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Ajuntament  
Serveis Generals 
93 753 96 60
Serveis Econòmics 
93 750 97 17
Serveis Territorials 
93 753 96 61
Àrea Atenció a les Persones
(Ajuntament)
93 753 96 60 ext 7
(Centre Cívic)
93 753 01 57 // 93 750 92 21
(Ca la Magdalena del pis)
93 750 75 80 // 93 750 94 98
SEIPRO SA     
93 753 96 60 ext 8
Policia Local   
93 753 01 52  // 609 411 550

Emergències
Mossos d'Esquadra    
088
Bombers    
085
Ambulàncies    
061

Equipaments  i  serveis
Jutjat de Pau 
93 750 83 37
Biblioteca 
93 753 11 86
Institut Cabrils
93 753 30 63
Escola L'Olivera    
93 750 80 60
Escola Mas Maria 
93 753 92 82 
Escola Bressol    
93 753 18 56
Escola d'Adults  
93 750 92 82
Escola Municipal de Música  
93 750 88 23
Casal de Jubilats, Jubilades i
Pensionistes de Cabrils    
93 753 33 20
Consultori Mèdic   
93 750 74 10
CAP Vilassar de Dalt    
93 750 88 64
CAP Vilassar de Mar
93 754 06 42
Correus
93 750 92 96

TTeelleeffoonnss  dd’’iinntteerrèèss

BBuuttlllleettíí  dd’’IInnffoorrmmaacciióó  MMuunniicciippaall  
ddee  ll’’AAjjuunnttaammeenntt  ddee  CCaabbrriillss
DDiippòòssiitt  lleeggaall  --  BB--22335566557766

EEddiittaa::  Regidoria de Comunicació i Participació Ciutadana

IImmpprriimmeeiixx::    Stylgrafic

FFoottooggrraaffiieess::  Ramon Boadella i Arxiu de l’Ajuntament 
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Benvolguts i benvolgudes, em plau
posar-me en contacte amb tots
vosaltres a través d'aquest butlletí
municipal, eina al servei del ciutadà,
canal de  comunicació entre
l'Ajuntament i la ciutadania.
En primer lloc, vull expressar el
sentiment d'orgull i satisfacció que tinc
en haver esdevingut la vostra
Alcaldessa, sé que és un gran repte però
tinc la convicció  que amb la vostra
ajuda i la de tot l'equip de regidors/es
sortirem endavant.
Tant l'equip de govern com jo mateixa
ja ens hem posat a treballar sense
escatimar hores ni esforç. Tenim un

projecte comú i és aconseguir que el
nostre municipi sigui un lloc on es
pugui viure tranquil, de trobada dels
veïns, punt de reunió de les famílies,
esbarjo per a la joventut al mateix
temps que formació i també per als
més menuts, lloc on els nostres grans
estiguin orgullosos de pertànyer: hem
d'aconseguir tot allò que durant tant i
tant de temps ha estat un somni.
Aquest cop ho hem de fer realitat.
És per això que em complau
presentar-vos de manera oficial  tot
l'equip de persones que farà realitat
aquest projecte:

EEddiittoorriiaall

Tots estem a la vostra disposició per
intentar solucionar els problemes i
gestionar el nostre poble de Cabrils de
la millor manera possible, ens trobareu
pel carrer, a les festes, als comerços, o a
l'Ajuntament, sempre al servei de tots
vosaltres.

Rebeu una molt cordial salutació en
aquest primer butlletí de la legislatura
2011-2015

Lina Morales Serra
Alcaldessa de Cabrils    

ORIOL  GIL: 1r. Tinent d'Alcalde, regidor d'Ensenyament, Joventut i Festes.

ISABEL  TAMBOLEO:  Regidora d'Esports i Comerç 

EDMON  NADAL:  Regidor d'Urbanisme, Comunicació i Participació ciutadana.

MARINA  INFIESTA:  Regidora de Benestar Social, Dona , Cooperació i

Solidaritat i Medi Ambient 

CARME  TORRES: 2a. Tinent d'Alcalde, regidora de Turisme, Promoció

Econòmica i Cultura

ANA  M.  BADIA: Regidora de Sanitat-Consum  i Gent Gran.

ALFRED  SERRANO: 3r Tinent d'alcalde i regidor de Control Pressupostari i

Via Publica.

LINA  MORALES: Alcaldia, Règim Intern, Hisenda i Governació
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1133  aall  1199  ddee  jjuunnyy
Presa de possessió i presentació del nou
equip de govern a tot el personal de
l'Ajuntament.

2200  aall  2266  ddee  jjuunnyy
S'estableix un règim de reunions
setmanals amb l'equip de govern i
quinzenals amb l'oposició per donar la
transparència deguda.
URGENT: L'estructura de La Fàbrica
s'obre. Hem d'actuar i tanquem l'espai
municipal traslladant totes les
activitats a diferents llocs.
Encarreguem un estudi curós sobre
l'estat de l'edifici per arreglar el mateix,
i es prenen les mesures adequades a fi
de tenir els equipaments municipals
com toca (per dins i per fora).
Fem un inventari dels béns municipals
pel seu manteniment .
Parlem de fer la recollida de gossos
mancomunadament amb Vilassar de
Dalt.
Es mirarà la viabilitat d'allargar la
piscina municipal de 20 a 25 metres,
doncs és una mesura que permet fer
entrenaments oficials i en un futur ens
permetria crear un Club de Natació.
El Consell Escolar de l'Escola Bressol
ens explica la situació de menjador.
Decidim reduir les despeses de la
Mostra Gastronòmica, doncs fins ara
ha estat ruïnosa.

2277  ddee  jjuunnyy  aall  33  ddee  jjuulliiooll
Tenim una explicació de la situació
econòmica de l'ajuntament. Es comenta

que s'ha d'arreglar el tema del rètol
lluminós, demanant pressupost per
arreglar el mateix, doncs resta espatllat
des de fa temps.
Es notifica a tothom que haurà de
redactar la informació pell butlletí des
de les seves àrees.
S'averigua que la brigada compra els
productes de neteja de la gossera i es
decideix organitzar la mateixa de
manera que no destorbi la brigada.
Som coneixedors del descontent de
l'Associació d'Hostalers amb la Mostra
Gastronòmica, els quals demanen un
augment del preu del ticket, doncs fa
quatre anys que no s'apuja.
El Museu demana més espai.
Parlem de reactivar activitats culturals
i de lleure (concentracions de motos,
cotxes clàssics, etc).
Es tracta el tema de canviar l'ubicació
de la parada del Bus del CAP, posant-la
a un lloc racional.

2299  ddee  jjuunnyy  
PLE  EXTRAORDINARI  
Es farà bimensualment
Es constitueixen els Grups Municipals
S'anomenen els membres de les
Comissions imformatives.
S'anomenen els representants de la
Corporació en Òrgans Col.legiats.
S'estableixen les retribucions de l'equip
de govern i oposició. Les mateixes, no
hi hà variació, tret del sou de
l'Alcaldessa que baixa les seves
retribucions.
S'estableix que es farà una Junta
General Extraordinària de SEIPRO.

AAcccciióó  ddee  ggoovveerrnn  ((sseettmmaannaa  aa  sseettmmaannaa))
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La Biblioteca Pública és un centre local
d'informació que facilita tot tipus de
coneixement i informació als seus
usuaris. 
Les seves funcions bàsiques
s'estructuren al voltant d'aquests eixos:
garantir la  democratització de la
cultura, oferir informació, promoció de
la lectura, ser un  punt de trobada,
espai d'oci, centre de formació i
autoaprenentatge.
La Biblioteca de Cabrils  va obrir les
seves portes el 7 de juliol del 2001 i
aquest  any ha arribat al seu desè
aniversari. Des de l'equip de treball
estem molt satisfets del resultat
aconseguit ja que els nostres objectius
anuals s'han anat assolint en aquests

deu anys. A més a més destaquem que
els resultats no serien tan satisfactoris
sense la implicació dels nostres usuaris,
perquè són ells els que amb la seva
participació  han fet possible que la
biblioteca de Cabrils sigui un referent
cultural dins del nostre municipi.
Per celebrar l'aniversari hem elaborat
uns gràfics amb dades importants que
volem destacar així com un muntatge
fotogràfic  dels diversos actes que s'han
realitzat durant aquests deu anys.
Per compartir aquest aniversari amb
tots els nostres usuaris quan feu ús del
servei de préstec us donarem un
obsequi: un llapis i una samarreta.
Només ens cal dir moltes felicitats a
tots!!

BBiibblliiootteeccaa  PPúúbblliiccaa  ddee  CCaabbrriillss

La  Biblioteca  pública  de  Cabrils    fa  deu  anys!

AAcccciióó  ddee  ggoovveerrnn  ((sseettmmaannaa  aa  sseettmmaannaa))

0044  aa  ll’’1111  ddee  jjuulliiooll
Es comunica el cost de l'estudi per
arreglar La Fàbrica
La factura del poliesportiu s'ha
d'avançar, doncs no ha arribat la
subvenció.
El govern es posiciona en contra,
juntament amb l'oposició, del
tancament del servei d'urgències  de
Vilassar de Dalt, i de la retallada de
serveis i horaris del CAP de Cabrils.
Ens hem reunit amb l'Agència
Catalana de l'Aigua  per sol.lucionar els
problemes d'estabilitat del llit de les
rieres nostres.

Tractem el tema de les obres a
Montcabré, el Pla d'incendis i l'estat
dels contenidors.
Aprofitem una subvenció de la
Diputació i canviem les porteries de les
escoles.
Busquem com incentivar el comerç del
poble, ja amb fires nocturnes, com
augmentant el nombre de parades del
Mercat Setmanal.
Busquem fórmules de màxima
eficiència energètica per tots els
equipaments municipals, posant en
marxa un pla d'energies alternatives.

5



RReessuullttaatt  eelleecccciioonnss  mmuunniicciippaallss
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2011 2007
Partit Vots % Regidors Vots % Regidors
CIU 754 31,14 5 494 19,63 3
SOM 298 12,31 2 --- --- ---
PP 264 10,90 2 214 8,51 1
VIC 264 10,90 1 450 17,89 2
PSC 216 8,92 1 471 18,72 3
ERC 207 8,55 1 202 8,03 1
ICV 135 5,58 1 215 8,55 1
SI 120 4,96 --- --- --- ---
GPC --- --- --- 350 13,91 2

1. Mercè Fernàndez (ICV)
2. Marina Infiesta (CIU)
3. Edmon Nadal (CIU)
4. Isabel Tamboleo (CIU)
5. Santi Dorca (PSC)
6. Oriol Gil (CIU)
7. Alfred Serrano (VIC)

8. Lina Morales (CIU)
9. Xavier Viudez (ERC)
10. Mª Carme Torres (PP)
11. Ana Mª Sierra (PP)
12. Juan Ramon Sánchez (SOM)
13. Marta Garcés (SOM)

Càrrecs  electes
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És un referent de Cabrils arreu del
Maresme La Mostra Gastronòmica. És
l'expressió de la diversitat i qualitat
gastronòmica que ofereixen els
restauradors a Cabrils.
Però a banda de la cultura
gastronòmica, podem gaudir d'un
patrimoni cultural al llarg de l'any.
Gaudim de les nombroses festes que
s'organitzen des de l'Ajuntament com
les Festes de la Santa Creu i les Festes
de Santa Helena.
Fa uns dies vam celebrar el desè
aniversari de la inauguració de la
Biblioteca Pública de Cabrils. És un
espai on al llarg d'aquests deu anys no
només s'han llegit llibres, sinó que
també s'han fet xerrades, conferències,
i tallers d'idiomes entre d'altres
activitats.
La Mostra Literària del Maresme, que
es promou des del Consell Comarcal,
és un concurs literari que pretén la
participació de qualsevol habitant del
Maresme amb inquietuds literàries.
Des de l'Ajuntament animem a la
participació dels veïns de Cabrils.
L'Arxiu Museu Municipal, es gestiona
mitjançant el Patronat. S'està treballant
per restaurar les peces que es troben a
l'arxiu per posteriorment pujar-les a la
sala d'exposicions. S'han fet nombroses
exposicions itinerants, tant de pintura,
fotografia com d'artesania. Gràcies a la
col·laboració dels veïns de Cabrils, a les
seves donacions i cessions , el fons del
museu va guanyant en volum. Us
recomanem les visites del diumenge al
matí.

L'exposició de Catifes durant el Corpus
és una tradició on col·laboren grups de
veïns des de primera hora del matí per
tal de realitzar  catifes de flors que
engalanen Cabrils durant tot un dia. La
flama del Canigó  és una activitat
conjunta amb l'Ajuntament de Vilassar
de Dalt i que cada any té més
participació.

Us hi esperem al llarg de l'any.

CCuullttuurraa
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En aquesta nova etapa municipal,
considerem necessari reorganitzar el
cos de policia.
D'una banda, hem començat per
canviar el color de l'uniforme, cosa que
pot semblar una mica frívola, però no
és el cas, ja que la intenció d'aquest
canvi és poder identificar el policia
ràpidament i no confondre'l amb un
membre de la brigada. És una manera
de facilitar-ne el reconeixement  al
ciutadà.
De l'altra,  implementarem la figura del
sergent, cosa que permetrà organitzar
l'escala jeràrquica per al millor
funcionament del cos. Amb això no es
vol dir que el cos no funcioni bé, tot el
contrari, sinó  que el volem millorar ja
que, com tot en aquesta vida, és
millorable.
Hem mantingut contactes amb els
comandaments dels Mossos d'Esquadra
i amb el nostre cos de policia per portar
a terme vigilàncies conjuntes, perquè el
nostre municipi pugui continuar
gaudint de  la tranquil·litat que en
algun moment semblava que es podia
perdre. És per això que setmanes enrere
podeu haver patit alguna molèstia
deguda als  controls que s'han fet en la
carretera de Vilassar de Mar a Cabrils,
més exactament en la rotonda de
l'escola Mas Maria. Des d'aquesta
alcaldia vull agrair l' esforç que han fet
i continuen fent els dos cossos, Mossos
i Policia Municipal.
Tenim una policia local molt
professional, de la qual ens hem de
sentir orgullosos. En aquests moments

tots ja han passat per l'escola de Policia
de Montmeló, i amb bons resultats. Els
últims agents en aquests moments ja
estan  fent les pràctiques.

Els cabrilencs i cabrilenques hem de
saber que la nostra policia està a la
nostra disposició les 24 hores del dia.
Una part important de la població, en
algun moment, ha hagut de trucar a la
"poli", com s'acostuma a dir, per
demanar-los  suport en algun tema, ja
sigui sanitari, per sorolls,  accidents,
etc. Cal remarcar que la policia sempre
respon de la millor manera i així volem
que continuï essent; en aquest sentit
treballarem uns i els altres.   

GGoovveerrnnaacciióó  ii  mmoobbiilliittaatt
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Albert Einstein, autor de la teoria de la
relativitat, té entre les seves moltes
aportacions al món una sèrie de frases i
cites celebres, doncs sobre la base d'una
d'elles aquest nou equip de govern s'ha
posat a treballar i a escassos 30 dies del
ple d'organització ja comencem a
recollir els seus fruits, en sol dues de
les operacions heretades de l'anterior
govern i que hem pogut reconduir hem
estalviat en una d'elles 3.600 euros un
46% menys de la despesa pressupostada
i en l'altra operació hem estalviat 11.623
euros un 44% menys del pressupost
més car. 

És de justícia informar que per
aconseguir aquests importants
descomptes hem comptat amb l'eficaç
col·laboració de l'equip humà de la
nostra corporació.
Aquesta serà nostra principal prioritat
de govern, fer més amb menys, motiu
pel qual, d'ara endavant, i encara que
no sigui preceptiu per a qualsevol
actuació per petita que sigui es
requerirà d'almenys tres pressupostos
orientatius. 

Seguint amb una altra de les frases del
científic, hem introduït una sèrie de
canvis a la brigada municipal dirigits al
fet de que tinguem una capacitat de
resposta més ràpida i eficaç davant
qualsevol de les necessitats del
municipi, ja sigui reparació del
paviment urbà, repintat de les
senyalitzacions horitzontals,
conservació del mobiliari urbà i molt
important establir un manteniment
periòdic dels edificis i equipaments
municipals especialment per evitar el
succeït a la Fàbrica i que
afortunadament no ha derivat en danys
a les persones.
Per a realitzar aquestes tasques

comptem amb una minsa brigada
municipal però integrada per uns
excel·lents professionals que amb tota
seguretat ens ajudaran a aconseguir els
objectius que des d'aquest equip de
govern ens hem marcat.

MMaanntteenniimmeenntt  ii  SSeerrvveeiiss  ddee  llaa  vviiaa  ppúúbblliiccaa  

No  pretenguem  que  les  coses  canviïn,  si  sempre  fem  el  mateix.

RReeccuurrssooss  ii  ccoonnttrrooll  pprreessssuuppoossttaarrii

La  veritable  crisi  és  la  crisi  de  la  incompetència
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Com cada any per aquestes dates, ja
estem esperant que arribi l'agost on es
durà a terme la Mostra Gastronòmica
de Cabrils. Són quatre nits, del 19 al 22
d'agost on tenim la oportunitat de
gaudir de la nit d'una manera tranquila,
amb la família o amb els amics. Els
diferents restaurants ens oferiran els
seus "tastets" o plats    especials, a un
bon preu. 
Hem de valorar l'esforç que fan els
restauradors, ja que junt amb el seu
establiment obert al públic, aquells dies
també treballen perquè no ens faltin els
"tastets" a la Mostra. Cal agraïr també
la participació dels restaurants d'altres
poblacions del Maresme que sempre
s'afegeixen amb nosaltres.
Aquest any l'espai será més reduït
degut a les obres que s'estan realitzant
de l'equipament poliesportiu. A més
amb la crisi actual, des de l'equip de
govern, hem considerat que cal

estalviar i hem reduït despeses. No
estarà tan engalanada, però el més
important és que no perdrem l'essència
de la Mostra.
La Mostra Gastronòmica de Cabrils
s'ha consolidat com un referent del
turisme al Maresme. La passada edició
vam rebre 24.000 visitants. També ens
van visitar turistes de fora de
Catalunya. La Mostra ja que és un
referent en la promoció a l'exterior de
Cabrils. Des de l'área de promoció
econòmica i turisme, treballarem per
autenticar la marca "Cabrils Vila
Gastronòmica" exportar-la a les grans
fires de turisme com la  Fira de
Barcelona.
En aquest espai podrem passejar i
visitar les parades del petit comerç on
podrem comprar els articles que
exposen.

Bon profit.

TTuurriissmmee

Mostra Gastronòmica

FFeesstteess
I com cada any, quan arriba l'agost,
hem de parlar de la festa major d'estiu
de Cabrils. Enguany, la Festa Major de
Santa Helena es celebra del 17 al 22 d'a-
gost i compta amb una programació
d'activitats dirigides a tot tipus de
públic. Malgrat la recent entrada al

consistori del nou equip de govern,
això no ha impedit que la Comissió i la
Regidoria de Festes hagin treballat de
valent les darreres setmanes perquè la
festa major sigui un èxit i esperem que
els cabrilencs i les cabrilenques la gau-
diu i passeu uns bons moments.
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PPaarrttiicciippaannttss  MMoossttrraa

· Botavara
· Ca L´Estrany
· Cal Gras
· Can Pocurull
· Can Rin
· Carpi Pizza
· El Petit Roura
· El Racó de Can Feliu

· Hostal de la Plaça
· La Mossegada
· Locanda Del Leon D’Oro
· Pastisseries Falgueras
· Sal i Pebre
· Xaret
· Xeflis

Restauradors

· Alella Vinícola
· Parxet – Marquès d’Alella

· Roura
· Serralada de Marina

Vins  i  caves

· Bicicletes Corriol
· Gelats Soler Artesans
· Rovira Cafès - Cafès Candelas
· Can Tosca. Masia del segle XVI. 

Cuina Botafumeiro                     
· Planta de compostatge de Cabrils

· Stop Alarma S.L.
· Damm S.A.
· Catrel (Recuperació d’aigua de pluja)
· Servicios Integrales Rivera Garrido
· Aliança
· Hidrospiral – tractaments per l’aigua

Comercials

· Formatges Can Pujol
· Forn Can Puig

· Can Martri 
· Melmedades de fruita

Consell  Comarcal  del  Maresme  -  Productes  de  la  Terra

· Anxoves Pujado Solano
· Artannia.com
· Artesania del món Morro.cco
· Bargalló outlet
· Dt Detalls
· Garrapinyades Can Faba
· C & J
· Les coses de Montse Aloe - Barcelona
· Embotits Casolans de Planoles
· El conte de la Pilar
· El savi menut
· Forn Franquesa - Coques de Perafita
· Gemma i Núria
· Grau artesania
· Herbes i Bolets

· Indusart
· La bonne maison
· La calaixera
· La fromagerie
· La Karaba
· L’artesà sandàlies
· Malecón Mojito Coctels
· Marta Duran
· Nusos
· Pastissos de formatge “Bayarri”
· Sos cartucho
· Toc’s regals
· Valls orfebre
· Vitro Garut

Paradetes
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Les obres del nou mòdul ja estan en
marxa per tal d'acollir un nou curs de 1r
d'ESO que completa tot el cicle
d'educació secundària obligatòria al
nostre municipi. El proper curs 2011-
2012,  l'institut comptarà amb dues
noves línies de 1r, juntament amb les
tres línies de 2n, les dues línies de 3r i
la línia de 4t que continuen. Per donar
cabuda a les necessitats que l'actual
emplaçament de l'institut requereix,

l'ajuntament mantindrà la cessió de
l'edifici de la Masia del Mas Maria per
tal que sigui utilitzat com a
equipament complementari. 
Tanmateix, com es va marcar en el
programa electoral, la lluita per a
aconseguir que el nou edifici de
l'institut sigui una realitat és i serà un
objectiu primordial de la Regidoria
d'Ensenyament.

EEnnsseennyyaammeenntt

La  consolidació  de  l'Institut  de  Cabrils

Equipaments municipals com l'escola
bressol han aprofitat l'època d'estiu per
instal·lar ventiladors a totes les aules
per condicionar les sales en èpoques de
més calor.  També s'ha realitzat el
concurs públic pel servei de menjador
que ha de servir per adjudicar el servei
a una nova empresa que garanteixi
l'atenció dels més petits i cobreixi les
necessitats dels pares. El procés de
matriculacions pel curs 2011-2012 s'ha
dut a terme, però encara estan
disponibles algunes places.
L'escola municipal de música és un
altre projecte que el nou equip de
govern vol mantenir i es mantindrà el
contracte amb l'empresa que ha ofert el
servei durant els dos últims anys. La
satisfacció dels alumnes, la
consolidació de les xifres de matrícules
i la bona acollida per part del poble, que
s'ha plasmat en els concerts que la
pròpia escola ha organitzat, com les

"Jam session" i el concert de final de
curs, significa que aquest projecte
educatiu i alhora lúdic encara té
recorregut. El període de matriculació
es va obrir a principis del mes de juliol,
i encara queden algunes places lliures. 
Si parlem de formació continuada,
l'escola d'adults, ja ubicada a l'hotel
d'entitats, oferirà a partir del mes
setembre els cursos habituals. De l'1 al
15 de setembre es duran a terme les
inscripcions del curs, que s'iniciarà el
dia 19.  
Finalment, des de la Regidoria
d'Ensenyament també es manté el
compromís amb el Projecte Educatiu de
Cabrils (PEC) i el Banc del Temps,
com a propòsit més consolidat,
consistent en l'intercanvi solidari de
temps entre persones del municipi
basats en l'oferiment d'habilitats i
interessos a tercers. 

Ensenyament:  més  enllà  de  les  escoles
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Pels joves de Cabrils, l'estiu també és
un moment de diversió, d'esbarjo, de
festa, i des de l'Espai Jove "Altell" i la
Regidoria de Joventut es torna a oferir
una programació d'activitats de
formació i d'oci, amb diferents formats
i temàtiques, per poder donar resposta
als interessos, necessitats i demandes
de la diversitat de joves del municipi
durant els mesos d'estiu.
Amb aquest programari d'estiu es dóna
continuïtat al projecte de l'Altell a
partir de tallers, cursos, sortides i
espectacles. Alguns exemples són la
Gimcana nocturna organitzada
conjuntament amb l'ajuntament de
Vilassar de Dalt; el Festival de Balls
Urbans amb les ballarines d'Urban
Style de l'Altell que van convertir
l'aparcament dels Horts de Santa Creu
en el Passeig de la Fama de Hollywood
Boulevard per una nit; o el Cinema a la
fresca, que de nou ha servit per

recaptar diners per a la Fundació de
l'Esclerosi Múltiple en el marc del
Mulla't 2011. També s'han organitzat
tallers de ball, el taller de cuina "Cuina
sense pares" realitzat amb el suport de
la Diputació de Barcelona o tallers de
henna i maquillatge, entre d'altres.
El projecte Estiu Jove, però, també té
continuïtat en el mes d'agost aprofitant
la celebració de la Festa Major de Santa
Helena. Durant la festa major d'estiu
s'organitzen el Torneig de Bàsquet 3x3
i els concerts d'estiu, amb la
col·laboració de la Comissió de Festes i
l'Assemblea de Joves de Cabrils.
Tot i que la programació inicial de
l'Estiu Jove era extensa i variada,
enguany algunes activitats s'han vist
afectades pel tancament preventiu del
Centre Cívic La Fàbrica, però la
voluntat d'aquesta regidoria és tornar a
programar-les en futures edicions.

L'Estiu  Jove  2011

JJoovveennttuutt

Un altre projecte de la Regidoria de
Joventut és el lloguer de bucs d'assaig
per a professionals i aficionats musicals
del municipi. Des del 13 de juny estan
disponibles 4 sales insonoritzades i
equipades amb aparells musicals a
l'edifici de l'escola municipal de música
que donaran servei als cabrilencs i
cabrilenques que vulguin perfeccionar
l'activitat musical ja sigui individual-
ment on en grup. 

Bucs  d’assaig

15



GGeenntt  GGrraann
El passat 23 de Juny de 2011, la revetlla
de Sant Joan, vaig tenir una grata
vivència al conèixer a les persones i
l'espai "Casal de la Gent Gran", on els
meus pares han passat moments molt
agradables amb els seus amics i
coneguts.
El dia 6 de Juliol, em vaig veure amb la
Presidenta del Casal, Sra. Emília
Godas, on vàrem estar xerrant sobre les
activitats i projectes que realitzen.
Assisteixo a un event molt gratificant i

bonic propi de l'estiu: havaneres a les
19:30 a la Plaça de la Bodega, organitzat
per la Junta del Casal.

Objectius:
- Continuar amb les activitats
programades
- Mantenir el servei de podologia
Objectius  a  curt  termini:
-Millorar les barreres arquitectòniques,
per exemple el pati del Casal.
- Pintar el Casal

SSaanniittaatt  ii  CCoonnssuumm

He realitzat diverses visites a la
Protectora de Cabrils per a poder
valorar l'estat dels animals i
instal.lacions. Detecto infinitat de
carències. Visito protectora de
Mataró.
He contractat una nova empresa de
pinso per oferir proximitat territorial,
(abans era Terrassa, ara Cabrera), i
millor preu.

Objectius:
-Protegir els animals de les radiacions
solars amb tendals de ràfia.
-Millorar la zona d'accés amb grava,
estant ara plena de pols, i quan plou
s'enfanga
-Retirar els trastos vells: matalassos,
caixes, etc
-Innombrables deficiències que s'ani-
ran arreglant a curt termini.

Gossera  municipal
Em reuneixo amb l'Alcalde de Vilassar
de Dalt i amb responsables del
CatSalut, ens comuniquen la situació
del CAP de Cabrils i de Vilassar
durant els mesos d'estiu. Sol.licito
aquesta resolució per escrit perquè el
personal assistencial i els usuaris
estiguin informats.
Intercomunicació amb els diferents
professionals de la salut (CAP).
Suggereixo millores estètiques esperant
la construcció d'un nou CAP.
Objectius:
-Instal.lar una marquesina en la parada
del bus, per resguard de les
inclemències del temps.
-Una marquesina o porxo en l'entrada
del CAP , tant per la protecció de la
pluja com per evitar pèrdues
energètiques a l'estiu per l'entrada
directe del sol.
-Apropar la parada del bus a la porta
del CAP, per afavorir el desplaçament
a les persones.
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MMeeddii  AAmmbbiieenntt
Per a mi és molt interessant entendre
el funcionament de l'Ajuntament de
Cabrils i  un gran repte el poder decidir
de millorar en alguns aspectes de la
vida diària dels ciutadans del poble.
Des de la Regidoria de Medi Ambient
s'està mantenint contacte amb diverses
empreses i entitats que mantenen
contractes i convenis amb
l'Ajuntament a fi de revisar que queden
cobertes les necessitats dels veïns de

Cabrils, i poder millorar aquests
serveis, tal i com és el cas de la
recollida selectiva.
L'Ajuntament, junt amb l'ADF, ha
portat a terme un pla d'ocupació,
mitjançant el qual s'ha netejat les rieres
i marges d'urbanitzacions.
Donem un agraïment especial, tant als
treballadors, com a tots els membres de
l'ADF.

BBeenneessttaarr  SSoocciiaall  ii  DDoonnaa
Des de la Regidoria de Serveis Socials
es fa setmanalment una reunió amb els
corresponents tècnics per tal de revisar

els recursos que l'Ajuntament destina
de forma personalitzada a la població
de Cabrils més necessitada.

CCooooppeerraacciióó  ii  SSoolliiddaarriittaatt
Així mateix, l'Ajuntament coopera
amb diverses entitats a fi de construir
un món més just i solidari, com és el
cas de la festa del MULLA'T PER 
L'ESCLEROSI MÚLTIPLE, o la festa
de benvinguda als nens sahrauís
acollits per famílies solidaries de
diverses poblacions del Maresme, entre
elles una família de Cabrils.
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Des que hem entrat al Consistori, han
anat passant els dies i, tot i que no es
vegi, hem fet molta feina.
Com sempre, les urgències no donen
temps als temes importants.
Però tot i així , tots junts hem agafat el
brau per les banyes, i poc a poc l'anem
dominant i ensinistrant.
Des de Comunicació i Participació
Ciudadana ens hem centrat en
modernitzar, actualitzar, redissenyar i
posar en marxa els elements actuals i
algún de nou que sereu coneixedors
molt properament.
D'aquí neix el nou Butlletí, molt més
amè i de fàcil lectura, el qual tornarà a
ser dissenyat per tenir un format
sostenible i atractiu a l'hora.

També estem tancant temes com
renovació total de la web municipal,
estudiar la viabilitat de crear una ràdio
pel nostre poble, integrar-nos en
condicions a les xarxes socials, etc. 

CCoommuunniiccaacciióó  ii  PPaarrttiicciippaacciióó  CCiiuuttaaddaannaa

UUrrbbaanniissmmee
En quant a Urbanisme, necessitaria
dues planes o més per explicar totes les
coses.
Resumidament diré que , ens hem
posat a analitzar i veure com millorar
la redacció del POUM, estudiem
possibilitats de modificar les
condicions del contracte suscrit per a
l'explotació de la piscina municipal,
contracte que de seguir com ara, podem
adelantar que serà una càrrega per les
arques municipals.
També hem tirat endavant les obres
per poder recepcionar MontCabrer,
endarrerint l'inici de les mateixes fins
el proper 5 de Setembre a fi que el
destorb de les mateixes causat sigui el
mínim possible.

Acabo agraint als tècnics d'ambdues
regidories la seva total col.laboració
amb la meva persona, tant personal
com professional.
A tots, moltes gràcies.
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Només portem un mes treballant i he
tingut la satisfacció de ser partícip
del lliurament de medalles a uns
veritables campions.
Els petits jugadors de l'Aleví A que es
van proclamar campions després de
realitzar una temporada impecable
sense perdre ni un sol partit. En
reconeixement als campions
l'ajuntament els hi va oferir una
recepció al Saló de Plens. 
Seguidament un petit refrigeri als
jugadors, familiars i membres del Club
Esportiu Cabrils.

També hem mantingut reunions amb
entitats locals que conscients de
l'evolució constat que viu el món de
l'activitat física i l'esport , treballarem
junts per potenciar i promocionar
l'esport escolar i ampliar l'oferta
d'activitats i serveis, així com la
dotació i l'estat de conservació dels
espais esportius.
Per tot això esperem comptar amb el
suport i la col·laboració de tots els
habitants i organismes encarregats del
foment associatiu de l'esport i de la
participació ciutadana.

EEssppoorrttss

Des de la regidoria de Comerç
actualment estem treballant noves
iniciatives per potenciar  el comerç del
poble i millorar la seva competivitat.
El dimarts dia 19 de juny es va
inaugurar el mercat setmanal al Carrer
Domènec Carles amb l´incorporació de
10 noves parades on hi ha tota mena
d'articles, des de sabates i roba de la llar
fins a dolços, olives i pollastres a l’ast.

CCoommeerrçç
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CCoonnvveerrggèènncciiaa  ii  UUnniióó

Des de les eleccions municipals del 22 de maig
no hem pogut agrair el suport que els ciutadans
i ciutadanes de Cabrils heu donat a
Convergència i Unió. Les eleccions ja són his-
tòria, però dels resultats d'aquell dia neix el
compromís i la responsabilitat d'aquest grup
municipal per treballar diàriament amb il·lusió,
respecte i cordialitat des de govern perquè el
municipi torni a lluir la cara més alegre.
El nou equip de govern porta gairebé dos mesos
d'activitat, i malgrat no ho sembli, s'ha fet
molta feina des del primer dia. Primerament
cal advertir al lector que tot canvi no és senzill
i comporta una adaptació no exempta de
sorpreses. No es pot negar la cordialitat
d'alguns membres de l'anterior govern a fer el
traspàs de carteres, però a mesura que han anat
passant els dies, han anat apareixent problemes
que en el fons són resultat d'una mala gestió

anterior que ha entorpit el funcionament
ordinari.
En segon lloc, és bo admetre que les primeres
tasques de govern tampoc són gaire visibles,
però són la base per a un bon funcionament de
l'administració. No obstant, aquestes primeres
feines i la nova manera de fer política el lector
ho haurà pogut copsar en la lectura d'aquest
butlletí.
Finalment, no volem deixar de banda la crisi
econòmica i els seus efectes socials que estan
posant a prova el sistema polític. Els
moviments d'indignació són la prova d'una
insatisfacció col·lectiva que cal tenir en compte
perquè la democràcia es susceptible de millora.
Però com deia Churchill: "La democràcia és el
pitjor sistema de govern dissenyat per l'home.
Amb l'excepció de tots els altres".

Agraïments  i  mans  a  l'obra,  que  hi  ha  molta  feina!

PPaarrttiitt  PPooppuullaarr

Des del Partit Popular volem donar les gràcies
a tots els  ciutadans que el  proppassat dia 22 de
maig ens varen votar. Perquè gràcies al seu vot
vàrem obtenir 2 regidors. Estem contents
perquè han estat els millors resultats del Partit
Popular a Cabrils. Tenim representació a
l'Ajuntament, mitjançant el pacte signat amb
CIU i el VIC. Varem assumir el compromís de
governar de manera conjunta perquè volem
garantir a Cabrils un govern estable. Un
govern sense crispació i amb transparència.
Exercirem la funció de control i fiscalització,
sempre amb actitut oberta al diàleg i oberta a
impulsar aquells projectes que el nostre
municipi necessita. Estem posant en marxa
reformes per superar la crisis i que estan
definides per la austeritat i que varem recollir
al nostre programa. Estem treballant en la
redacció d'un programa conjunt  de l'equip de

govern. Un programa on proposarem una
auditoria, un pla estratègic de racionalització de
la despesa corrent a quatre anys, la
racionalització de l'ús dels telèfons mòbils, la
incorporació d'un sostre de despesa màxima i el
compromís de no pujar els impostos.
Acabem de començar un nou mandat amb
força i il.lusió, però cal la col·laboració de tots
vostès, les seves suggerències, les seves
propostes i malauradament les queixes per
treballar per les persones.
És per això que els dilluns la M.Carme Torres,
Regidora de Cultura, Promoció Econòmica i
Turisme,  obra el seu despatx per rebre als
veins que tinguin alguna consulta. També
l'Ana Maria Serra, Regidora de Sanitat,
Consum i Gent Gran obre aquest despatx els
dimecres per rebre visites.

EEssccrriittss  ggrruuppss  mmuunniicciippaallss
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VVeeiinnss  IInnddeeppeennddeennttss  ddee  CCaabbrriillss

En primer lugar, en nombre de nuestra
candidatura y en el mío propio quiero expresar
nuestro agradecimiento a los 264 votantes de
Cabrils que han  vuelto a depositar su
confianza en nosotros, pero también quiero
reconocer que ha sido un mal resultado para
nuestro grupo, nuestro objetivo era la
consecución del tercer regidor para ser parte
decisiva en la toma de decisiones, con este
resultado no lo seremos, y no lo seremos
porque acabamos perdiendo en "un sorteo" el
segundo regidor obtenido debido al empate de
votos con el Partido Popular.
Pero por respeto a los votantes que han
depositado nuevamente su confianza en
nosotros decidimos formar parte junto con la
fuerza claramente ganadora de estas elecciones,

Convergencia i Unió,  y el Partido Popular de
un grupo con el único objetivo de conformar en
lo posible un equipo de gobierno que sobre la
base de un pacto estable basado en el rigor, la
eficacia y el ahorro, Cabrils pueda volver a ver
la luz y salir de la oscuridad que ha imperado
estos últimos tres años de mandato del
tripartito + 1.
Seguramente les parecerá un discurso atípico,
puede que así lo sea, pero si lo es, lo es porque
no me considero un político profesional sino
un político "accidental" porque a pesar de haber
superado en votos al PSOE-PSC a ERC a ICV
y a Solidaritat Catalana per la Independència
sigo pensando que es un mal resultado.
Más información en nuestro blog informativo
http://www.viccabrils.blogspot.com

Reflexión  después  de  un  mal  resultado  electoral

SSOOMM  CCaabbrriillss
Han transcorregut 40 dies des que vem prendre
possessió dels càrrecs de Regidors del nostre
municipi. SOM Cabrils va ser la segona força
mes votada,  i volem aprofitar l'avinentesa per
donar-vos les gràcies a tots els ciutadans que
ens veu encoratjar i donar la vostra confiança i
suport.
El que volem aconseguir, al llarg d'aquesta
legislatura és el respecte d'una gran majoria de
ciutadans del nostre poble, fent que la nostra
feina com a Regidors a l'oposició es vegi
recompensada amb el vostre suport en el futur.
La nostra màxima és Cabrils i les persones, i
ens esforcem per intentar construir un Cabrils
basant-nos en el treball, en el consens de tots
els grups socials, culturals, empresarials i
polítics, i dissenyem aquest futur formant-nos,
fent propostes, buscant solucions, participant i
actuant, però sobretot, fomentant una oposició

constructiva, buscant sempre el millor pel
nostre poble i pels nostres conciutadans,
incorporant el sentit comú a la política  muni-
cipal.
Inicialment semblava que hi havia un canvi de
rumb per part de l'actual Govern, però hem
pogut comprovar que la veritat és ben diferent.
El tarannà de les persones ve marcat per la seva
forma de ser i d'actuar. S'ha intentat
emmascarar una actitud col·laborativa i
participativa, però el rerefons deixa sempre
entreveure el què i el com de cadascú.
Només esperem que les bones voluntats
anunciades per part de l'equip de Govern es
traslladin al pla real en fets consumats. SOM
Cabrils treballa i treballarà per a que això s'a-
consegueixi. Només així podrem construir el
Cabrils que ens mereixem.

EEssccrriittss  ggrruuppss  mmuunniicciippaallss
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PPaarrttiitt  ddeellss  SSoocciiaalliisstteess  ddee  CCaattaalluunnyyaa
Volem agrair a tots els que van donar-nos
suport el 22 de maig. La patacada va ser gran
però ratifiquem la nostra forma de fer política.
El PSC-Cabrils té un programa fruit d'hores
reflexionant sobre el millor pel municipi, des
de l'experiència de govern i des de la renovació.
Però la renovació no ha tingut efectes, hem
perdut més de la meitat de vots. El pas
endavant fent una llista plural, representativa
de les sensibilitats del municipi no ha
convençut. Volem pensar que, a més de fallar
nosaltres, s'ha castigat  al grup polític que fa 3
anys fa front a una crisi econòmica provocada
per polítiques de partits conservadors. Aquest
entrebanc no ens ha d'influir. Som un gran
grup i defensarem el model de poble que
volem, vetllant pels interessos dels ciutadans.
Toca 4 anys d'oposició, ho farem compromesos

a treballar amb esforç, transparència i
presència activa. Una oposició rigorosa, donant
suport a temes coincidents, com que la
construcció del Pavelló i del Complex Esportiu,
projectes que l'anterior govern va deixar en
marxa, segueixin el seu curs. Però ens
oposarem a qüestions inadequades, que obviïn
la participació ciutadana o comprometin el
futur. Vigilarem de prop els temes de salut i
educació. No hem sentit declaracions del
govern sobre el tancament del servei continuat
del CAP de Vilassar de Dalt, ni de la dràstica
reducció al nostre CAP. Tampoc tenim
novetats de l'institut, del qual l'alcaldessa va
dir que GISA tenia els diners.  En moments de
crisi i retallades, l'entrada d'un govern de
dretes no és gens esperançadora i per això
estarem vigilants els propers 4 anys.

EEssqquueerrrraa  RReeppúúbblliiccaannaa  ddee  CCaattaalluunnyyaa  --  CCoonnsseennss  xx  CCaabbrriillss

ERC - Consens x Cabrils vol agrair-vos la
confiança que ens vàreu fer a les eleccions.
Malgrat no trobar-nos al govern, la nostra
oposició serà constructiva, amb un doble
objectiu: vetllar perquè el govern municipal
expliqui les decisions que pren, fiscalitzant-lo
com ens correspon i fent propostes alternatives;
recolzar-lo i ajudar-lo en allò que creguem que
pot beneficiar el benestar dels veïns de Cabrils.
Perquè com ja vam dir durant la campanya, en
aquests propers anys, els recursos seran més
escassos i cal fer pinya per Cabrils. Esquerra
està al costat de les persones, de les empreses i
de les entitats de Cabrils, escoltant-te per poder
conèixer les teves necessitats i per extensió les
del nostre poble.
Hem establert diferents canals de comunicació

amb tu que pots fer servir per estar informat
periòdicament de les accions i opinions sobre
els temes que ens afecten a tots i el que és més
important, fer-nos arribar les teves
contribucions, queixes i greuges que seran
traslladats als organismes competents per a que
puguis obtenir una resposta de les nostres
institucions. Un parell d'exemples són les
converses informals amb nosaltres al carrer, o
la resposta a la carta entregada als regidors per
l'Assemblea Oberta de Cabrils, etc.
Darrerament hem traslladat preguntes al
govern local i al Parlament sobre la reducció
dels horaris del consultori de Cabrils o
l'eliminació de les urgències de Vilassar de
Dalt. Com hem dit, també es pot fer feina fora
del govern. Bona Festa Major i bones vacances.

Nova  etapa  a  l'Ajuntament

EEssccrriittss  ggrruuppss  mmuunniicciippaallss
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IInniicciiaattiivvaa  ppeerr  CCaattaalluunnyyaa  --  VVeerrddss
El grup municipal d’ICV no ha fet arribar el seu escrit per a aquest butlletí

EEssccrriittss  ggrruuppss  mmuunniicciippaallss
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