballar, i ja
s'ha licitat i adjudicat el concurs
per a la redacció del projecte
constructiu i la direcció d'obres.
D'altra banda els veïns de la
Urbanització Sant Jordi han vist
com començaven les obres de la
seva urbanització i la regidoria,
per tal de compaginar l'accés
dels veïns a les seves vivendes
amb la construcció de els obres,
ha habilitat el carrer que creua
fins a La Galvanya. El termini esti-
mat de les obres és de quatre
mesos, moment en què
l'Ajuntament podrà procedir a la
seva recepció.

Una setmana plena de sabors, sons i
colors d'arreu del món
Un any més, pels volts de novem-
bre, va arribar a Cabrils el moment
d'aprofundir en el coneixement
d'altres cultures que conviuen al
municipi, amb la celebració de la
VIII Setmana Intercultural de Cabrils.
Del 9 al 15 de novembre un seguit
d'actes buscaven donar a conèixer
aquestes altres cultures per mitjà
del joc i la reflexió. Es tractava de
fomentar la interculturalitat, sobretot
entre els més joves, i promoure el
respecte dels drets humans i dels
valors ètics de la solidaritat i la tole-
rància. 

Organitzada des de la Regidoria de
Joventut, la VIII Setmana
Intercultural va tenir una gran
afluència a la multitud d'actes que
es van organitzar, des de tallers de
cuina multiculturals, per grans i
petits, a tallers de xapes amb
lemes sobre la interculturalitat, la
convivència i la diversitat, passant
per conferències com la de l'histo-
riador, metge i gastrònom palestí

Salah Jamal o el taller de percussió
corporal que experimentava amb
els sons i els ritmes de la percussió
que es poden crear amb el propi
cos, tot creant un llenguatge de
comunicació.

Però es indubtable que els dos
actes estrella de la setmana van
ser el sopar multicultural, on es van
poder tastar plats de diferents paï-
sos preparats per joves de l'Altell i
alumnes de l'Escola d'Adults i el
concert Percal 2009, organitzat per
la Mirada Crítica i l'Espai Jove
l'Altell, on es va poder gaudir de
música de diferents tendències, des
del pop al punk-rock, passant pel
folk-soul i el folck-rock. La recapta-
ció aconseguida al bar del concert
es va destinar a beques per a joves
estudiants bolivians.
En síntesi una setmana plena de
colors, sabors i sons d'arreu del
món que va permetre interactuar
als membre de les diferents cultu-
res que conviuen a Cabrils.

Els cabrilencs Roser i Jordi Casals,
sotcampions de Catalunya de Punts Lliures
El passat 28 de novembre la Roser i
el Jordi Casals es van proclamar
sotscampions en el Campionat de
Catalunya de Punts Lliures amb la
Colla Maig de Barcelona, celebrat
al Palau d'Esport i Congressos de
Platja d'Aro. En la modalitat de
Punts Lliures les colles  posen en joc

la seva capacitat d'invenció, pre-
sentant  simultàniament diverses
coreografies, mantenint la rotllana
com a esquema principal,  especia-
litat que fa que la dansa resulti
innovadora i alhora espectacular i
que permet gaudir d'un espectacle
sardanístic molt vistós.
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La Policia Local realitza els primers controls 
de drogues al municipi
La Policia Local de Cabrils va estrenar, el passat mes
de novembre, uns nous dispositius per detectar la into-
xicació per drogues en conductors. Fins ara els alcoho-
límetres i etilòmetres disponibles al municipi, malgrat el
seu grau de sofisticació a l'hora de detectar intoxicació
etílica, no podien detectar la presència d'altres tipus de
drogues.
Els reactius químics que porten els nous equipaments
detecten tant la classe de substància consumida, opia-
cis, cànnabis, cocaïna...,  com la quantitat ingerida. En
el mateix punt de control les patrulles poden establir el
consum i el tipus de droga i posteriorment el laboratori
de referència confirma les dades i estableix la quantitat
de substància present a l'organisme.
La Policia Local està estudiant la manera, igual que es
fa amb els equips anti-alcohol, de compartir els nous
equipaments amb policies locals de poblacions veïnes.
Amb els nous detectors de consum de drogues l'objec-

tiu principal de la Policia Local és garantir unes carrete-
res el més segures possibles evitant accidents per into-
xicacions etíliques o d'estupefaents

La Festa Major de Santa Helena, un èxit de participació popular
La Festa Major de Santa Helena 2009, aquest any es
va caracteritzar per actes ja tradicionals, amb gran
assistència de públic, com el Correfoc, els balls de nit,
la xeringada o l'aperitiu popular. I d'altres de més inno-
vadors  com l'inici de la festa amb l'acte de La Troca o
la Gambarrada i els Colors a la Plaça, actes que van
comptar amb gran participació popular. 
La Troca, una iniciativa estrenada l'any passat, impul-
sada per la Regidoria i la Comissió de Festes, va donar
el tret de sortida a la Festa Major amb la sorpresa,
amagada fins el darrer moment, de la pregonera d'a-
quest any, la Montse Fontanills, coneguda com la
bibliotecària dels més petits, amb un pregó carregat
d'evocacions a festes majors passades. Una altra de
les novetats, la Gambarrada va comptar amb un alt
grau de participació, 39 participants que havien de
demostrar en un minut i mig quantes gambes podien

menjar. El guanyador va ser el mataroní Eduard Galán
que va aconseguir menjar 13 gambes en 90 segons.
L'encarregat de posar el punt i final a la Festa Major, va
ser l'actor mataroní Joan Pera amb un espectacle en el
que, amb to d'humor, explicava la seva vida.
Per segon any consecutiu la dissenyadora cabrilenca,
Cristina Bueno, va ser l'encarregada de dissenyar la
imatge de la Festa Major, després que el concurs con-
vocat per triar dissenyador quedés desert. Bueno va
rebre l'encàrrec de la Regidoria de Festes, després de
guanyar el concurs del 2008.
Un any més la tasca de la Regidoria de Festes i la
col·laboració, en pràcticament tots els actes, de la
Comissió de Festes, va aconseguir oferir una Festa
Major amb actes adients per tots els públics i en els
que el poble, en general, s'hi va bolcar.
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I també...
L'Ajuntament ha elaborat un
estudi dels recursos hídrics pro-
pis del municipi per poder-los
incorporar a la xarxa d'abasta-
ment d'aigua i no haver de
dependre excessivament
d'Aigües Ter - Llobregat en èpo-
ques de sequera. S'ha realitzat
un aforament dels pous, propie-
tat de l'Ajuntament,  i s'ha com-
provat que, aproximadament,  el
30% de la demanda del poble es
podria cobrir amb l'aigua d'a-
quests pous. Amb l'objectiu d'in-
corporar aquesta aigua a la xarxa
general s'ha demanat una sub-
venció al Departament de Medi
Ambient .

***

L'Ajuntament ha adjudicat la
redacció del projecte de l'equipa-
ment esportiu de piscina coberta
de Cabrils. Aquest equipament,
que es situarà al costat del camp
de futbol, preveu disposar de
sales de fitness, vestuaris per a
grups i abonats i piscina coberta.

***

L'equip de redacció del Pla
d'Ordenació Urbanístic Municipal
(POUM) de Cabrils, ja treballa en
la configuració dels estudis pre-
vis que serviran per la redacció
del nou POUM. Dins d'aquest
procés, hi haurà una fase de par-
ticipació ciutadana on els cabri-
lencs podran donar la seva opinió
sobre el poble que els hi agrada-
ria tenir a nivell urbanístic. 

***

Des del passat mes de novembre
l'empresa CESPA, guanyadora de
la concessió de neteja viària de
Cabrils, ja treballa al municipi. La
nova empresa inclou en la neteja
les tasques de desherbat de
voreres de totes les urbanitza-
cions recepcionades  i de tot el
casc urbà. Amb la concessió de
CESPA ha millorat substancial-
ment la freqüència en la neteja
dels carrers del municipi.

El passat 28 de setembre es va ini-
ciar el curs de l'Escola de Música
Municipal, amb un nou projecte de
la mà de l'escola de música
VisualSonora. La nova escola va
arribar a Cabrils quan, un cop fina-
litzat el contracte vigent amb l'ante-
rior proveïdor, signat al 2005, va
guanyar l'adjudicació del concurs. 
VisualSonora és una escola amb
una nova concepció de l'educació
musical, que deixa enrere el tradi-
cional mètode de l'aprenentatge de

la música mitjançant l'estudi del
llenguatge musical, d'una banda, i
l'instrument de l'altra. VisualSonora
imparteix la música des de principis
innovadors, iniciant els més petits,
nens de P4 i P5, amb un curs de
sensibilització artística on es barreja
la música i el teatre. Pels alumnes
de Cicle Inicial, 1er i 2on de
Primària, s'introdueix el concepte
de Música i Moviment. I ja pels més
grans ofereixen classes col·lectives
d'instrument organitzades per estils
musicals: big band, pop rock i batu-
cada. 
En aquests moments l'Escola de
Música compta amb 88 alumnes,
el mateix nombre que en cursos
anteriors.

Un nou projecte per l'Escola de Música 

Enguany Santa Cecília s'ha convertit
en un acte cultural i reivindicatiu.
Juntament amb el concert ofert per
la Coral La Concòrdia i la Coral
Amarant de Bigues i Riells, s'ha
aprofitat la proximitat de dates per
a celebrar el Dia Internacional con-
tra la Violència de Gènere i, a més,
va ser el primer acte en el què es

recollien diners per a la Marató de
TV3.
En una sala plena de gom a gom, i
després de la lectura del manifest,
les dues corals van interpretar el
seu repertori, on van destacar les
cançons d'autors catalans de la
transició i espirituals negres.

El concert més reinvidicatiu
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Èxit de participació en la cinquena edició
de la Burricac ATAC!
El passat 5 de setembre la tradicio-
nal cursa nocturna de muntanya
Burriac ATAC! va arribar a la seva
cinquena edició amb gran èxit de
participació. La cursa, organitzada
pel centre Excursionista Vilassar de
Mar, va comptar amb 652 corre-
dors dels quals 108 van ser dones.
La Burriac ATAC! a més de ser noc-
turna, té altres singularitats, com

sortir i acabar a zero metres sobre
el nivell del mar, a més de comptar
amb més de la meitat del seu reco-
rregut format per corriols de mun-
tanya.
L'èxit de les passades edicions va
permetre a l'organització introduir
algunes novetats, com la Marrec
ATAC, un recorregut infantil per
nens de fins a 14 anys.

I també...

La 22ª Mostra
Gastronòmica, un èxit
de participació

Un agost més, la Mostra
Gastronòmica va portar, durant 4
dies, els millors plats de tot el
Maresme al recinte de l'Escola
L'Olivera, on més de 10.000 per-
sones els van poder degustar.
En aquesta edició, tot i la por a
un gran descens de vendes
degut al context econòmic
actual, les xifres han estat molt
satisfactòries, arribant a superar,
de nou, els 25.000 tiquets
venuts. 
En l'apartat de les paradetes cal
destacar aquesta edició la bona
acollida, tant per part dels expo-
sitors com dels visitants, dels
nous estands, més amplis i amb
moqueta, així com la participació
de la campanya del Consell
Comarcal del Maresme "Posa el
Maresme al plat", que va portar
quatre artesans alimentaris de la
comarca a exposar i vendre els
seus productes.
Finalment les activitats paral·leles
a l'esdeveniment, com els con-
certs i la trobada de plaques de
cava també van reunir nombro-
ses persones al seu voltant.

El servei de bus amplia
els seus horaris

Des del passat 14 de setembre el
servei de bus de la línia C-12, que
enllaça Cabrils amb Vilassar de
Mar, realitza el seu primer trajec-
te, Cabrils - Vilassar de Mar, a les
6,15h. del matí, tots els dies fei-
ners. El canvi ha significat que els
usuaris de Cabrils poden utilitzar
el servei de bus una hora abans
del que es feia fins el 14 de
setembre. La resta dels horaris
es mantenen igual.

Arriba la V Duatló de Muntanya de Cabrils
Un any més, la Secció de Triatló Piri
del Centre Excursionista Vilassar de
Mar organitza la Duatló Cabrils.
Aquesta cinquena edició, que se
celebrarà el proper 27 de desem-
bre, promet ser la millor de totes les
celebrades fins ara amb un nou cir-
cuit de running i moltes altres sor-
preses. Les inscripcions per partici-
par estan obertes i es poden for-
malitzar mitjançant la pàgina web
de la Federació, www.triatlo.org o
bé presencialment a la Federació
Catalana de Triatló (Rambla
Guipúscoa, 23-25, Barcelona). Les
inscripcions es mantindran obertes
fins el 24 de desembre però s'ha
de tenir en compte que s'ha esta-
blert un límit de participants, en
300, dels quals només 90 podran
ser no federats, cosa que aconsella
no esperar al darrer dia si es vol
participar. 
La V Duatló tindrà lloc el proper 27
de desembre i constarà d'una
cursa a peu de 5km., seguits de 20
km de BTT i 3km més de cursa a
peu. La sortida de la prova es
donarà a les 10,00h. del matí, des
de l'Arborètum de Cabrils, però ja a
les 8,30h. començarà el reparti-
ment de dorsals. Cal destacar que
enguany, per primer cop, el primer
tram de la prova passarà pel casc
urbà de Cabrils.

Per a la celebració de la prova, la
Secció de Triatló del Piri està bus-
cant voluntaris que col·laborin el dia
de la cursa. És una altra manera de
conèixer la duatló des de dins i de
rebre la mateixa bossa d'obsequis
que rebran els participants.



L'Ajuntament externalitza part de la Brigada
Municipal per qüestions d'eficiència
El passat mes de juliol l'Ajuntament va aprovar, en ses-
sió plenària, l'externalització d'una part dels serveis
que fins el moment duia  a terme la Brigada Municipal.
Aquesta externalització es va decidir per millorar l'efi-
ciència del servei que s'estava donant al ciutadà.
L'augment de la freqüència en la neteja dels vials i la
necessitat de cobrir cada cop més territori van obligar
a l'Ajuntament a subrogar una part del servei.Amb
aquesta externalització l'Ajuntament ha aconseguit
millorar la freqüència de neteja dels carrers del munici-
pi, reduint el període de temps entre neteja i neteja en
una setmana, i millorar el servei de manteniment dels

equipaments municipals. A més, a conseqüència de
l'augment d'urbanitzacions recepcionades,
l'Ajuntament ha vist com augmentaven el nombre
d'instal·lacions elèctriques i lumíniques a mantenir, per
la qual cosa es necessita un major, i millor, servei per
atendre, a qualsevol hora del dia, les necessitats del
municipi. Des de l'Ajuntament es vetlla perquè les
empreses concessionàries contractades respectin els
drets dels que gaudien els treballadors de la Brigada
Municipal que han passat a formar part de les noves
empreses. 
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Emotiu homenatge a Jordi Galbany
El passat 30 de setembre, després
de 23 anys dedicat a treballar pel
seu poble, es va jubilar com a Cap
de la Brigada, en Jordi Galbany. En
un dia tan important per a ell,
l'Ajuntament de  Cabrils li va retre
un petit homenatge per la seva
dedicació. L'emoció va trair a
Galbany quan va ser sorprès per la

seva família, tots els treballadors de
la Brigada Municipal i gran part del
personal de l'Ajuntament, amagats
a la Sala de Plens. Galbany va
esclatar en plors d'emoció, llàgri-
mes que ja no va poder  aturar
fins finalitzar l'acte d'homenatge. 
L'alcalde de Cabrils, Joaquim
Colomer, li va dedicar unes emoti-

ves paraules i li va brindar, en nom
de tots els presents, els millors des-
itjos per aquesta nova etapa de la
vida que comença per ell.  Galbany
va rebre un obsequi del Consistori
i, malgrat intentar-ho, va ser inca-
paç d'articular cap paraula més
enllà d'un gràcies entre llàgrimes
d'emoció.

Places de pàrquing en lloguer 

A partir de 50 euros/mes
Més informació a SEIPRO i al telf. 93 753 35 04

Font Picant (casc urbà) 
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Iniciativa per Catalunya - Verds

Aquests dies estem sentir parlar molt sovint
del cas de la Aminatau Haidar, a tots ens
deuria preocupar la situació que esta vivint el
poble saharaui , per que aquesta dona,
valenta, a pres la determinació de deixar-se
morir de gana abans de haver d'admetre
una situació que no vol de cap manera pel
seu poble, per que ella vol tornar a casa com
a ciutadana lliure i amb el reconeixement per

part de tots de la seva pertinença al poble
saharaui.
Es per això que des de ICV-Cabrils, dema-
nem a tots el ciutadans i ciutadanes no per-
metre la vulneració dels drets de les perso-
nes ni del seu dret a viure en llibertat mante-
nint les seves tradicions i cultura. 
Així doncs des de aquest butlletí, volem acos-
tar-nos encara mes al poble Saharaui per

donar-los el nostre recolzament i també
volem encoratjar al Govern espanyol a que
cerqui les solucions oportunes perquè el
poble  saharaui i l'Aminatu Haidar pugin tenir
el dret que reclamen sobre la seva terra i la
seva persona.

Mercè Fernandez
ICV- Cabrils

A poques setmanes d'acomiadar l'any 2009 i
com és habitual en aquestes dates fent un
anàlisi de la feina feta, podem dir que hem
fet molta feina en benefici de la ciutadania i
una altra tasca molt compromesa amb el
municipi com és la solidesa de l'equip de
govern, cabdal per tirar endavant qualsevol
vila o ciutat.
Proves evidents com la gestió de les obres
finançades pel govern estatal com han sigut
les de millora la mobilitat i supressió de
barreres arquitectòniques dins el casc, la

remodelació de dos nous equipaments com
són el Museu i les Masoveries del Mas
Maria, aquest darrer a compartir per dife-
rents entitats del poble, la gestió d'obres d'ur-
banització a diferents àmbits del municipi, la
posada en marxa de d'Institut de Cabrils, el
compromís del govern des de l'àrea de pro-
moció econòmica en organitzar les fires de
comerç al carrer, la nova posada en marxa
de l'arborètum, la realització del nou POUM,
la nova gestió d'enllumenat i manteniment
d'edificis i neteja viària, la nova gestió de l'es-

cola de música i l'arranjament de l'edifici,
reforç a l'àrea de serveis socials i moltes més
coses que s'estan gestionant per efectuar-se
en breu com és la millora del Centre Atenció
de Salut, la construcció d'un equipament
esportiu i altres que queden paleses en el dia
a dia. Aquesta feina feta amb rigor, treball
constant i serenitat és per fer un Cabrils per
les persones. 

Joaquim Colomer Godàs
PSC Cabrils

Grup pel Progrés de Cabrils

Després del precedent d'Arenys de Munt, les
consultes populars per la independència de
Catalunya han mobilitzat les entitats i els ciu-
tadans orgullosos de pertànyer al seu país,
Catalunya. Cabrils n'és un exemple. S'ha
creat "Cabrils decideix", una plataforma que
està fent realitat la consulta a casa nostra. És
en aquests moments quan ens adonem de
la importància de les nostres decisions. 
Tot i que la presentació oficial es farà el 9 de
gener de 2010, l'objectiu prioritari de la plata-
forma ja es va fer constar en l'acta de consti-
tució, que descriu que es va crear "amb la
voluntat de treballar en favor del dret del
poble català a decidir lliurement el seu futur,
obrint un procés de diàleg amb el conjunt de
la societat i conscienciar, impulsar i promoure
en el poble de Cabrils el procés sobre una

consulta democràtica sobre la independèn-
cia de Catalunya". 
Moltes persones es pregunten: "I això per
què servirà?" Doncs, primer de tot, per fer-
nos sentir; per ensenyar (nosaltres que
podem) que Catalunya és una identitat. Això
ho demostra la gran quantitat de municipis i
ciutats catalanes que s'han adherit a les con-
sultes populars. S'està creant un nou movi-
ment basat en el respecte i el consens que
s'ha d'aprofitar. Cal analitzar per què Arenys
de Munt ha resultat ser com la Grip A de la
política i ha anat encomanant les seves
ganes de participar en una consulta demo-
cràtica històrica. Ha sonat el despertador i els
catalans comencen a veure que la política i
les institucions serveixen per alguna cosa.  
"Cabrils decideix" farà la consulta el 28 de

febrer de 2010, dins el segon torn de consul-
tes populars que s'aniran produint. És fàcil
preveure els resultats (Arenys de Munt n'és
un exemple), però no per això participar-hi
resulta més o menys important. Mentrestant,
els impacients, continuarem seguint totes les
novetats sobre les consultes que es vagin
produint, i continuarem defensant la dignitat
de Catalunya (tot i els impediments que
alguns hi posin). Decidir és important.
No voldria acabar sense desitjar-vos unes
molt bones festes i els millors desitjos per al
nou any 2010.

Jordi Serra
Portaveu del Grup pel Progrés de Cabrils

La importància de les decisions

El poble Saharui, dones valentes



Convergència i Unió

Estimats lectors,
No cal dir que per estar rodejat de muntan-
yes i per la seva proximitat amb el mar el
nostre municipi és molt afortunat, però
també, perquè en ell hi passen coses que no
s'han vist mai en cap altre municipi.
Té quatre partits polítics al govern, un gerent i
dos alcaldes; no estem anomenant cap títol
de pel·lícula italiana, no senyors, és la realitat
com a poble.
Sí, dos alcaldes que ens governen:
Tot va començar quan el nostre alcalde va
haver de ser ingressat per un problema de
salut i, a causa d'això, tenim un alcalde acci-
dental que s'autoanomena per la dita hospi-
talització de l'alcalde (cosa que està prevista
per llei i, per tant, correctament realitzada),

però al mateix moment se li fan arribar a
casa de l'alcalde, el de debò no l'autoano-
menat, expedients per tal que siguin signats
per l'alcalde, no l'autoanomenat, sinó l'altre,
el qual està de baixa i que quasi cada dia
està a l'Ajuntament, però, no hem dit que
està de baixa? Diria que se'l veu més ara
que quan està en actiu.
No entenem com és possible que estant
nomenat un alcalde accidental i, per tant,
amb total dret per signar expedients, aquests
siguin portats a l'alcalde que està de baixa.
Veieu com a Cabrils tenim de tot, i en abun-
dància!!! És un poble molt afortunat.
No sabem quan sortirà aquest butlletí, però
espero i desitjo que quan surti ja hi hagi
només un sol alcalde en el nostre estimat

municipi, perquè si és una mica complicat
estar a l'oposició, amb dos alcaldes ja ni us
ho explico.
Ens hem de prendre les coses amb ironia,
però el que realment és veritat és que des de
CiU desitgem una ràpida recuperació del
senyor Joaquim Colomer i que tot hagi que-
dat en un ensurt. 
També volem aprofitar l'ocasió per desitjar-
vos un bon any 2010, per a tots els homes i
dones de bé del nostre estimat Cabrils.

Lina Morales i Serra
Portaveu del grup municipal de
Convergència i Unió de Cabrils

Veïns Independents de Cabrils

En repetides ocasions s'ha dit de nosaltres, el
VIC, que només ens dediquem a embolicar,
a crispar, a confondre... D'altra banda, l'ac-
tual equip de govern - que tant enfatitza que
és un govern de transparència i participació -
ha encriptat tota informació possible, no
només als regidors de l'oposició, sinó també
al ciutadà.
I això no ho diem nosaltres, això és doble-
ment objectivable: entreu en la web de l'ajun-
tament per a veure, per exemple, les actes
de la Junta de Govern, o per veure les actes

dels Plens Municipals, o simplement l'ordre
del dia dels Plens; el que us apareixerà en la
pantalla de l'ordinador és: "404 Not Fount".
Com és possible la transparència i la partici-
pació si no hi ha informació?
Per això ens veiem obligats a utilitzar aquest
espai per a posar en clar alguns aspectes de
la nostra "col·laboració" com oposició que
actualment som.
Sense anar més lluny, en el Ple de l'1
d'Octubre passat, el VIC fou l'únic que va dis-
cutir, raonant-lo, que el tipus de l'impost (no

del IBI) que proposava l'equip de govern del
0,62%, no ho venguessin com una rebaixa
de l'impost, doncs no ho era en absolut una
rebaixa. Va ser el VIC qui va assenyalar que,
malgrat la rebaixa del tipus del 0,69% al
0,62%, això suposava un augment real de
l'IBI, per terme mitjà, del 6,92%; tenint en
compte l'augment de l'IPC de l'1% dels pres-
supostos generals de l'Estat; i proposàvem,
per tant, que reduïssin el tipus al 0,59%.
En el ple del 26 de Novembre l'equip de
govern, considerant l'augment de l'IPC de l'1%
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Quatre grups municipals governant i cadascun rema en una direcció oposada

En una dictadura, el dret a decidir només el
té, en definitiva, el dictador. La democràcia es
basa en atorgar aquest dret al poble, a la
majoria. Si la democràcia és parlamentària,
una part d'aquest dret és delegat, per què
així ho ha decidit abans el poble,  en els seus
representants, digueu-n'hi regidors, sena-
dors, consellers, ministres o inclús president.
En cap cas, però, el poble delegarà en ningú
la facultat de que li suprimeixin el dret a deci-
dir. I, si algú creu que per imperi de la Llei, i
per elevada de rang que sigui aquesta, té a
les seves mans la possibilitat de suprimir-lo, i
la pretén exercitar, automàticament es con-
verteix en un dictador. I això no ho permet
cap Carta Magna de cap país del món, ja
que les dictadures en són precisament l'antí-
tesi, amb l'anihilament de qualsevol mena de
Carta Magna que hagi decidit el poble.
En les darreres setmanes s'ha constituït al
poble de Cabrils, de la mateixa manera que

a molts altres pobles de Catalunya, la
Plataforma Cabrils Decideix. I ho ha fet el
poble, no l'Ajuntament, ni els partits polítics
que el conformen, ni les entitats cíviques de
Cabrils. Ho han fet els seus habitants, una
bona colla de persones a títol individual, que
s'han organitzat internament a partir del
moment que es van aplegar per primera
vegada, amb un objectiu ben definit: exercir
el dret a decidir, convocant tot el poble a una
consulta per a que decideixi si vol o no vol la
independència de Catalunya. Ras i curt!
Des d'Esquerra - Consens per Cabrils, com a
formació política que defensa, per damunt
de tot, els valors de la democràcia, saludem
aquesta iniciativa i li donem i donarem el
nostre ple suport, moral i material, en tot
moment i en la mesura de les nostres possi-
bilitats.
I, com a partit que treballa per aconseguir la
Independència de Catalunya, un cop que la

Plataforma Cabrils Decideix hagi convocat
formalment la consulta popular, ens hi impli-
carem específicament per tal d'aconseguir
convèncer el major nombre possible de
cabrilencs de que, sempre que siguin cridats
a expressar llur opinió, cal que vagin a votar,
i de que, per garantir el manteniment dels
drets col·lectius que com a Nació té
Catalunya, el vot ha de ser afirmatiu.
Només així evitarem que ningú pretengui eli-
minar el nostre dret a decidir, i només així,
anirem posant les bases fermes per poder
declarar, un dia que ja no s'intueix massa
llunyà, la independència de Catalunya, pas-
sant a ser un Estat més, integrant de la Unió
Europea, en pla d'igualtat i en harmonia amb
la resta d'Estats.

Joan Casals i Potrony
Esquerra-Consens x Cabrils

Cabrils, un poble afortunat

Esquerra - Consens x Cabrils
El dret a decidir
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Regidor no adscrit

Al 1976, tot just un any de la mort del dicta-
dor, es va convocar un Referèndum amb la
següent pregunta: "¿Aprueba el proyecto
de Ley para la  Reforma Política?" Va ser un
Referèndum "il·legal", no estava previst en
Las Leyes Fundamentales del Reino (abans,
del Estado). Avui, ningú no dubta de la seva
"legalitat", va ser el començament de la
Transició Democràtica, la participació va ser
del 77,8%. Quins temps!
Consultar la ciutadania és l'acte més demo-
cràtic que es pot fer. Si no fora pel molest que
és convocar una consulta, es podrien fer més
sovint, sobretot en aspectes identitaris. La
prohibició que se celebri una consulta popu-
lar amb el suport de les institucions argu-
mentant la seva inconstitucionalitat, hauria de
ser, per definició, anticonstitucional. En qual-
sevol cas, la Constitució s'hauria de poder
canviar, i per a això caldria consultar quins
articles no satisfan els ciutadans. Seria anti-
constitucional una consulta que qüestioni la

Constitució? És obvi que no. Quina tristesa
em dóna escoltar alguns "demòcrates" d'a-
quests temps! Ni els franquistes d'aquella
dècada van poder oposar-se al Referèn-
dum del '76. 
Però els catalans, i els cabrilencs, hem sabut
reaccionar i diem: Prou! Ja n'hi ha prou de
demagògia pseudo-demòcrata. Des de la
Plataforma "Cabrils Decideix!" impulsem
que la ciutadania es pugui manifestar lliure-
ment sobre el que sigui, aquesta vegada
sobre l'autodeterminació i l'autogovern.
Convidem a tots els cabrilencs a anar a les
urnes el proper 28 de febrer, a opinar. Sigui
de la postura que sigui, a favor del SÍ o a
favor del NO... o un vot en BLANC. Apel·lo a
l'esperit de la Transició a manifestar allò que
opinem. 
I ara no ens enganyem, és veritat que la con-
sulta no és vinculant, no ho és des del marc
jurídic. Però Europa i altres països ens estan
mirant de reüll, i una majoria aclaparadora

del SÍ, com va passar a Arenys de Munt, rea-
litzada a tantes ciutats, com està passant a
Catalunya, no passaria desapercebuda. I els
que pensin que una abstenció és un triomf
del NO, van molt errats. En la consulta popu-
lar a Arenys de Munt, el 13 de setembre hi va
haver una participació del 41%. Però en el
mateix Arenys de Munt, en el Referèndum de
l'Estatut (2006) hi va haver una participació
del 55% i a la Constitució Europea (2005)
només el 40% de participació, menys que
en la consulta del 13 de setembre. El que al
final tot just comptarà, serà quants a favor
del SÍ i quants a favor del NO, res més.
(Aquest escrit està fet abans de la consulta
popular del 13 de desembre a més de 160
municipis de Catalunya, amb la qual cosa
desconec els seus resultats)

Román Pasquín Ferrer

Partit Popular de Catalunya

En els últims mesos han sortit a la llum dife-
rents casos de corrupció política a Catalunya,
com el cas Pretòria o el cas Palau de la
Música.
Aquests fets han posat de manifest que els
casos de corrupció no són exclusius d'una
àrea geogràfica, com tampoc d'un partit polí-
tic o sector econòmic.
Simplificant, podem dir que existeixen dos
tipus d'organitzacions, les públiques i les pri-
vades: en el cas de les organitzacions priva-
des existeixen mecanismes de control que,
no sent perfectes, tendeixen a limitar i atallar
finalment les causes i els efectes de la
corrupció. La màxima eficiència econòmica
és la que, en definitiva, impera.
La situació és ben diferent en les organitza-

cions públiques, tant administratives com
empresarials.
Jo vaig a limitar els meus comentaris a una
de les dues tipologies: les organitzacions
públiques administratives. Els estaments polí-
tics, en definitiva.
I aquí és on trobem els diferents nivells polí-
tics i administratius: municipal, provincial,
autonòmic i nacional.
Encara que pogués percebre's en moltes
ocasions, que la corrupció és desenvolupa
en l'àmbit municipal, la realitat és que es
desenvolupa, d'una o altra forma, en els dife-
rents àmbits polítics i administratius.
La realitat és que la corrupció, en els seus
diferents formats i intensitats, no és puntual.
El primer pas per a la seva resolució és l'ac-

ceptació de la seva existència.
El segon pas és que tots els càrrecs polítics
no confonguin, en cap cas, l'interès general
amb l'interès estrictament privat. En el nostre
àmbit més proper, els dels Ajuntaments, les
funcions dels regidors no haurien d'interferir,
en cap cas, amb els seus interessos perso-
nals i professionals.
Finalment, és necessària tant l'aplicació dels
sistemes de control ja existents, com la
implementació de sistemes de control
externs i totalment independents.
Ara per ara, cap de les tres premisses ante-
riors és una realitat.

Joan Manel Gallego
Regidor Partit Popular

Ves en compte! L'abstenció no compta

Interessos... i política

dels pressupostos generals de l'Estat, final-
ment estableix el tipus impositiu de l'IBI per al
pròxim any en el 0,61% (no és el 0,59% que
proposava el VIC). Això és embolicar, crispar
o confondre? Més aviat... No és mirar per la
butxaca del ciutadà?
També en el ple de l'1 d'Octubre passat va ser
el Vic qui va presentar una moció per a
donar suport a la realització d'una consulta
popular sobre la independència nacional de
Catalunya. Proposta que va ser aprovada
malgrat els vots en contra dels regidors del
PSC i del PP i l'abstenció d'ICV (cadascun de

l'Equip de Govern va votar en una direcció
diferent). Això és embolicar, crispar o confon-
dre? Més aviat... No és mirar pel dret a
decidir del ciutadà?
En el Ple del passat 26 de Novembre el VIC
(per segon any consecutiu) va presentar na
moció per incloure en l'elaboració dels pres-
supostos per al 2010 els mecanismes de par-
ticipació ciutadana mitjançant la realització
de pressupostos participatius. I també per
segon any consecutiu - amb els vots en con-
tra de tot l'equip de govern - va ser eliminada
aquesta proposta. Això és embolicar, crispar

o confondre? Més aviat... No és mirar pel
dret a participar de veritat del ciutadà? Per
ampliar aquesta informació i molta més con-
sulteu el nostre blog informatiu http://vicca-
brils.blogspot.com
Us desitgem un Bon Nadal i millor any
2010
Cabrils 11 de desembre de 2009

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






