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“Estimem la bellesa, però sense extravagàncies; cultivem
la saviesa, però sense relaxació; emprem la riquesa més
com un mitjà per a l'acció que com a motiu de presump-
ció, i no és vergonyós entre nosaltres confessar la pròpia
pobresa, sinó el que és més no intentar fugir-ne... Tot ciu-
tadà educat entre nosaltres pot aconseguir una persona-
litat completa en els més diversos camps.”

(Epitafi de Pericles)

Aquestes paraules recollides a l'epitafi de Pericles a la
seva estimada Atenes, de ben segur que recullen la
major part de les aspiracions a què, tot i el temps transco-
rregut, es dirigeixen els esforços d'aquelles persones que
en algun moment tenen una part de responsabilitat en la
gestió municipal urbanística. En els darrers anys i actual-
ment, molts pobles han elaborat plans estratègics per
posicionar-se davant els nous reptes i assentar els pilars
del futur. Els pobles han estat i continuen essent un com-
promís entre l'harmonia, l'equilibri i, per descomptat, la
seva capacitat de creativitat i transformació.
Cabrils, per la seva idiosincràsia i per la seva història, és
una mostra i constitueix el cas típic d'un municipi que
sembla que tenia una projecció de municipi d'estiueg, i
que amb el pas del temps aquesta tipologia ha canviat,
per tant, clars dèficits d'equipament i complicada gestió
del territori entre d'altres. Per això, i guiant-nos de les con-
clusions del Pla Estratègic Municipal redactat l'any 2003 i
prioritzant els serveis a les persones i la qualitat de vida
del municipi, el govern del PSC, GPC, ICV i ERC, ha concen-
trat els esforços a poder fer realitat una conjunt d'equipa-
ments necessaris i remodelacions urbanístiques sobretot,
demanades per la ciutadania.

Com es pot comprovar, tant els equipaments com les
remodelacions, comprenen diferents àmbits i que en el
seu conjunt mostren una prioritat per aconseguir un poble
amable, ser un municipi pròsper i actiu, un poble equili-
brat i sostenible, en definitiva un municipi referent i de
qualitat proper a Barcelona en un entorn privilegiat.
Aquesta transformació que construïm a Cabrils, segur
que no estarà beneïda per tothom, però uns canvis estra-
tègics no serien correctes si no aspira a descobrir les
potencialitats de transformació i de canvi d'un municipi.
"Oportunitats de futur". Com diu Henri Lefebvre: "Cal bus-
car la transducció, és a dir, l'oportunitat de projectar el
futur a partir de les potencialitats obertes en el present".
A aquesta tasca hem dedicat el nostre esforç i per tant, el
govern actual, es pot congratular de la mateixa manera
que ho fan molts ciutadans, per l'estat d'execució d'a-
questes infraestructures i nous equipaments, uns estan
en període d'execució (HOTEL ENTITATS, MUSEU), d'altres
en planificació d'execució immediata (INSTITUT, COMPLEX
ESPORTIU PISCINA i PAVELLÓ), i d'altres executades com la
urbanització dels carrers del casc amb la supressió de
barreres arquitectòniques, la ordenació de noves places
d'aparcament al centre, la ubicació provisional del CAP,
nova ubicació del mercat, la gestió per l'execució d'obres
a diferents urbanitzacions (ST CRIST, ST JORDI, les SERRES,
ST CRISTÒFOL, ST CRIST VELL, i MONTCABRER entre d'altres),
aquesta gestió és la mostra del treball d'aquest govern
sense oblidar l'actual redacció del nou Pla d'ordenació
Urbanística Municipal de Cabrils, document que ha d'es-
tablir el nou marc urbanístic de Cabrils pel desenvolupa-
ment del futur del municipi que volem. 

L’Alcalde

Joaquim Colomer Godàs
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Millorant la qualitat del municipi i dels ciutadans



L'asfaltat de Can Botella racionalitza l'estacionament
El passat mes de febrer es van dur a terme les tasques
d'asfaltament de l'aparcament de Can Botella amb l'ob-
jectiu d'arrnajar l’espai, ordenar l'estacionament i millorar
el seu manteniment.
Les regidories de Via Pública i de Gestió Urbanística  van
acordar programar la  feina, el passat mes de febrer,
aprofitant la presència al municipi de màquines d'asfaltar
fet que va comportar un important estalvi econòmic pel
municipi. 

Tot i continuar amb la gestió burocràtica del projecte de
reparcel·lació de la zona, es va prendre aquesta decisió
davant l'actual conjuntura econòmica que, de moment i
temporalment, impossibilita tirar endavant el projecte
urbanístic de Can Botella. Les condicions econòmiques
generals del país fan molt difícil trobar empreses, finance-
res i constructores, que siguin capaces de garantit la sol-
vència constructiva i creditícia d'un projecte de l'enverga-
dura de Can Botella.

Enllestides les obres de l'Avinguda Santa Helena
Les obres de reparació del gran esvoranc, obert el 13 de
maig a l'Avinguda Santa Helena, a l'alçada de la Plaça del
Mil·lenari, han estat enllestides després que l'Agència
Catalana de l'Aigua (ACA) les iniciés el 9 de juny.
L'esvoranc es va obrir quan una forta tempesta va desfal-

car la llera de la Riera de Cabrils provocant el trencament
de l'asfalt superior que conformava la calçada. L'ACA,
com a ens gestor de les rieres del país, es va encarregar
totalment de les obres i d'arreglar el carrer afectat per l'es-
voranc. 
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Avancen a bon ritme les obres FEOSL
Les obres del Fons Estatal per a l'Ocupació i la
Sostenibilitat Local avancen a molt bon ritme. Una d'elles,
els contenidors soterrats del carrer de la Santa Creu, ja
funciona des del passat juliol. D'altra banda avancen, tant
les obres d'instal·lació d'aigua calenta sanitària al Camp
de Futbol Municipal, com les de la climatització a l'Hotel
d'Entitats de les Masoveries de Mas Maria. També es van

iniciar, el 13 de juliol, les obres del carrer que enllaçarà
Can Blanc amb l'Avinguda de Santa Helena i que perme-
trà, a partir de setembre, la circumval·lació del CEIP
L'Olivera facilitant la fluïdesa de trànsit. La darrera de les
obres es posarà en marxa el 6 de setembre amb l'ade-
quació del drenatge del carrer de Les Maduixes a La
Llobera.
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Arrenquen els processos per crear noves infraestructures esportives
L'Ajuntament ha endegat, paral·lelament, dos processos
per dotar el municipi de noves infraestructures esportives.
D'una banda, després de rebre la comunicació del
Consell Català de l'Esport, que l'Ajuntament de Cabrils ha
estat beneficiari d'una subvenció d'1,3 milions d’euros per
a la realització d'un pavelló esportiu escolar, s'ha procedit
a la redacció del plec de clàusules administratives i tècni-
ques per a l'adjudicació del contracte de redacció del pro-
jecte i direcció facultativa de les obres de construcció d'a-

quest pavelló poliesportiu, que s'ubicarà a la zona educa-
tiva del municipi. 
D'altra banda, un cop aprovat el projecte bàsic per a la
construcció de la piscina coberta municipal, en aquest
moment està obert el concurs negociat per a la construc-
ció i la gestió del nou equipament. El termini de presenta-
ció de propostes es tancarà la primera quinzena de
setembre i un cop adjudicada l'obra s'espera l'inici de les
obres pel darrer trimestre de l'any en curs.



Bona acceptació de l'horari limitat als Horts de la Santa Creu
El passat abril l'Ajuntament va endegar l'estacionament
d'horari limitat a l'aparcament dels Horts de la Santa Creu.
La mesura va ser la resposta a una petició dels comer-
ciants que feia temps que, en converses amb la Regidoria
de Promoció Econòmica, demanaven mesures incentiva-
dores pel comerç. La regidoria va deixar triar als comer-
ciants un dels aparcaments del centre per establir l'esta-
cionament màxim d'una hora i mitja, que facilités la mobi-
litat dels aparcaments al nucli urbà. 
L'horari, limitat als 90 minuts gratuïts, funciona tots els dies
feiners, de 9:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00. Els rellotges es
poden recollir, de forma gratuïta, als comerços del muni-
cipi i a les oficines municipals.

En marxa el procés per a la recepció de la urbanització Sant Cristòfol
El passat abril van començar les obres a la Urbanització
Sant Cristòfol després que la Junta de Govern Local adju-
diqués, en sessió extraordinària, el contracte d'obres del
projecte d'urbanització previ a la recepció per part de
l'Ajuntament. 
Anteriorment, el 18 de febrer, ja s'havien aprovat, definiti-
vament, els plecs de les clàusules administratives particu-

lars que havien de regir aquesta adjudicació, concurs al
que es van presentar 18 empreses constructores.
Finalment l'adjudicatària va ser l'entitat mercantil CINPA
SA. En la mateixa sessió de la Junta de Govern es va adju-
dicar també el contracte de redacció de la direcció facul-
tativa de les obres d'urbanització.
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"Cal apostar per moltes dones del món que no tenen cap dret".

Enguany la celebració del Dia Internacional de la Dona
Treballadora va arribar a Cabrils amb un retard de 15 dies.
La intensa nevada, caiguda el passat 8 de març, dia de la
celebració, va paralitzar tot el país i l'activació del Pla NEU-
CAT, des de  la Direcció General de Protecció Civil, en fase
d'emergència 1  va obligar a la Regidoria de la Dona a
ajornar l'acte de celebració del Dia Internacional de la
Dona Treballadora. Les peticions de Protecció Civil a la ciu-
tadania d'evitar circular per la xarxa viària catalana van
impedir l'arribada de l'Asha Miró a Cabrils, qui havia estat
convidada per oferir la conferència "Experiències en pri-
mera persona. Ser dona a l'Índia i a Catalunya" per
aquesta commemoració.

Finalment el 22 de març es va realitzar l'acte, Miró va
explicar les seves vivències, el que representa ser dona a
països com l'Índia o Catalunya. L'escriptora defensa que
"el que separa a les dones orientals de les occidentals és
que a aquelles mai no els hi han ofert  l'oportunitat de
viure la seva pròpia vida", però malgrat aquestes man-
cances "la dona índia té una gran dignitat, és una dona
que  dintre seu sap que li ha tocat viure aquella vida i l'en-
toma tal com arriba, sense qüestionar-se cap perquè".
Miró defensa que "ser dona és un privilegi i ens hem d'a-
profitar de totes aquelles dones que abans han treballat
pels nostres drets per, ara, lluitar nosaltres per aquelles
dones que encara no tenen res".
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Les instal·lacions del nou CAP, una realitat
El nou CAP, ubicat a Can Peró de manera provisional, és
una realitat des del 26 de juliol, quan es van començar a
fer les consultes mèdiques a la seu del carrer Cal Batalló.
El CAP havia quedat obsolet, amb instal·lacions poc ade-
quades i falta d'adaptació per a persones amb mobilitat
reduïda o amb nadons. Davant de la situació, i de la
impossibilitat de realitzar el projecte de Can Botella degut
a la crisi econòmica, el Departament de Salut, amb
l'Ajuntament, va decidir adequar un CAP provisional prio-
ritzant en la nova ubicació la facilitat d'accessos i aparca-
ment, la  millora de les dependències i la facilitat d'accés
amb transport públic.
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Participant de la construcció del Cabrils del futur
Més de 100 persones van participar a les jornades del
POUM a Cabrils.  Una cinquantena de les mateixes, van
respondre a les enquestes de participació ciutadana per
poder expressar el seu parer respecte a la definició urba-
nística del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal

(POUM), i d'altres ho van fer a través de la seva presència
als tallers. De les respostes obtingudes, destacar que els
cabrilencs preservarien els boscos i l'Arborètum i els con-
junts arquitectònics de la Mútua i el Castell de Can
Jaumar. També destacar que un 50% de les respostes
indiquen que hi ha suficient estacionament al casc urbà i,
malgrat que la majoria va respondre que utilitzava el
cotxe per als seus desplaçaments diaris, apostaven per
tenir un Cabrils pensat pels vianants, les bicicletes i el
transport públic interurbà.
El ciutadà, en general, prefereix contenir el creixement
urbanístic i consolidar el poble tal i com és actualment.
Pel que fa als equipaments, es detecta una mancança
d'infraestructures esportives i culturals tot i sent coneixe-
dors del treball en la gestió per la construcció immediata
d'alguns d'ells i s'aposta per la millora tant d'aquests
equipaments com dels serveis en general.



Per Sant Jordi, un cap de setmana ple de premis literaris
Coincidint amb la Diada de Sant Jordi, el passat 23 d'abril,
el Regidor de Cultura, Miquel Ponsa, i l'alcalde, Joaquim
Colomer, van fer entrega dels guardons de la 2ona.
Mostra Literària de Cabrils. Aquesta segona edició va
comptar amb una bona participació d'escriptors locals
amb un total de 181 treballs presentats. Els guanyadors,
en les diferents categories d'edat, van ser, en poesia,
Adrian Novo, Laia Gassó i Joan Barnet, més un accèssit
per Nil Mateu i, en prosa,  Marc Aguado, Monica Aguilà,
Núria Benlloch i Àlex Prats, més un accèssit pel Carles
Batlle. Tots els treballs guanyadors han passat, directa-
ment, a competir en la Mostra Comarcal del Maresme, en
la que l'any passat el cabrilenc Àlex Cantó va aconseguir
un primer premi de prosa, amb la composició feta des del
CEIP L’Olivera titulada “La gota”.

D'altra banda, l'endemà mateix de Sant Jordi, es va entre-
gar els premis de la IX Campanya de lectura infantil, “Els
Superlectors”, amb un récord de participants de 102
infants que van llegir 1.375 llibres, l'any que més llibres
s'han llegit. Els guanyadors d'enguany van ser l'Edulad
Domingo, que malgrat els seus 5 anys va ser el "superlec-
tor" que més llibres va llegir, amb un total de 79 contes en
els dos mesos de duració de la campanya. En la catego-
ria de lectors més grans els guanyadors van ser la
Mariona Pérez, l'Eduard Pérez i la Mireia Soriano.
El més destacable d'aquesta edició de la Campanya va
ser la participació de dos superlectores de 2 anys, l'Anna
Vigurí i la Claudia Barahona, i d'altra banda que, per pri-
mer cop en 9 edicions de campanyes, un superlector, en
Joan Molina, va llegir obres de poesia.
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Cabrils ja té el seu Mapa de Patrimoni Cultural
Cabrils és un dels municipis de Catalunya que disposa del
seu Mapa de Patrimoni Cultural a la web de la Diputació
de Barcelona, des del passat mes d'abril. Aquests Mapes
són una eina per conèixer la riquesa dels municipis i
tenen per objecte la recollida exhaustiva de dades del
patrimoni cultural i natural de cadascun dels municipis i la
seva valoració, l'objectiu final és permetre establir mesu-
res per a la seva protecció i conservació. El mapa de patri-
moni cultural de Cabrils es pot consultar a http://patrimo-
nicultural.diba.cat/index.php?codi_ine=08030

Homenatge a Sigfrid Galbany, guanyador de la Sardana de l'Any
El passat  12 de juny el cabrilenc Sígfrid Galbany (1936) va
rebre un merescut homenatge del seu municipi en reco-
neixement a la seva llarga carrera com a compositor de
sardanes. L'homenatge arribava després que el passat 15
de maig, en un emotiu acte a la Sala Charles Trenet del
Palau de Congressos de Perpinyà, Galbany fos declarat
guanyador del concurs Sardana de l'Any 2009 amb la
seva composició "Cap d'Any a Tossa". 
L'homenatge, amb gran afluència de públic, va constar
d'una audició de sardanes a càrrec de la prestigiosa

Cobla Montgrins i una exhibició de ballada de sardanes
amb la Colla Sardanista Maig. Seguidament es va cele-
brar una botifarrada popular a La Fàbrica.
El concurs de la Sardana de l'Any, organitzat per la
Federació  Sardanista de Catalunya i la Federació
Sardanista del Rosselló, arribava enguany a la seva vinte-
na edició. Aquest ha estat el primer cop que Sigfrid
Galbany s'ha presentat i amb  un total de 528 vots es va
proclamar guanyador com a compositor de  la Sardana
de l'Any 2009. 
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3.172 euros cabrilencs ajuden a la reconstrucció d'Haití
La Regidoria de Cooperació i Solidaritat ha donat 2.700
euros a l'ONG Ayuda en Acción per a la reconstrucció
d'Haití, després del terratrèmol  que al gener va devastar
l'illa. Aquest traspàs finalitzava la campanya CabrilSolidari
per Haití, amb el tancament del compte obert per fer
donatius. 
Als 2.770 euros cal sumar 472 euros, recollits en el concert
de les Corals La Concòrdia i Santa Helena, organitzat per
l'Associació de Voluntaris "Bona Terra", com a resposta a
la crida que Càritas havia llençat per aconseguir ajuts
urgents. El concert, celebrat a l'Església Parroquial, va
constar de tres parts, la tercera de les quals va ser la inter-
pretació conjunta del Canon de La Pau dirigida per Enric
Roca, director de la Coral La Concòrdia.

El Mulla't 2010 recapta 526 euros
Cabrils va celebrar, l'11 de juliol, una nova edició del
Mulla't per l'Esclerosi Múltiple, organitzada per l'Associa-
ció de Voluntaris de Cabrils BonaTerra amb la col·labora-
ció del Club de Tenis La Llobera. Els cabrilencs van poder
practicar tenis solidari,  comprar articles dissenyats per a
la campanya, degustar tastets, a càrrec de les dones de
l'Associació Cultural Islàmica de Cabrils, i remullar-se en
la festa de l'escuma solidària. 

Al vespre una cinquantena de persones van acudir al
cinema solidari de La Fàbrica. Al final del dia Bona Terra
havia recaptat 526,45 euros, als que cal sumar 1.200
euros aportats per l'Ajuntament, de manera que es van
entregar a la Fundació per l'Esclerosi Múltiple 1.726,45
euros per investigar sobre aquesta malaltia i ajudar a
millorar la qualitat de vida dels malalts.
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Canvi d’ubicació del mercat setmanal
Des d’inicis del mes de juliol el mercat setmanal s’ha ins-
tal·lat, els dimarts, a la zona comercial del c/ Emilía
Carles. Arrel d’una petició de la majoria de comerciants
d'aquest carrer, s’ha dut a terme una prova pilot per valo-
rar l’adequació de la instal·lació de les parades en aquest

carrer. Transcorregut el mes de prova sense cap tipus de
queixa del veinat, i amb valoracions positives per part dels
propis paradistes i dels comerciants, el mercat setmanal
dels dimarts passarà a ubicar-se, definitivament, al c/
Emilia Carles.
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Cabrils, capital del tomàquet del Maresme
El passat 15 de juliol es va donar inici a les 6es Jornades
del Tomàquet del Maresme amb un acte d’inaguració a
Can Tosca, que va aplegar més d’un centenar de perso-
nes vingudes de diversos punts de la comarca. En l’acte
hi van participar la majoria de restaurants de Cabrils i es

van poder degustar nombrosos plats on el tomàquet
n’era l’ingredient principal. El xef del restaurant Axol,
Albert Ortiz, va fer una demostració a tots els presents de
com cuinar, de forma creativa i sorprenent, aquest pro-
ducte. Les Jornades finalitzaran el proper 28 d’agost. 



La pluja i el fred intens no van aconseguir espatllar el Carnestoltes 
Aquest any 2010 Cabrils va començar a celebrar els actes
de les festes de Carnestoltes amb els tallers infantils, orga-
nitzats per la Biblioteca, i amb una gran novetat: el Sopar
de Motxilla a La Fàbrica, com a excusa per celebrar el
Gran Concurs per a l'Elecció del Rei i la Reina de
Carnestoltes, personatges que durant el cap de setmana
van presidir tots els actes de la festa. Malgrat ser una
novetat en la programació del Carnestoltes de Cabrils,
l'acte va comptar amb una bona afluència de participants
que van fer del sopar i la festa posterior tot un èxit.
Ja dissabte al matí, amb totes les comparses a la Plaça de
l'Església i després d'un bon esmorzar de xocolata calen-
ta i d'un retard en l'horari previst degut al gran xàfec cai-
gut, la Rua va poder recórrer els carrers del poble per aca-
bar amb el Ball Infantil a La Fàbrica. Entre les comparses
destacaven una munió de bruixots i "Harrys Potters", arri-
bats directament de Hogwarts L'Olivera i un exèrcit de
cavallers i damisel·les vinguts de les contrades de Mas
Maria,  entre gran quantitat de pallassos, indis, cowboys,
pirates i princeses.
Al vespre va arribar l'hora d'El Gran Ball de Carnestoltes a
La Fàbrica, on es va celebrar el Concurs de Disfresses,
event que no va tenir una gran afluència de públic. Cal
destacar l'entrada a La Fàbrica de la nau de l'Agència
Catalana de l'Espai ocupada per 13 extraterrestres i del
Rusc d'abelles presidit per la seva abella reina. En l'entre-
ga de premis es va fer menció especial a les comparses
de les AMPES de les dues escoles, CEIP L'Olivera i CEIP Mas
Maria, participants a la Rua del matí, i es va donar els pre-
mis a les comparses guanyadores de la nit "El Rusc
d'Abelles" i "Guerrers de Dragon Ball". Els guanyadors
individuals van ser "L'Astronauta" Miguel Àngel Gracia i el
"Botim de Raïm" Andrea Abella.
Finalment dimecres de Cendra es va posar fi a les festes
de Carnestoltes amb els actes de l'Enterrament de la
Sardina, posterior a la seva tradicional vetlla a la Sala La
Concòrdia.
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Per Sant Jordi pendents dels núvols i la pluja
Cabrils va celebrar la festa de Sant Jordi amb una jorna-
da plena d'activitats. Els cabrilencs van poder passejar
durant tot el dia entre les parades de roses i llibres, i
comerç en general del casc urbà. 
Les activitats van començar al matí, quan els alumnes de
les escoles van gaudir, a La Fábrica, d'espectacles infan-
tils relacionats amb el món de la literatura. A partir de
mitja tarda, amb major afluència de passejants, els actes
s'acumularan, es va poder assistir al lliurament dels pre-
mis de la 2ona Mostra Literària de Cabrils, seguit d'una
xocolatada per a tothom, o a la masterclass de sardanes,
celebrada a la Plaça de la Bodega, seguida d'una exhibi-
ció de ball sardanista. Un any més gran un èxit de la festa

Les pluges marquen el final de la Festa Major de la Santa Creu
El temps aquest any no va acompanyar els actes de la
Festa Major de la Santa Creu i finalment diversos actes
van haver de canviar d'emplaçament degut als aiguats
caiguts durant els primers dies de maig.  Actes tan tradi-
cionals com l'Arrossada Popular, la Trobada de Puntaires,
el Vermut de la Santa Creu o la benedicció de la Creueta
es van haver de canviar de localització i ubicar-los en

espais tancats davant les reiterades amenaces de pluges.
Malgrat la previsió que havia fet el Servei de Meteorologia
del Consell Comarcal del Maresme d'alerta per fortes plu-
ges en general els actes de Festa Major van comptar amb
una alta participació popular i la festa, un any més, va
estar gaudida sobretot pels vilatans més petits del muni-
cipi, indiferents a la mala climatologia.
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La Regidoria de Gent Gran no aplicarà el nou IVA al Teleassistència
El passat mes de maig la Regidoria de la Gent Gran va
decidir, independentment de les actuacions aplicades des
de l'IMSERSO, no aplicar les mesures, aprovades pel
govern central, per a l'impuls de la recuperació econòmi-
ca i l'ocupació, entre les que es contempla l'aplicació d'un
augment en el tram impositiu de l'IVA al Servei de
Teleassistència Domiciliària. 
La teleassistència està considerada un servei més de la
cartera dels Serveis d'Atenció Domiciliària i es tracta d'un
servei que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i
acompanyament a les persones que poden estar en
situació de risc per factors d'edat, de fragilitat o depen-
dència, les 24 hores de dia i els 365 dies de l'any a través
d'un terminal connectat a una central d'alarmes. És un
servei, eminentment preventiu, i de proximitat, que ofereix
a les persones amb dependència i als seus cuidadors un
suport personal per continuar vivint en el seu entorn habi-
tual, així es possibilita que persones grans o discapacita-
des, que no requereixin d'atenció permanent i presencial,
tinguin la seguretat que davant situacions de crisi puguin
contactar, de forma immediata, amb el centre d'atenció. 
Precisament degut al col·lectiu al que va dirigit el Servei de
Teleassistència, el regidor de la Gent Gran, Jordi Serra,

entén que la situació dels pensionistes de Cabrils ja serà
prou complicada, degut a la situació econòmica i a la
rebaixada en les seves  pensions, com per aplicar aquest
augment d´IVA a les persones que gaudeixen del Servei
de Teleassistència Domiciliària.
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Els usuaris de Serveis Socials es tripliquen
Els Serveis Socials de Cabrils han triplicat els seus usuaris
durant el primer quadrimestre del 2010. La crisi econòmi-
ca ha colpejat Cabrils i ha obligat a Serveis Socials a cobrir
necessitats de ciutadans que mai havien tingut necessitat
d'aquests ajuts. Els nous perfils són, majoritàriament,
famílies amb ingressos molt baixos o en atur, i presta-
cions esgotades; famílies monoparentals a l'atur i amb

baixos ingressos i persones soles, sobretot pensionistes,
amb recursos insuficients.
En aquest quadrimestre Serveis Socials ha donat 10.000
euros en ajuts econòmics destinats sobretot a reforços
escolars, ajuts per a lloguers i hipoteques, i menjadors
escolars.



El Projecte Educatiu de Cabrils segueix caminant

Una cinquantena de persones van assistir, el passat 19 de
desembre, al I Fòrum Local d'Educació i 26 d'elles van par-
ticipar en el posterior taller de preparació per elaborar el
Projecte Educatiu de Cabrils (PEC). El Fòrum va començar
amb la recepció de l'alcalde del municipi, Joaquim
Colomer, i del gerent de l'Àrea d'Educació de la Diputació
de Barcelona, per donar pas  a una xerrada, a càrrec del
professor de Sociologia de la Universitat Autònoma de
Barcelona, Óscar Rebollo, qui va destacar que el PEC ha
de ser un element cohesionador dels municipis. Segons
Rebollo no es tracta de cercar un Projecte ideal sinó de
fer-lo servir com a motor de relacions per arribar a inclou-
re tots els elements socials del municipi. Finalitzada la

xerrada de Rebollo es va passar a treballar en les taules
de participació on es tractava de concretar conceptes.
La participació en aquest I Fòrum va ser relativament
pobre, si es parteix del principi que l'educació hauria de
ser un focus d'atenció per a tots els ciutadans i que el PEC
hauria de ser l'instrument per conèixer, reflexionar i deba-
tre sobre la realitat educativa de Cabrils i participar en la
seva transformació. El PEC apareix com l'eina que ha de
permetre una nova manera de treballar, tot tenint en
compte la planificació, la transversalitat de les actuacions
i la corresponsabilització entre tots els agents implicats en
l'educació. I tot serà possible a través d'una participació
àmplia de la ciutadania
Des del termini del I Fòrum, l'anomenat Grup Impulsor,
constituït per una vintena de persones de Cabrils, ha estat
treballant en aspectes com la consolidació de programes
esportius com a eines educadores; la implicació dels
comerciants en el projecte afegint el distintiu PEC al seu
establiment i provocant així que la gent pregunti que és el
PEC i on pot trobar informació; l'elaboració d'una guia d'a-
collida per nou vinguts i una guia educativa amb segell
PEC;  l'intent d'impulsar un Banc del Temps i el rellança-
ment del programa d'intercanvi gratuït de llibres.
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L'Ordenança de Civisme, una realitat de tots els cabrilencs
Amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida dels veïns
d'acord amb un nou model on prevalguin els valors del
respecte, el civisme i el bon ús de l'espai públic, la
Regidoria de Participació Ciutadana va posar en marxa, el
passat mes de març, un procés participatiu per elaborar
entre tots l'Ordenança de Civisme de Cabrils. Després
d'un període d'informació, de recollida d'aportacions i de
tallers oberts, en aquest moment s'està realitzant l'elabo-
ració formal de l'Ordenança per poder-la presentar al pro-
per Ple per a la seva aprovació definitiva.



El CEIP L'Olivera guanya un dels premis "El gust per la lectura"
El passat 9 de juny va ser un dia emocionant pels alum-
nes del grup de 4t.A de Primària del CEIP L'Olivera, quan
van acudir a l'entrega del XV Premi El Gust per la Lectura
on havien estat convidats pel Departament d'Educació de
la Generalitat, després d'aconseguir col·locar els seus dos
projectes entre els finalistes del concurs. Per primer any
L'Olivera va decidir inscriure els dos grups de 4t. de
Primària al  programa El Gust per la Lectura i els treballs
presentats sobre els llibres "Llops dins les parets" de Neil
Gaiman i "La meva germana Aixa" de Meri Torras van por-
tar als alumnes de 4t.A fins a la gran final. 
Escoles de tot Catalunya, entre Cicle Mitjà i Batxillerat, van
presentar més de 8.000 treballs en quatre categories divi-
dides per edats, i els alumnes de L'Olivera van aconseguir

que, dels 8 treballs finalistes de la seva categoria, 2 fossin
els seus i que finalment el treball sobre "Llops dins les
parets" fos proclamat guanyador. L'alegria dels nens en
sentir el nom de la seva escola va esclatar entre crits i ria-
lles i la seva tutora, Teresa del Campo, no va poder ama-
gar la seva emoció, "només per veure tot aquest entusias-
me paga la pena ser mestra".
El  programa El Gust per la Lectura té com objectiu global
la formació de bons lectors. La dinamització de la lectura
s'intenta portar a terme relacionant les obres literàries
amb altres tipus de discursos amb la intenció que llegir, a
més de proporcionar sensibilitat estètica i contribuir al
creixement personal i esdevingui un element potenciador
del treball compartit. 
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En marxa les obres de reforma de l'Escola de Música Municipal
El passat 4 de maig van començar les obres de reforma
de l'Escola de Música Municipal. Abans de l'inici d'aques-
tes obres, la Junta de Govern Local ja havia aprovat el
conveni amb la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat
(XBMQ) 2008-2011, de la Diputació de Barcelona,  en l'àm-
bit de suport a les infraestructures locals i equipaments,
dintre de la línia d'actuació de les polítiques socials
d 'educació. La signatura del Conveni representa el suport

econòmic de la XBMQ amb  150.360 euros que se sumen
als 279.240 aportats pel Pla Únic d'Obres i Serveis de
Catalunya (PUOSC) de la Generalitat. Aquest finançament
de les dues administracions supralocals permetrà que en
un  termini màxim, establert per concurs, de vuit mesos,
Cabrils pugui gaudir d'una nova i reformada Escola
Municipal de Música. 



La Cabrilenca es consolida en el circuit de curses de muntanya
El 28 de febrer a les 8,00h. arrencava la cinquena edició
de la Cabrilenca: Camines o Corres?, i 910 participants ini-
ciaven els recorreguts  de 10, 15 ó 22 km. El fet més curiós
va ser la participació d'equips de l'ONCE ja que enguany
la Cabrilenca formava part del Campionat d'Espanya i
Catalunya de Curses de Muntanya per a Cecs. 
La Secció Ciclista La Concòrdia, organitzadora de la cursa,
va recompensar als participants amb un entrepà de boti-

farra i un buf de regal. L'organització agraeix la col·labo-
ració de l'Ajuntament, entitats i espònsors, però sobretot
la de tots els participants i voluntaris  a qui esperen de nou
en l'edició del 2011.
Enguany, la cursa va tenir una vessant solidària al desti-
nar  0,20 cèntims d'euro de cada inscripció, a través de la
Creu Roja, a la col·laboració humanitària amb Haití.

Èxit de participació a la 16a Cabrilenca-BTT 
La Cabrilenca-BTT, organitzada per la Secció Ciclista La
Concòrdia el 25 d'abril, va trencar totes les seves previ-
sions i a una setmana de tancar inscripcions s'havien
cobert les 900 places ofertades. 
La cursa va començar amb la pujada a la Mútua però la
nevada del 8 de març va obligar a  modificar recorreguts,
malgrat els canvis no van faltar els tradicionals corriols.
Les males condicions dels recorreguts van provocar múlti-
ples caigudes que van fer treballar a la Creu Roja molt
més que altres anys.
En aquesta edició, 0,20 cèntims d'euro de cada inscripció
es van destinar, a través de Creu Roja, a la col·laboració
humanitària amb Haití.
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L'Ajuntament ofereix una recepció al Benjamí A del CE Cabrils

El passat 19 de juny l'Ajuntament va retre una recepció ins-
titucional a l'equip Benjamí A del CE Cabrils que, el passat
22 de maig, s'havia proclamat campió de Lliga del grup 18
de 2ona divisió. La recepció, presidida per l'alcalde,
Joaquim Colomer, i diversos regidors de l'equip de govern
i de l'oposició, es va celebrar al Saló de Plens amb la pre-
sència de nombrosos familiars i amics. Colomer va dedi-
car paraules d'agraïment als petits futbolistes, per deixar
ben alt el nom de Cabrils per tots els camps on han jugat,
i per la feina feta durant la temporada. També va felicitar a
entrenador, coordinador i Junta Directiva per la seva dedi-
cació, abans d'obsequiar als nens i al míster amb una
medalla - recordatori de l'èxit de la temporada. 

Seguidament jugadors, tècnics, familiars i representants
polítics es va dirigir a La Fàbrica on van gaudir d'un aperi-
tiu que va donar l'acte per finalitzat. 
Els petits jugadors ja havien celebrat el passat 30 de maig
la consecució del títol després d'una gran temporada,
quan el Club els hi va retre un petit homenatge i els juga-
dors del 1er. equip els hi van fer el passadís d'entrada al
camp davant l'emoció desfermada del petits. Sota les
ordres d'un jove entrenador, Borja Bou, arribat al club
aquesta mateixa  temporada, els petits jugadors el Moha,
el Pau, el Víctor, l'Albert, el  Joan, l'Enric, el Pol P., el Pol C.,
l'Àlex, el Sergi, l'Óscar i el Ricard han realitzat una tempo-
rada impecable, perdent només un partit en tota la Lliga i

proclamant-se campions a tres jornades de finalitzar la
temporada i a 10 punts de distància del segon classificat,
l'U.D. Cirera de Mataró. El matí va ser emocionant per
aquests  petits campions que, després de jugar el darrer
partit de la temporada contra el Tiana C.F, van gaudir de
veure's homenatjats amb el passadís ofert  pels jugadors
del 1er equip, jugadors en el que molts d'ells s'emmirallen,
sota els acords del  "We are the champions", un clàssic ja
de qualsevol celebració esportiva. Els campions han deci-
dit acabar la seva festa sometent al president de l'entitat,
Lluís Díaz, a una dutxa espontània als vestuaris del club. 
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Nits d'estiu sense sorolls a Cabrils
La Policia Local de Cabrils vol recordar a tota la població
que, sobretot durant els mesos d'estiu, cal extremar les
precaucions per evitar les molèsties que es produeixen
per l'emissió de sorolls. 
Les nits estiuenques conviden a passar més estones al
carrer prenent la fresca i a obrir portes i finestres per evi-
tar les calors d'aquests mesos. Aquestes noves rutines de
vida és fàcil que comportin molèsties als veïns, així que
per assegurar la qualitat de vida d'uns i altres i equilibrar
els drets de tots els ciutadans, tant aquells que tenen
ganes de gresca com aquells que volen descansar, cal
respectar unes normes de convivència perquè tothom
pugui gaudir de l'estiu.

La Policia recorda que gossos, i animals domèstics en
general, han de romandre als interiors de les cases entre
les 22,00h. de la nit i fins les 8,00h. del matí, i en aquest
mateix horari no es poden celebrar festes amb música,
perceptible des de l'exterior de les cases particulars. Per
últim cal tenir cura que els tubs d'escapament dels vehi-
cles a motor, sobretot motocicletes i ciclomotors, siguin
homologats i en bon estat de conservació.
Qualsevol activitat de les esmentades amb anterioritat
suposarà una infracció, contemplada a l'ordenança
municipal contra l'emissió de sorolls, que podrà  ser san-

cionada amb multes lleus, greus o molt greus. Cal obser-
var un acurat compliment d'aquestes mínimes normes de
convivència, no només per la possibilitat de sanció, sinó
principalment per la necessitat de mantenir una harmòni-
ca convivència entre  veïns que permeti gaudir d'un poble
tranquil i cívic. 
Des de la Policia Local, com cada estiu, s'ha engegat  una
campanya específica de vigilància de l'emissió de sorolls
amb diverses actuacions que poden comportar des de la
correcció d'activitats susceptibles de generar molèsties al
veïnat a la denúncia de totes aquelles infraccions detecta-
des. La Policia Local roman oberta a respondre qualsevol
dubte, suggeriment o necessitat sobre el tema.



Partit dels Socialistes de Catalunya

En altres ocasions hem fet esment del treball del PSC a
Cabrils. Ho diem perquè la gent pugui fer balanç i con-
trastar les manifestacions demagògiques d'alguns partits
de l'oposició a part de desprestigiar a l'alcade i el govern.
La visió del Partit Socialista a Cabrils des de l'alcaldia, ha
fet que el govern gestioni i treballi per dotar al municipi
dels equipaments necessaris per millorar els serveis que
reclama la ciutadania. Hem aconseguit disposar de la
escola Mas Maria i l'Institut, en breu s'iniciaran les obres
del nou complex esportiu amb piscina i sales per oferir
una oferta esportiva per tothom, tanmateix, s'han iniciat
els tràmits per la construcció d'un pavelló. També s'estan
executant les obres de remodelació de l'escola de músi-

ca, l'hotel d'entitats i museu en la vessant sociocultural. La
remodelació dels carrers del casc prioritzant la seguretat
dels vianants en detriment dels vehicles. També cal
esmentar la gran tasca d'impuls a les urbanitzacions com
Sant Crist, les Serres, Sant Jordi, Sant Cristòfol, Sant Crist
Vell i Montcabrer entre d'altres i també fer émfasi a la
nova gestió de diferents serveis municipals per tal de ser
més eficients i eficaços davant la ciutadania i del munici-
pi. Amb tota aquesta feina que expliquem als ciutadans i
que podeu corroborar, i més que s'està gestionant com la
redacció de POUM dóna validesa a l'eslogan del PSC
quan manifesta el compromís de treballar pel municipi.

Feina feta amb el PSC compromés amb Cabrils

Grup pel Progrés de Cabrils

Hi ha dues maneres de fer política. La primera, i la que
haurien de practicar tots, és constructiva i es basa en els
fets de futur, en les bones maneres. La segona és destruc-
tiva, i posa en pràctica la cultura del no a tot, de tergiver-
sar, d'aturar el progrés. Desgraciadament, es practica
més la segona. És difícil aixecar una paret quan a l'altra
banda tens algú que va picant els maons amb un martell,
però no per això s'han de deixar de banda els bons fets. 
El nostre poble no és una excepció. Mentre uns ens esfor-
cem a construir el futur de Cabrils, altres es dediquen a
destruir-lo. El carrer Nou n'és un exemple. Uns vam veure
que modificant un dels principals carrers del poble es
podien obtenir millores. Altres, en canvi, s'hi van oposar
des del primer moment, sense veure què hi havia de bo
en aquell projecte. És ara quan, amb el temps, tots hem

pogut comprovar que el canvi ha estat bo tant pels
comerciants com pels veïns, i no es pot negar que això és
un benefici pel poble.
Un altre, la nova ubicació del CAP. S'havia de prendre una
decisió, ja que l'antic local estava desfasat per les neces-
sitats del poble: local de dos pisos sense ascensor, una
sala d'espera petita, amb problemes de climatització, etc.
Els destructors han tornat a dir NO. El nou CAP no és al
centre del poble perquè no hi ha lloc, però s'ha buscat
una zona àmplia, amb un accés directe amb transport
públic i a peu pla, amb unes consultes noves que fan la
feina dels doctors més fàcil. Això és construcció de futur.
És feina ben feta.
Us desitgem una bona Festa Major i unes bones vacan-
ces! Ens veiem a la Mostra!

Crisi, de política i de polítics
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Iniciativa per Catalunya - Verds

Des de l'Ajuntament hem treballat força, no sempre al
gust de tothom, però malauradament a l'hora de prendré
decisions, mai es fan com tothom voldria i sempre sortirà
algú decebut o dolgut; en aquests casos el que hem de
prioritzar és el municipi, l'atenció a les persones i que tots
els serveis estiguin coberts. Aquesta ha estat la nostra
intenció des d'un principi. No hem d'oblidar que en oca-
sions l'atenció al municipi pot ser inversament proporcio-
nal als interessos d'algunes persones, és en aquests
moments quan ha de prevaler l'objectivitat i no ens
podem deixar intimidar per cap tipus de queixa o amena-
ces i menys encara per les mentides i falsos rumors que
alguns s'obstinen per escampar.
A Cabrils ens estan sortint els números, de moment ja

hem recuperat el nostre arborètum en una primera fase, i
aquesta tardor vindrà la segona, la repoblació d'arbrat.
Ja hem estrenat les noves instal·lacions del CAP, els auto-
busos són adaptats i les persones grans o amb discapa-
citat compten amb la tarja rosa, per la qual cosa no han
de pagar el viatge, d'altres veïns i veïnes han sortit guan-
yant, ja que abans eren ells el que havien d'agafar el bus
o el cotxe per anar al metge, i ara el tenen a prop de casa.
No hem d'oblidar aquells veïns que havien de pujar en
cotxe i que continuaren fent el mateix, però ara, potser,
trobaran lloc per aparcar més fàcilment.
Queda clar que l'equip de govern, del qual ICV-Cabrils
forma part, esta fent el deures, tant en allò referent a l'a-
tenció a les persones com a la creació d'infraestructures.

La comunicació 2.0 està transformant la política de
forma molt més profunda que qualsevol altre àmbit de
la societat. Les noves tecnologies de la informació i la
comunicació ja estan configurant un nou sistema polític
que haurà de superar riscos importants, com l'excés
d'informació, la simplicitat argumental o la mateixa
immediatesa que impedeixen la necessària visió a llarg
termini que ha de tenir tot projecte polític. I, sobretot,
hem de superar el risc que la difusió d'informació sense
cap tipus de filtratge a través d'Internet aprofundeixi en
la deslegitimació del sistema i promogui la desafecció
política.
En aquest sentit, i fugint de la immediatesa del moment,
el treball constant del govern permet informar que el

nostre municipi es veurà recompensat amb dos equipa-
ments del tot necessaris i àmpliament demandats per
tots el ciutadans: un complex esportiu municipal, que
disposarà d'una piscina coberta i sales de gimnàs, i un
pavelló poliesportiu. 
Dels dos equipaments, la piscina està en fase de licitació
de la construcció. El pavelló està en fase de redacció de
projecte. Ambdós equipaments esperen iniciar les obres
abans d'acabar l'any.
Des d'ERC-Consens  volem aprofitar aquesta ocasió per
desitjar a tots els ciutadans i ciutadanes de Cabrils una
molt bona Festa Major alhora que ens hem de felicitar
tots per què el nostre poble de Cabrils millorarà, amb els
nous equipaments, la seva qualitat de vida.

Esquerra - Consens x Cabrils
...les millors relacions personals transcorren cara a cara, sempre
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Convergència i Unió

Tota violència és reprovable: El diumenge dia 1 d'agost, a
un poble de la nostra comarca, Caldes d'Estrac, van tenir
lloc uns fets d'allò més vergonyosos. Un regidor de l'equip
de govern de CIU va patir una brutal agressió per part
d'un extreballador de la brigada municipal i d'algunes
persones més, perquè a aquest extreballador, no se li
renovava el contracte. L'agressió va ser prou important
perquè aquest regidor hagués de ser atès a l'hospital. Si
l'acte en sí ja és inadmissible, el pitjor va ser la reacció del
PSC d'aquest poble i de la mateixa comarca, en no assis-
tir al ple extraordinari que l'alcalde va convocar pel dia 2
d'agost a les 20 hores, per fer públic el rebuig del consis-
tori vers qualsevol tipus de violència. Tot i que pugui sem-
blar impossible, com ja he comentat abans, els regidors

del PSC no van fer acte de presència, igual és que troben
bé aquests fets?, però tampoc va assistir-hi cap represen-
tant de la comarca d'aquest partit. Segons el meu punt de
vista, això es molt greu, davant la violència, sigui a qui
sigui, tots hem d'estar units i criminalitzar-la, crec que el
comportament del PSC davant d'aquests fets, diu molt poc
en el seu favor, no tot s'hi val, d'alguna manera, creuen
que si, que tot s'hi val, i no és així, amics meus, no és així.
És en aquests moments on es demostra la categoria, la
classe i la humanitat d'uns vers els altres. Des de
Convergència i Unió de Cabrils, rebutgem amb energia
aquests fets, tant l'agressió al regidor, com el comporta-
ment del PSC

Veïns Independents de Cabrils

Això és el que en castellà col·loquial s'anomena "un
apaño". En l'últim ple municipal del de juliol passat, el
nostre grup municipal, el VIC, va presentar una moció per
reduir un 15% el sou de l'alcalde i dels regidors. I també
reduir un 15% les primes d'assistència als plens i a les
comissions, que és el que cobrem els regidors de l'oposi-
ció. Aquesta moció va ser votada en contra per tot l'e-
quip de govern. En canvi l'alcalde -per decret- només va
fixar una minsa reducció del 6% en el seu sou i encara
més minsa -del 2%- als regidors de l'equip de govern i
també de les primes d'assistència als plens i comissions.
Però el cop de màgia i la gran sorpresa és que en el
mateix decret va establir per primera vegada i sense
que abans hi hagués cap antecedent, una nova prima
-ni més ni menys que de 335 euros- per assistència a

les Juntes de Govern; gairebé el doble del que es paga
la sistència a l'òrgan col·legiat més important: el Ple
Municipal. On és el truc? Quin és el motiu de l'establiment
d'aquest 335 euros per Junta de Govern?. Molt senzill: un
dels regidors de l'equip de govern es jubila i per no renun-
ciar temporalment ni a un euro de la seva jubilació, es
dóna de baixa de la seva dedicació parcial municipal i
així amb primes d'assistència i amb aquesta nova prima
de la Junta de Govern segueix cobrant el mateix (o fins i
tot uns euros més) del municipi;  a més a més, És clar! de
la seva jubilació, que fins ara no cobrava. I diguin vostès
cabrilencs i contribuents si això és o no és un "apaño"
o, si volen, un vestit a mida?; però això sí, pagat amb
diners del municipi. 
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Partit Popular de Catalunya

El grup municipal del Partit Popular de Catalunya ha decidit no fer ús de l’espai reservat per a les seves opinions. 

Regidor no adscrit

Fa un any, al setembre, van començar les consultes popu-
lars demanant si es volia una Catalunya amb Estat propi
dintre de la Unió Europea. Ja som molts els que ens hem
definit com Independentistes.
Uns ens diuen que no cal, que amb el federalisme ja n'hi
hauria prou... ja hem vist on ens ha portat aquest federa-
lisme descafeïnat de l'Estatut. El Tribunal Constitucional ha
retallat allò que el Sr. Alfonso Guerra no va poder "cepillar"
a Madrid.
Uns altres ens diuen que "Ara no toca"... i entretant, els
seus simpatitzants s'omplen la boca quan parlen de la
Independència. Em sembla que uns quants haurien de
"sortir de l'armari", deixar-se d'ambigüitats i ser valents
d'una vegada.
Altres han optat per la cadira i mirar cap a l'esquerra...
obviant que aquesta esquerra esta aliada amb el nostre

amic Alfonso. Primer Catalunya, després ja parlarem d'es-
querres i dretes.
Vist el desencant, han sortit grups independentistes i es
parla d'unitat. I clar que és important, però els
Independentistes ja estem units amb el nostre objectiu
i la manera d'assolir-ho: declarar la independència unila-
teralment des del Parlament de Catalunya. No cal buscar
enemics nous, amb els de sempre ja tenim prou.
La diferència entre anar units o no és que la llei electoral
afavoreix les candidatures més votades a l'hora de distri-
buir els escons al Parlament (Regla d'Hondt). Però també
és veritat que amb una única candidatura hi pot haver
personalismes que treuen un grapat de vots.
Convido tots a creure que Catalunya SÍ pot tenir un Estat
propi... si no el creem, mai no l'assolirem.
ARA SÍ TOCA, TOCA LA INDEPENDÈNCIA

Ara sí toca
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