
El Butlletí
Butlletí d’Informació Municipal de l’Ajuntament de Cabrils   Hivern 2010

Nous equipaments
pel Cabrils del futur



Butlletí d’Informació Municipal 
de l’Ajuntament de Cabrils
Dipòsit legal - B-2356576

Edita: Regidoria de Comunicació
Imprimeix:  Stylgrafic

Fotografies: Ramon Boadella, Berta
Chamarro i Arxiu de l’Ajuntament 

El desembre és un mes per fer resum de l'any, de canvi d'es-
tació i, sobretot, marcat per la celebració de les festes de
Nadal. És, en resum, un mes ple d'activitats, com no pot ser
d'altra manera. L'Ajuntament de Cabrils enguany ha implicat
els infants de les escoles per dissenyar la felicitació de les fes-
tes i ha confeccionat una extensa programació d'activitats per
aquests dies de Nadal i Reis. I és que és en  temps difícils, que
provoquen canvis i necessitats, quan cal promoure il·lusions i
compartir projectes.
Si repassem el contingut de la programació d'aquest mes de
desembre i el de les festes de Nadal i Reis a Cabrils, observa-
reu que també hi ha actes dedicats a la solidaritat,  ja que és
en aquestes dates tan senyalades quan volem estar més a
prop de les persones que ho necessiten. 
En aquest sentit, aquest esperit que sembla que rebroti una
mica per aquestes dates, hauria de ser una actitud  ferma i
compromesa amb el present durant tot l'any. Estem vivint en
una societat plural amb inquietuds i de procedències diver-
ses, que segur que comparteixen l'anhel que les persones
s'impliquin més en donar les respostes que la societat dema-
na. Doncs a partir d'aquests actes i actituds més solidaris o de
diferents activitats que fa  molta gent i entitats, es pretén des-
pertar consciències, generar compromís i fer créixer les ganes
de compartir i més en un moment de l’escenari on estem
emmarcats per la situació de crisi econòmica.
En aquest butlletí també podreu informar-vos de l'activitat
municipal que s'ha realitzat en els darrers sis mesos. Vull
remarcar que Cabrils en aquests moments viu un moment
històric i ho dic per fer una especial referència als nous equi-
paments que durant l'any 2011 els ciutadans podran gaudir
com l'Escola Municipal de Música, l'Hotel d'Entitats o el Museu
Arxiu i a la vegada, la construcció que s'està duent a terme del
complex esportiu amb piscina coberta i la futura construcció,
durant el primer semestre del 2011, del pavelló esportiu.

Amb aquest apunt, vull expressar el meu reconeixement al
conjunt dels membres de forces polítiques del govern que
han deixat les qüestions partidistes de costat per tal de poder
executar el full de ruta que ens vam marcar per tal de donar
resposta i fer realitat el projecte social i de progrés que teníem
davant els nostres ciutadans.
Millorar les condicions de vida dels veïns i veïnes de Cabrils
era el nostre repte. Teníem molt clar quines eren les prioritats
més necessàries en aquesta legislatura i crec que ho haurem
aconseguit amb escreix. Cabrils, com tants municipis del
Maresme i de Catalunya ha patit una transformació ràpida a
molts nivells. Aquesta realitat es manifesta en tots els àmbits,
demogràfic, econòmic, cultural, social i dels valors i per això
l'equip de govern que encapçalo fa mesos que treballa amb
intensitat per donar resposta als reptes del municipi, com ha
estat entre d'altres, promoure l'execució d'aquest dèficit d'e-
quipaments, el camí per anar recepcionant les urbanitza-
cions, en definitiva com he dit abans, el projecte de com
creiem que s'ha de gestionar Cabrils i les necessitats que l'a-
juntament ha d'atendre.
Per acabar, vull expressar-vos la fermesa, el rigor i convicció,
valors fonamentals amb els quals en l'exercici de les nostres
responsabilitats hem treballat. Fermesa per defensar allò que
clarament configura el que entenem com l'interès general.
Rigor, per fer de l'exercici de governar una permanent mostra
d'honestedat que ens obliga a complir amb els compromisos
i també saber dir no quan toca. I convicció, que vol dir pren-
dre decisions sobre la base de valors i creences que configu-
ren el nostre full de ruta polític.
Us desitjo Bones Festes de Nadal i els Millors desitjos pel 2011.

L’Alcalde

Joaquim Colomer Godàs
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Moments per compartir



Finalitzades les dues darreres obres FEOSL a Cabrils
Durant el mes de novembre es va posar el punt i final a
les darreres obres finançades pel Fons Estatal per a
l'Ocupació i la Sostenibilitat Local (FEOSL) del Govern cen-
tral, després anteriorment ja s'haguessin enllestit les tres
anteriors: les noves instal·lacions d'aigua calenta sanitària
del Camp Municipal de Fútbol, la climatització de l'Hotel
d'Entitats de les Masoveries de Mas Maria i els conteni-
dors soterrats del Carrer de la Santa Creu. En els darrers
mesos s'han enllestit les dues obres restants.
D'una banda, el 7 de setembre s'entregaven les obres del
carrer de Can Blanch, a punt per començar el nou curs
escolar. Les obres, un nou tram de carrer, prolongació del
Carrer de Can Blanch entre l'Escola L'Olivera i  la
Urbanització Santa Helena, han permès la circumval·lació
a l'Escola L'Olivera, en el sentit de les agulles del rellotge,
i han posat  punt i final a les múltiples maniobres d'entra-

da i sortida que patia diàriament el carrer de Can Blanch
coincidint amb els horaris punta de L'Olivera.
D'altra banda, a principi de setembre, es van iniciar les
obres per a l'adequació del drenatge del Carrer Maduixes
a la urbanització La Llobera. Les tasques d'instal·lació del
nou col·lector, un tub soterrat de drenatge d'1'20 metres
de diàmetre, han mantingut tallat el carrer de Quatre
Camins, principal artèria d'entrada i sortida de la urbanit-
zació durant mes de dos mesos, durant els quals es van
establir recorreguts alternatius.
La finalització d'aquesta obra, de la qual només queda la
recepció per part de l'Ajuntament un cop verificada la
seva idoneïtat, haurà solucionat les greus dificultats de
drenatge d'aquesta zona, amb els conseqüents proble-
mes d'esllavissaments que es patien a la urbanització
davant de fortes, o persistents, caigudes d'aigua.
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L'aposta per les recepcions continua endavant
En un degoteig constant les urbanitzacions que confor-
men el municipi de Cabrils van essent recepcionades per-
què tots els veïns del poble puguin gaudir dels mateixos
drets i deures. Si en el seu moment Unitats Urbanístiques
com Can Tolrà, La Galvanya, Sant Jordi o La Vinya van sig-
nar els seus acords de recepció, en aquests darrers
mesos ha estat la urbanització Sant Cristòfol qui ha vist
finalitzades les seves obres i ha estat recepcionada, a
l'espera de la signatura amb l'empresa encarregada de
la neteja viària. D'altra banda els veïns de Sant Crist Vell
han vist aprovada l'adjudicació per a la contractació de
les obres del projecte d'urbanització que començaran el
proper 10 de gener.
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L'IES Cabrils ja compta amb dotació econòmica 
per a la seva construcció
El Consell de Govern de la Generalitat de Catalunya va
aprovar, el 9 de novembre passat, una  dotació de 5,5
milions d'euros per a la construcció de l'Institut d'Estudis
Secundaris Cabrils, un edifici per 3 línies d'ESO i 2 de
Batxillerat, que s'ubicarà al costat de l’Escola Mas Maria.
Atorgada la dotació econòmica el següent pas adminis-

tratiu serà la publicació de la licitació de l'obra, tràmit previ
a l'inici de la construcció.
Membres del govern municipal van mostrar la seva satis-
facció d'aquest anunci, davant les diverses versions con-
tradictòries que havien corregut pel municipi sobre el
desenvolupament en el procés de construcció de l'institut.



L'Olivera celebra amb una festa la distinció d'Escola Verda
Una representació de la Comissió d'Escola Verda de
L'Olivera va assistir el 9 de novembre a l'acte de reparti-
ment de distintius "Escola Verda" atorgats pels
Departaments d'Educació i Medi Ambient de la
Generalitat. Vint centres gironins i dinou del Vallès i el
Maresme van rebre el distintiu en un acte celebrat a
l'Auditori Narcís de Carreras de Girona, presidit per l'alcal-
dessa de la ciutat, Anna Pagans, el director de Serveis
Territorials de Medi Ambient i Habitatge a Girona, Emili
Santos, i el director d'Inspecció dels Serveis Territorials
d'Educació al Maresme, Josep Farré, encarregats d'entre-
gar els distintius.
Posteriorment, el 12 de novembre, va tenir lloc la festa a
l'Escola, que va obrir les portes a pares, i població en

general, per celebrar-ho. Durant la festa es van poder visi-
tar diverses exposicions al voltant de les "3 R": reduir, reci-
clar i reutilitzar. Els tambors del grup "Strepitssss", de
Vilassar de Mar, van "dirigir" als visitants cap l'escenari on,
després d'una actuació de màgia a càrrec de Francesc
Figueras, pare de l'escola, va arribar l'hora dels parla-
ments. La regidora de Medi Ambient, Mercè Fernández,
qui sempre ha donat suport a l'escola en el camí per
aconseguir la distinció d'Escola Verda, va demostrar la
seva satisfacció per la consecució del distintiu. Després,
Begoña Arroyo, mestra - dinamitzadora del Comitè Escola
Verda, va mostrar la seva satisfacció i va remarcar la gran
feina feta per tota la comunicat educativa durant els
darrers dos anys. 
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Cabrils celebra el Dia Internacional de la Infància 
al ritme de La Tabola

El 19 de novembre tots els nens de Cicle Inicial i de 3er. de
Primària de les Escoles L'Olivera i Mas Maria van gaudir
de la seva particular celebració del Dia Internacional de la
Infància, ballant al ritme del grup La Tabola. Gràcies al
viatge a Birondon, el país de la festa i la disbauxa, els
nens es van engrescar a ballar diverses coreografies, a
realitzar encanteris fantàstics, a perseguir bombolles de
sabó i a  jugar amb globus gegants perseguint-los per
tota La Fàbrica. 

Organitzat per la Regidoria de Serveis Socials, Àrea
d'Atenció a la Infància i l'Adolescència, es va celebrar, per
segon any consecutiu, el Dia Internacional de la Infància,
diada que vol reivindicar la Declaració Universal dels
Drets dels Infants, per la qual cosa cada 20 de novembre
es realitzen diferents accions que pretenen sensibilitzar la
societat i fer-la prendre consciència del valor dels infants i
de les situacions de vulneració a  les que, en ocasions, es
veuen sotmesos. 
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El Pla d’Ocupació per les nevades dóna feina a 6 cabrilencs
El passat 8 de març una copiosa nevada va malmetre
bona part dels boscos de Catalunya, i entre ells, tots els
que envolten el municipi de Cabrils. Per aquest motiu el
Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya va
impulsar un Pla d’Ocupació especial per tal de  reparar
els camins forestals que havien quedat impracticables i
netejar els boscos d’arbres morts i caiguts per evitar els
riscos d’incendi arribat l’estiu. Durant tres mesos van ser

contractades, a través del Servei d’Ocupació de
Catalunya, amb la col·laboració del Servei d’Intermediaicó
laboral de l’Ajuntament, 6 persones del municipi , totes
elles en situació d’atur i amb experiència en tasques
forestals. Aquests 6 treballadors, repartits en dues briga-
des i amb el suport tècnic i humà de la Federació d’ADF’s
del Maresme, es van ocupar d’acondicionar els boscos
de Cabrils, Cabrera i Vilassar de Dalt. 



Els Serveis Socials actualitzen el Protocol d'Emergències 
Els Serveis Socials estan treballant en el nou Protocol
d'Emergències Socials pels anys 2011- 2013, incidint en
noves situacions aparegudes al municipi, fins ara no tipi-
ficades.
El nou Pla es fixa en indicadors de maltractament de la
gent gran, sobretot individus amb problemes de salut  o
situacions de dependència. Entre els nous conceptes,

reconeguts  com a maltractament, destaquen la no admi-
nistració de fàrmacs; l'alimentació forçada; l'exhibicionis-
me davant de l'ancià o el fet d'obligar-lo a despullar-se en
determinades situacions;  el trencament de la comunica-
ció; el cobrament de xecs sense autorització;  la no-pres-
tació d'atencions necessàries i l'obstinació  terapèutica.

07

Nous criteris de pagament de la Llei de Dependència
Els Serveis Socials de Cabrils han rebut els nous criteris per
l'abonament de prestacions de la Llei de Dependència
que estableixen la retroactivitat pels cuidadors familiars.
no professionals, d’expedients ja tramitats el primer
semestre de 2010, en aquests casos s'estableix  el paga-
ment de la nòmina actual i la retroactivitat en 5 anys amb
una aplicació del 20% anual.
En els expedients tramitats de juny a setembre de 2010, la
prestació pels cuidadors queda ajornada 6 mesos, des
de la data d'efecte de l'expedient i s'abonarà en dos ter-
minis: 50% al juny de 2011 i la resta al gener de 2012. Pels
expedients tramitats a partir de l'octubre del 2010, la pres-
tació s'ajornarà des de la data d'efecte fins a la resolució
de l'expedient i s'abonarà en 5 terminis del 20% de la
quantitat total per any. El Departament d'Acció Social no
ha determinat quins seran els mesos en que es realitza-
ran aquests  abonaments.

L'Espai Lúdic de la Gent Gran es trasllada a la Fàbrica
La Regidoria de la Gent Gran, com ja va fer l'any passat,
ha decidit traslladar, temporalment, les activitats per a la
gent gran de l'espai lúdic de Can Barba al Centre Cívic La
Fàbrica. 
Des del passat  17 de novembre, i fins el darrer dimecres

del mes d'abril, les activitats que es realitzen els dimecres
de 10,00h. a 12,00h. dirigides per una fisioterapeuta, es
faran a La Fàbrica en previsió que aquest hivern puguin
arribar temperatures tan extremes com les del darrer
hivern.



"La violència: causes i conseqüències" en el Dia Internacional
contra la Violència de Gènere

El 25 de novembre és el Dia Internacional contra la
Violència de Gènere. Milions de dones de tot el món
sofreixen diàriament humiliacions, pallisses, violacions,
assetjament i, fins i tot, la mort. Amb aquest motiu la
Regidoria de la Dona va organitzar una xerrada, a càrrec
del psicòleg Ramon Buscallà, sota el títol "La violència:
causes i conseqüències". L'acte va començar amb la lec-
tura del Manifest de la regidora de la Dona, Mercè
Fernández, qui va tenir un record per a les 11 dones mor-
tes a Catalunya durant el 2010 a causa de la violència de
gènere. Fernández va insistir que cal avançar, encara més
del que s'ha fet fins ara, en les polítiques contra aquesta
violència i que s'ha de practicar sempre la tolerància zero
en aquests temes.
Buscallà va avançar en la mateixa direcció que la regido-

ra, defensant sempre tolerància zero cap als agressors.
La seva màxima preocupació va ser deixar ben palès que
aquesta violència, no pot justificar-se mai i va insistir a
desmuntar els mites més estesos dels perfils, tant de mal-
tractadors com de víctimes, ja que, en contra del que es
creu majoritàriament, una majoria aclaparadora dels
individus dels dos grups, són persones de nacionalitat
espanyola, amb estudis, treball estable i sense cap mena
d'addicció. Segons Buscallà intentar amagar aquestes
característiques, especialment en el cas dels agressors,
no deixa de ser una manera, molt subtil, de justificar
aquesta violència que tantes víctimes causa al món.

Telèfons d'assistència a la dona maltractada 
016 o 900 900 120
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Els comerços de Cabrils vistos amb ulls d'infants
Els comerços de Cabrils repartiran, a partir de la setmana
vinent, un calendari il·lustrat  per alumnes de les Escoles
L'Olivera i Mas Maria.  Una iniciativa de les regidoria de
Promoció Econòmica amb el suport de la d’Educació ha
fet possible que aquest any alumnes de Cicle Mitjà de
l'Escola L'Olivera i de Cicle Mitjà i cinquè de Primària de
l'Escola Mas Maria hagin realitzat un concurs intern per
seleccionar els millors dibuixos representatius dels
comerços de Cabrils. Els dibuixos guanyadors de les boti-
gues del municipi vistos pels nens conformen el Calendari
del Comerç 2011 que es repartirà gratuïtament a totes les
botigues del municipi, ja que es tracta d’una acció més
per a dinamitzar el teixit comercial de Cabrils



Gran èxit en la presentació d'Oncolliga Cabrils
En el seu primer acte oficial com a nova entitat de Cabrils,
Oncolliga va demostrar el poder de convocatòria dels
seus organitzadors. Quasi dues-centes persones van fer
petit l'espai a la Biblioteca Pública per a la presentació de
la Fundació Oncolliga Cabrils, una entitat sense afany de
lucre, que té per finalitat la lluita contra les malalties onco-
lògiques i l'ajut psico-social de malalts i familiars. 

L'acte va començar amb la presentació, a càrrec de
Manel Brun, dels integrants de la Junta de l'entitat que,
per aquest primer acte, van comptar amb la presència de
la gerent de la Fundació de la Lliga Catalana d'Ajuda
Oncològica, Rosa Maria Pujol, qui va agrair al poble de
Cabrils la seva participació en l'acte. Després d'unes
paraules de Carme Mateo, presidenta d'Oncolliga
Cabrils, la doctora Gemma Soler, membre de la Junta i

especialista en oncologia, va explicar en poques i senzi-
lles paraules què és el càncer i la importància de parlar-
ne, de no amagar la malaltia com un fet vergonyant. La
conferència, "Parlem del càncer", va demostrar la seva
utilitat quan a la seva finalització diversos malalts oncolò-
gics van demanar la paraula per agrair iniciatives com
aquesta. L'acte va finalitzar amb un petit concert, de

temes curosament seleccionats, de la Coral La Concòrdia.
En l'acte també es va presentar el còmic "Alícia en un món
real", de l'escriptora Isabel Franc, il·lustrat per Susanna
Martín, en el que Franc narra, de manera autobiogràfica,
l'experiència d'afrontar la malaltia, que ella ha superat,
d'una forma positiva, partint d'una història divertida per
entendre aquesta malaltia que afecta a més de 15.000
dones cada any.
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La Festa Major de Santa Helena finalitza, un any més, amb gran
participació popular

La participació en la Festa Major de Santa Helena
d'aquest any va començar dies abans de la festa pròpia-
ment quan, per tercer any consecutiu es va convocar el
concurs pel cartell i el programa de la festa. El guanyador
va ser el dissenyador gironí, Jaume Badosa, amb un car-
tell de gran inspiració estiuenca amb els gelats com a
imatge central .
Tot i la durada de la Festa Major d'aquest estiu 2010,
degut a la coincidència del dia de Santa Helena just a
meitat de la setmana, la majoria d'actes proposats des de
la Regidoria i la Comissió de Festes van comptar amb un
alt grau de participació popular. 
Des de la Xeringada, que en principi semblava abocada

al fracàs per la climatologia amenaçant tempesta, fins
actes més innovadors en la programació festiva  com la II
Gambarrada Popular o els actes adreçats  als més petits,
com el Juga, Juga i els Colors de la Plaça, van comptar
amb la implicació d'una gran quantitat de  cabrilencs. On
més va davallar la participació enguany va ser en els balls
de Festa Major, exceptuant la Nit Jove, acte que la previ-
sió de tempestes va obligar a traslladar a La Fàbrica. La
poca participació dels balls va coincidir amb la forta bai-
xada de temperatures viscuda durant la setmana de
Santa Helena que va provocar que la gent, al tancament
de la Mostra Gastronòmica, marxés del recinte sense
gaudir dels balls a l'aire lliure.
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Cabrils va celebrar, un any més, l'acte institucional de la
Diada Nacional de Catalunya amb un concert d'havane-
res, a càrrec del grup Els Pirates, i una degustació de cre-
mat, ofert per la Comissió de Festes.  Aquest 2010 la cele-
bració va canviar d'escenari i es va traslladar de la Plaça
dels Motius, on s'havia vingut celebrant els darrers anys,
a la Plaça del Mil.lenari on la gran senyera de l'indret va
presidir tot l'acte.
El grup Els Pirates va oferir un recital on es van barrejar
havaneres tradicionals amb d'altres amb moderns arran-
jaments que aconseguien transformar-les de cap a peus. 
A la mitja part del concert l'alcalde de Cabrils, Joaquim
Colomer, va llegir el  parlament institucional. Colomer, a
més de les referències a la importància històrica de la
Diada de Catalunya, va fer incidència al delicat context
d'aquesta Diada arran de la situació creada per la sen-
tència sobre l'Estatut del Tribunal Constitucional. A més,
malauradament, Colomer, per segon any consecutiu, va
haver de fer referència a la situació nacional que ha creat
la crisi econòmica que continua afectant a molts ciuta-
dans del país. Finalitzat el discurs de l'alcalde els assis-
tents, públic, polítics i cantants,  van interpretar l'himne
nacional de Catalunya, Els Segadors.
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Un centenar de cabrilencs celebren la Diada Nacional de Catalunya
amb havaneres i cremat

Es comencen a aplicar les bonificacions al peatge de la C-32
El 15 de novembre els conductors que utilitzen amb assi-
duïtat el peatge de Vilassar de Dalt de l’autopista C-32
van començar a gaudir de les bonificacions anunciades
fa uns dies pel Govern de la Generalitat. Els primers des-
comptes s'aplicaran en funció de la freqüència de pas
dels vehicles i per beneficiar-se del 25% de descompte
caldrà fer més de 16 viatges al mes, sempre en dies labo-
rables, i tenir origen o destí al Maresme. 

En aquesta primera etapa els descomptes només els
gaudiran els que efectuïn el pagament amb Via-T. Les
bonificacions podran ser compatibles amb altres des-
comptes comercials que ofereixi la concessionària i que
en un futur s'ampliarà a altres vehicles en funció de l'ocu-
pació i de les emissions de CO2. Les bonificacions seran
acumulables per tant, en el futur, passar per aquest peat-
ge podria arribar a ser gratuït per a determinats cotxes.



Dos projectes, una realitat
L'actual  realitat de les infraestructures esportives a Cabrils
es veurà transformada substancialment d'avui al darrer
trimestre de l'any 2011 gràcies als dos projectes endegats,
amb pocs mesos de diferència: les construccions del
Pavelló Poliesportiu i del Complex Esportiu de la Piscina
Municipal. 
Després de dos anys de feina política i administrativa per
portar endavant cada un dels processos i de lluitar per
aconseguir subvencions i crèdits que financessin els pro-
jectes, l'atzar ha fet que la seva realitat coincideixi pràcti-
cament en el temps.
Les tasques al complex esportiu de la piscina han comen-
çat durant la segona quinzena del mes desembre i el

període d'execució establerta en les bases del concurs és
de 12 mesos, aproximadament. El nou complex, amb més
de 3.000m2 de superfície construïda, comptarà amb
dues piscines cobertes, una zona de solàrium exterior i
zona d'hidromassatges i saunes. Els cabrilencs també
podran gaudir de les noves instal·lacions esportives amb
sales de tonificació, gimnàstica i musculació, així com del
nou servei de bar, del que també podran gaudir els usua-
ris del Club Esportiu Cabrils ja que la nova construcció s'e-
leva una planta per sobre de l'existent actualment i el bar
tindrà accessos des de la nova piscina però també des
del Camp de Futbol Municipal. 
L'empresa encarregada de l'obra és la guanyadora del
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concurs públic efectuat en el seu moment, Instal·lacions
de Lleure Esportiu Illa, qui un cop finalitzades les obres
serà també la responsable de la gestió de les
instal·lacions, ja que aquesta era una de les condicions
establertes en el concurs d'adjudicació. L'obra està finan-
çada amb el crèdit signat, el passat 14 de desembre, amb
Caixa Laietana, crèdit al que s'ha pogut accedir gràcies al
baix nivell d'endeutament del consistori del municipi. 
D'altra banda el projecte del Pavelló Esportiu, de 2000 m2

de superfície, guanyat pel despatx d'arquitectes SOLDEVI-
LA, SOLDEVILA, SOLDEVILA ARQUITECTES, SLP, estarà ubicat
en una part del pati del l’Escola L'Olivera, amb entrada pel
carrer Can Blanch, i, en aquests moments, es troba pen-

dent d'aprovació del projecte executiu per poder licitar el
concurs per a la seva construcció. El consistori té previst
poder començar la seva construcció durant el mes de
febrer de 2011 i, donat que el període previst d'execució és
de 9 mesos, que  pugui ser ja operatiu durant el darrer tri-
mestre del mateix 2011. El nou pavelló, PAV 2 IES Cabrils,
està considerat un pavelló esportiu escolar ja que durant
l'horari lectiu serà utilitzat pels alumnes de l’Escola
L'Olivera i de  l'IES Cabrils, la qual cosa ha permès el seu
finançament mitjançant una subvenció d'1.300.000 euros,
dels quals 885.500 han estat atorgats pel Departament
d'Educació de la Generalitat i els 414.500 euros restants,
directament pel Consell Català de l'Esport.
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La Mostra Gastronòmica torna a batre records
La  XXIII Mostra Gastronòmica, Comercial i d'Artesans de
Cabrils, celebrada entre el 13 i el 16 d'agost, va tancar
aquesta edició 2010 amb un nou rècord de tiquets de tast
venuts. Un any més la Mostra va demostrar la seva
implantació entre les rutines del mes d'agost de molt ciu-
tadans, cabrilencs i no cabrilencs, i malgrat la crisi i el mal
temps, amb pluja i fred, res no ha fet descendir les seves
xifres, ans al contrari.
La Mostra va tancar les seves portes el 16 d'agost amb un
total de 24.848 tastos venuts,  que representen un 1% més
que els de la passada edició de 2009. Així, malgrat la
temença de l'Ajuntament, ni les amenaces de forts

aiguats pel dia de la inauguració, ni la celebració del par-
tit d'anada de la Supercopa de futbol d'Espanya, entre el
Barça i el Sevilla, van arribar a tenir ressò negatiu en els
nombres finals de la Mostra.
La XXIII Mostra es va inaugurar el 13 d'agost, després de
donar per iniciada la Festa Major de Santa Helena, amb
la presència de 17 restaurants, 4 estands de vins i cava, 27
paradetes d'artesans, 14 de comercials i 4 estands d'enti-
tats. Un any més les paraules de l'alcalde, Joaquim
Colomer, i del president de l'Associació de Hostalers de
Cabrils, Pep Masiques, van donar pas a l'obertura de les
portes per a tots els visitants.
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La Fira de Tardor gaudeix de l'aprovació dels cabrilencs
El passat 6 de novembre, coincidint amb el canvi d'esta-
ció, un any més comerciants, artesans i restauradors van
ocupar els carrers del casc urbà amb les seves parade-
tes. Aquesta iniciativa posada en marxa ja fa un parell
d'anys s'ha establert com una tradició que molts cabri-
lencs esperen amb il·lusió. Una seixantena de paradetes
de comerciants, artesanes i entitats van oferir els seus
productes i serveis i els cabrilencs van poder triar i reme-
nar entre molta varietat. Des de primera hora del matí, i
fins quasi les nou del vespre, els carrers del municipi es

van omplir de gent que passejaven entre els productes
més variats, des d'embotits, formatges i bolets, a artesa-
nia de tota mena, llaminadures naturals o sabons amb
fragàncies del bosc. Arribat el migdia, una peculiar cas-
tanyera, l'escriptora local Mª Rosa Llopart, va fer cap a "El
Savi Menut" on va explicar petites històries de tardor i va
oferir la lectura d'alguns poemes de la seva autoria. En
dos moments concrets de la jornada es va oferir també el
moment gastronòmic, quan els restaurants Spla i Xeflis
van oferir uns petits tastos de cuina de tardor.
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El gospel i la música barroca protagonitzen el XXII Festival
Internacional de Música de Cabrils

El 12 de juliol va arrencar el XXII Festival Internacional de
Música de Cabrils amb l'actuació de la formació
Barcelona Gospel Messengers amb un format de concert
força innovador. L'actuació es va celebrar a la Plaça de
l'Església on els assistents van poder gaudir d'una copa
de cava asseguts en petites tauletes d'exterior. The New
Generations va ser l'espectacle ofert per la Barcelona
Gospel Messengers, una selecció de temes, arranjats i
adaptats pel director Ramon Escalé, entre els que van
sonar alguns dels grans èxits del gospel contemporani,
com Kirk Franklin, Mariah Carey o Timothy Wright , d'altres

més tradicionals en la línia dels grans clàssics del gènere
o temes dels grans cors americans com Mississippi Mass
Choir, Georgia Mass Choir o Harlem Gospel, que van fer
les delícies del públic que va acabar dret, ballant i corejant
els temes interpretats.
El segon concert va tenir lloc el 7 d'agost i va portar fins a
Cabrils a Claudi Arimany, el gran flautista català de pres-
tigi internacional qui va interpretar un gran repertori de
música barroca de Bach, acompanyat per Enric Ribalta a
la flauta, Christian Chivu al violí i viola, Madalena Manassi
al violoncel i Pedro Rodríguez al clavicèmbal.
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La celebració de Santa Cecília, una tradició a Cabrils
El passat  20 de novembre, la Coral La Concòrdia va ofe-
rir, amb gran èxit de públic, el seu tradicional Concert de
Santa Cecília. Un any més la coral cabrilenca va aprofitar
la commemoració de la patrona de la música per cele-
brar un dels concerts més tradicionals de la seva progra-
mació anual. 
El concert es va celebrar a la Sala La Concòrdia i, a més
de l'actuació de la coral local, els assistents  van poder
gaudir de les dues corals convidades, la Societat Coral
d'Homes de l'Aliança de La Garriga i el Cor Xera de
Barcelona.
Tots els diners recollits en el concert es van destinar a La
Marató de TV3, aquest any dedicada a les malalties cere-
brals i medul·lars adquirides.
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El Country per la Marató recull més de 1200 euros
El Cabrils Country Club es va avançar una setmana a la
gran majoria d’actes de la Marató de TV3 i el passat  11 de
desembre va celebrar el seu Country Dance solidari. 
La festa del Country començava a les 20,00h. del vespre,
a La Fàbrica, on més d’un centenar de persones van
poder gaudir de les diverses exhibicions, classes obertes
per a tothom i  van arribar a les 100 cançons ballades.

Tota la recaptació d’entrades (es va estipular una entrada
solidària de 5 euros)  i del servei de bar, amb begudes i
entrepans,  va arribar a més de 1200 euros, destinats
íntegrament a la Marató de TV3, quantitat que se sumarà
a la recollida ja al Concert de Santa Cecilía i a tots els
actes celebrats els dies 18 i 19 de desembre per nombro-
ses entitats cabrilenques.



La Setmana Intercultural es consolida en la seva novena edició
La Setmana Intercultural va néixer fa 9 anys per intentar
aprofundir en el coneixement de les diferents cultures que
conviuen a Cabrils. L'objectiu és fomentar la interculturali-
tat, sobretot entre els més joves, i promoure el respecte
pels drets humans i per valors ètics com la solidaritat i la
tolerància. Així, com cada any, cap a inicis de novembre
comença una setmana d'activitats diverses buscant
acomplir tots aquests propòsits. Arribada la novena edició
d'aquesta Setmana aquest objectiu, latent des dels inicis,
ha acabat calant en l'imaginari cabrilenc si es tenen en
compte les xifres de participants assolides aquest any en
tots els seus actes.
La IX Setmana Intercultural va arrencar amb l'exposició de
fotografies "Bòsnia, el present de la guerra", per continuar
amb un seguit de tallers, com els de cuina, organitzats
per Mescladís; de danses del món, de la mà d'Artixoc o
de manualitats amb Intermón Oxfam. Tots els actes van

comptar amb una bona participació, superior a la d'anys
anteriors. Però l'èxit més gran va ser el, ja tradicional,
Sopar Intercultural, amb degustació de plats de diversos
països elaborats per joves de l'Altell i alumnes de l'Escola
d'Adults. El sopar es va tancar amb 150 comensals i enca-
ra va restar gent sense possibilitat de comprar tiquets, tots
exhaurits el dia anterior. 
El concert  PERCAL, amb estils molt variats de música, des
del Soul a la rumba passant pel rockabilly, va posar el
punt i final a una setmana intensa d'activitats que van aju-
dar una mica més a conèixer altres cultures. El concert va
ser també l'escenari per la presentació oficial de
l'Assemblea de Joves de Cabrils, una nova entitat de par-
ticipació ciutadana sorgida des de les esferes més joves
del municipi per treballar plegats pels temes que més els
preocupen.
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La Carla Cuartero guanya el primer concurs de postals de Nadal
La Carla Cuartero Delgado, una cabrilenca de 6 anys, és
la guanyadora del concurs de postals de Nadal convocat
per l'Ajuntament. Per primer cop la Nadala que felicitarà
les festes a tots els cabrilencs serà obra d'un infant de
Cabrils.
Una vintena de nens van participar en el concurs que
establia l'objectiu de relacionar Cabrils amb les festes de
Nadal i que va ser el que més va primar el jurat per triar
guanyador. El 9 de desembre es va fer l'entrega de pre-
mis al Saló de Plens i tots els concursants van rebre un
obsequi i van saber que els seus dibuixos estaran expo-
sats a La Fàbrica totes les festes. L'anècdota de l'acte va
estar protagonitzada per la guanyadora, qui en el
moment de l'entrega no es trobava al Saló. Quan la Carla
va arribar, l'acte s'havia donat per finalitzat i llavors,

davant de politics i tècnics que encara romanien al Saló,
va descobrir que era la guanyadora, moment en què es
va fer difícil esbrinar qui estava més emocionada, si la
Carla o la seva mare.

Un any més torna  el "Bon Nadal, escolars!!!"
Coincidint amb les vacances escolars de Nadal torna a
Cabrils el "Bon  Nadal, escolars!!! 2010". Ja fa uns anys
que, coincidint amb les festes nadalenques, l'Ajuntament
de Cabrils organitza el "Bon Nadal, escolars!!!". La progra-
mació, gratuïta, és oberta a tots els públics, tot i que està

enfocada als més petits. Contes, música, cuina, teatre,
cinema o activitats típiques d'aquestes dates com el
Cagatió o el taller de fanalets per rebre els Reis d'Orient
formen part del programa per no quedar-se els matins
tancat a casa. 



Partit dels Socialistes de Catalunya

Els pressupostos municipals dels darrers anys, i els que
preparem per al 2011, es fa palès la contenció de la des-
pesa corrent, tot i que tenim en compte, que el global de
les partides socials i de serveis a les persones no veuran
disminuïts els recursos per tal de fer front a les contingèn-
cies socials que, sense discussió, hem de fer front. En
aquest sentit el projecte de Pressupost per a l'exercici 2011
seguirà aquesta línia de cercar l'eficiència. 
Amb aquest esforç i bona gestió econòmica, les arques
municipal ens permet fer front als compromisos d'una
política d'inversió en espais públics, urbanitzacions i equi-
paments. L'esforç inversor que s'ha dut a terme a Cabrils
en aquest darrers dos anys, és extraordinari. Només cal
donar un tomb per les urbanitzacions i podreu observar

que es van arranjant, o passejar pel centre urbà o utilitzar
les instal·lacions educatives, culturals, sanitàries que
s'han rehabilitat, sense passar per alt l'execució del nou
complex esportiu amb piscina coberta que s'està duent a
terme, per adonar-se que estem fent i fem un Cabrils a
mida de les persones. 
Sense renunciar al projecte pel 2011 de la construcció del
pavelló esportiu, també tocarà treballar amb més eficàcia
pel manteniment del municipi, dels seus serveis i dels
equipaments que s'han anat desplegant per Cabrils i cen-
trar-nos amb rigor en ser eficients marcant prioritats en la
gestió dels recursos de què disposem donant prioritat al
serveis a les persones, a l'educació i la cohesió social de
Cabrils. Us desitgem bones festes a tothom!

Esforç, eficàcia i eficiència

Grup pel Progrés de Cabrils

L'any 2010 ha sigut molt dificultós econòmicament. El
govern ja va presentar un pressupost ajustat i amb reduc-
cions, però tot i això, hem intentat continuar amb la bona
feina. Potser no hem realitzat tantes obres com hagués-
sim volgut, però si que hem millorat la imatge i el benes-
tar de Cabrils, com el Museu de Cabrils, l'Hotel d'Entitats,
l'Escola de música, carrers i algunes urbanitzacions, com
Sant Jordi, Sant Cristòfol, Les Serres o Sant Crist.
Aquest pròxim any 2011, el pressupost també serà ajustat
i restrictiu, però amb l'ajut de les subvencions i un endeu-
tament controlat, es començaran les obres de dos equi-
paments necessaris i molt esperats per la població de
Cabrils: el pavelló municipal i el complex esportiu de la
piscina, que comportaran un gran avenç per la nostra
població.

Des de la Regidoria de Promoció Econòmica només
podem ser optimistes, tant per part dels comerciants com
dels ciutadans de Cabrils, per la bona acollida que ha tin-
gut el trasllat del mercat setmanal dels dimarts al Carrer
Nou. S'ha augmentat el nombre de parades, i en aquest
moment tenim diverses sol·licituds que estan pendents de
tramitació per la dificultat d'ubicar-les, raó per la qual
n'estem estudiant l'ampliació.
Com a novetat de les festes nadalenques d'enguany, els
comerciants de Cabrils obsequiaran els seus clients amb
el Calendari del 2011, realitzat per alumnes de les escoles
de Cabrils.
No vull acomiadar-me sense desitjar unes molt bones fes-
tes de Nadal i un millor i recuperat 2011 per tothom, però
especialment per al poble de Cabrils.

2010: Any de crisi i feina ben feta
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Iniciativa per Catalunya - Verds

A ICV-Cabrils, estem contents per la feina feta; junt a
l'equip de govern hem treballat força, realment no s'han
escatimat hores de feina, però estem començant a veure
els resultats.
Així doncs esperem que el proper any sigui un any ple
d'innovacions per el nostre poble, un any en que podrem
gaudir de les noves instal·lacions esportives, piscina i
poliesportiu, del nou hotel d'entitats, del nostre museu, de
l'institut i de l'arborètum en tot el seu esplendor, etc.
Gràcies a tots el voluntaris i voluntàries que des de l'ano-

nimat estan col·laborant amb l'ajuntament per poder
aconseguir un Cabrils millor    
Gràcies a tots vosaltres, cabrilencs i cabrilenques,  perquè
sense el vostre recolzament no hauríem aconseguit mol-
tes coses.
Així doncs, reitero les gràcies en nom de tot l'equip de
govern i en el meu propi i aprofito per desitjar a tot el ciu-
tadans i ciutadanes de Cabrils unes molt bones festes i un
any nou carregat de felicitat.

Un any que toca el seu fi, i moltes tasques realitzades

Els resultats de les eleccions al Parlament han estat un
veritable revés per Esquerra. Hem passat de ser la terce-
ra força política del país a ser-ne la cinquena. A Cabrils,
els resultats tampoc han estat bons. Hem passat dels 455
vots de l'any 2006 als 245 actuals. La gent ens ha penalit-
zat i ara toca obrir un període de reflexió i autocrítica. Tot
plegat, ha estat un cop dur; però cal seguir lluitant. Estic
convençut que d'aquí uns anys es reconeixerà la nostra
tasca de llebres, sempre una passa endavant. Entre d'al-
tres aspectes, hem situat la independència a l'agenda
pública quan, abans, durant el pujolisme, era una parau-
la prohibida. Hem qüestionat les relacions amb Espanya
amb el plantejament d'un nou Estatut que, desgraciada-
ment, ha tingut un desenllaç tràgic però clarificador:
Espanya no ens vol escoltar. Evidentment, també hem

comès errors; i no ens amaguem. Crec que aquesta
davallada no és justa; però des d'avui mateix treballarem
per redreçar el rumb. El maig vinent es celebraran les
eleccions municipals en un context convuls derivat de l'ac-
tual situació econòmica. Ara, més que mai, caldrà gestio-
nar amb eficiència el poble. La crisi del sector immobiliari
ha arrossegat els municipis que van fer del ciment i el
totxo el seu model de finançament. Correm el risc que tor-
nin a remenar les cireres els que van situar Cabrils en
aquesta agonia. Els partits que ara governem patim les
conseqüències d'una mala planificació dels que van
manar durant vint anys; amb esforç i treball en equip
tirem el poble endavant. És a les nostres mans no tornar
a caure en el mateix parany. 

Esquerra - Consens x Cabrils
Els perills de tornar al passat 
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Convergència i Unió

Des del 28 de novembre es respira un altre ambient pels
carrers i places dels pobles del nostre país. Els responsa-
bles d'aquest canvi són la gent de CiU. Gent que en
aquests últims anys s'ha preparat de valent per poder
portar el nostre país endavant; una gent noble, amb
idees, treballadora, propera, amb voluntat que Catalunya
torni a assolir aquelles fites que ens feien ser l'enveja d'al-
guns pobles d'Europa i poder recuperar la nostra dignitat,
el nostre prestigi i també recuperar l'economia, que ens
afecta a tots i no només per la crisi mundial, sinó també
per la mala gestió que han portat a terme els anomenats
d'esquerres i de progrés.
Però ara és hora de ser optimistes, de tornar-nos a il·lusio-
nar, d'assolir reptes, i com diu el proper President de la
Generalitat, aquesta és una feina que s'ha de fer entre

tots, és de tota la gent que formem aquest gran País; no
és tan sols feina de polítics, sinó de tots...
Però el que realment tenim és esperança. Tinc la convic-
ció, que a partir d'ara tot canviarà per millorar, potser, poc
a poc, però sempre endavant, amb rotunditat i fermesa i
molta humilitat, la que forja els bons líders, com sap fer la
gent de CiU i molt especialment l'Artur Mas. Som gent pro-
pera que creiem que primer les persones i després les
entitats, perquè aquestes últimes estan fetes de persones.
Els nostres càrrecs públics són per servir a la gent, i no a
l'inrevés; tenim sensibilitat, i tot això es nota a l'hora de
governar un país, una ciutat, un poble.
Aprofito per felicitar-vos el Nadal i el proper any, en el qual
es compleixin els vostres desitjos.

Veïns Independents de Cabrils

El que als nostres (?) governants municipals no els agradi
el blog del nostre partit, el VIC, és perfectament lícit i fins i
tot humanament comprensible. El que no ens sembla
gens lícit, és que no vulguin que el llegeixin els cabrilencs;
com així sembla: Vegem: en el penúltim Butlletí (d'hivern
2009) van mutilar (involuntàriament...?) l'adreça del nostre
blog. Davant això, en l'anterior número (Estiu 2010), varem
acompanyar -amb el nostre article- un escrit dirigit al regi-
dor de comunicació en el que entre altres coses dèiem: "...
li fem arribar en format paper y per correu electrònic l'ar-
ticle del nostre Grup Municipal ...Si existís alguna dificultat
al respecte, agrairem del regidor la corresponent comuni-
cació... Nota: esperem que no es torni a produir l'errada

comesa en el butlletí de l'hivern 2009 en el que no es va
respectar la reproducció íntegra de la nostra adreça web
en una sola línia."
No ens va comunicar res (com sempre), i la sorpresa va
ser que l'article va aparèixer sense la línia que deia: "Més
informació a: http//viccabrils.blogspot.com/" 
Perquè no torni a passar el mateix convidem a tots els lec-
tors d'aquest Butlletí a que visitin el nostre blog. I perquè
no hi hagi errors i/o omissions per part dels responsables
de la publicació, esgotarem el nostre espai repetint les
nostres adreces amb l'esperança que aquesta vegada sí.
http//viccabrils.blogspot.com/       http//viccabrils.com
Us desitgem Bon Nadal i molt feliç any 2011 

A l'actual equip de govern del nostre (?) Ajuntament no li agrada el blog del VIC
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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

Concòrdia: Segons l'Institut d'Estudis Catalans: "Estat
d'harmonia que resulta de l'acord dels sentiments, de les
idees, etc., entre dues o més persones"
En l'anterior butlletí, on per cert no hi constava la meva sig-
natura (per si de cas em presento, sóc en Román
Pasquín), proposava creure en la independència de
Catalunya com a primer pas per assolir-la. Un camí era
mitjançant la unió de les forces independentistes per
anar al Parlament. Malauradament no va ser possible i el
vot independentista, tot i existir, es va diluir en 3 ó 4 forces. 
A la propera primavera ens trobarem amb les eleccions
municipals, i des d'aquí, vull fer una crida per la unió i la
concòrdia, aquesta vegada a Cabrils. A tots els ciutadans,
als dirigents polítics, als alcaldables, als integrants de les
llistes, als simpatitzants. Ja fa molt temps que ens manca

harmonia i necessitem acords de projecte per a Cabrils,
no tant sols per formar un govern multicolor, sinó per a
que la vida política del nostre poble sigui d'una vegada
fruit de la concòrdia  Fa temps que moltes vegades els
interessos personals s'han posat per damunt dels interes-
sos col·lectius. Si us plau, això no és cap joc ni cap com-
petició per veure qui treu més suport. És Cabrils i el seu
progrés que estan sobre la taula.
Fem honor al nom del local més emblemàtic que tenim: La
Concòrdia, i que l'harmonia sigui, d'una vegada, un dels
eixos vertebradors al nostre Consistori. Per assolir la inde-
pendència de Catalunya som 7 milions de catalans, per
assolir l'harmonia a Cabrils només som 7 mil cabrilencs.
No hauria de ser tan complicat.
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