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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
Promoció Econòmica i Turisme | Sanitat i 
Consum | Esports | Comerç | Comunica-
ció i Participació Ciutadana
93 753 96 60 ext 7
Ensenyament | Joventut | Festes | Cultura 
| Activitats 
93 753 01 57 // 93 750 92 21
Serveis Socials 
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
Espai Jove-Altell
93 753 38 06
Casal de Jubilats, Jubilades i Pensionistes 
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
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Benvolguts i benvolgudes,

És un plaer tornar-vos a saludar en aquesta nova edició del butlletí municipal. Teniu a les 
mans un butlletí renovat amb un disseny que, creiem, farà més fluida i entenedora  la 
comunicació entre el consistori i la ciutadania.

Les festes de Nadal són a tocar i arriben, un any més, marcades per la preocupant situació 
econòmica que estem vivint.  Són temps difícils i , per això, cal reforçar l’anhel de bons 
desitjos i de prosperitat i gaudir amb els que més estimem dels bons moments de l’any 
que estem a punt de deixar. 

Des de l’ajuntament volem compartir amb vosaltres aquesta esperança i durant aquestes 
setmanes Cabrils lluïrà amb garlandes de llum a carrers i aparadors. No hi faltaran  l’arbre 
de Nadal i els pessebres, tampoc el Tió i les nadales i donarem la benvinguda als Reis 
d’Orient. També hem preparat tot un seguit d’activitats per a grans i petits, els veritables 
protagonistes d’aquestes dates. Podreu passejar per la Fira de Nadal i Solidaritat, partici-
par en tallers d’ornamentació i cuina nadalenca, en el “Bon Nadal, escolars” i farem “cagar 
el tió”. I esperarem amb il·lusió la cavalcada dels Reis amb el desig que tothom pugui 
compartir aquests dies de retrobament i comunitat.

Des de l’ajuntament, i en nom propi, us desitgem un Bon Nadal i un pròsper any 2012.

EDITORIAL EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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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.

ANNA M. SIERRA: Regidora de Sanitat – Consum i Gent Gran.

ALFRED SERRANO: 3r Tinent d’alcalde i regidor de Control Pressupostari  i Via Pública.

LINA MORALES: Alcaldia, Règim Intern, Hisenda i Governació.

Lina Morales
Alcaldessa



         
juny 183,81 183,81 183,81
juliol 245,08 183,81 245,08
agost 0 0 0
setembre 245,08 183,81 245,08
octubre 367,62 183,81 367,62

JOAN R. 
SÁNCHEZ*

MERCÈ
FERNÁNDEZ*

MARTA 
GARCÉS*

RETRIBUCIONS DEL GOVERN I L’OPOSICIÓ

TRANSPARÈNCIA

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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CABRILS A LA TELEVISIÓ

* Retribució bruta

      
juny 1.907,70 183,81 28,64 28,64 28,64 
juliol 2.452,75 915,08 736,47 736,47 736,47 
agost 2.452,75 670 736,47 736,47 736,47 
setembre 2.452,75 915,08 736,47 736,47 736,47 
octubre 2.452,75 1.037,62 736,47 736,47 736,47 

AVELINA 
MORALES*

ORIOL 
GIL*

EDMON 
NADAL*

ANA M. 
SIERRA*

ISABEL 
TAMBOLEO*

     
      
juny 183,81 183,81 183,81 183,81 183,81 
juliol 853,81 915,08 915,08 245,08 245,08  
agost 670 335 670 0 0 
setembre 731,27 915,08 915,08 245,08 245,08 
octubre 1.037,62 1.037,62 1.037,62 367,62 367,62 

MARINA 
INFIESTA*

M.CARME 
TORRES*

ALFRED 
SERRANO*

SANTI 
DORCA*

XAVIER 
VIUDEZ*

QUAN PODEU VEURE INFORMACIÓ 
DE CABRILS A MARESME TV?

Emissions: 

Cada divendres a les 20.30, 20.45 i 20.55h
De dilluns a divendres 08.00 a 09.00h
 
Entrevista amb l’alcaldessa últim dimarts 
de cada mes de 21.30 a 22.00 dimecres, 
dijous, dissabte i diumenge a les 14.30h
 
Plè extraordinari 29 de desembre emissió 
diumenge 25 de desembre a partir de de 
les 16.00h i dilluns 26 a partir de les 18.00h



         
juny 183,81 183,81 183,81
juliol 245,08 183,81 245,08
agost 0 0 0
setembre 245,08 183,81 245,08
octubre 367,62 183,81 367,62

Des de la Biblioteca us presentem les da-
des de la nostre activitat des del gener fins 
a l’octubre del 2011:

•visitants: 37.461

•préstecs: 14.852

•préstec interbibliotecari: 

Deixats 378 

Rebuts 374

•activitats: 114

•participants activitats: 1.941

•usos d’internet i ofimàtica: 4.811

•nous carnets: 181

“LA BIBLIOTECA ESDEVÉ UN ESPAI DE RELACIÓ ON LA INFORMACIÓ NO 
TAN SOLS ES LLEGEIX, SINÓ QUE S’EXPERIMENTA”. LLUÍS CALVO

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Aquest any, en que celebrem el nostre desè 
aniversari, volem destacar:

•Èxit del viatge cultural i literari del pas-
sat mes de setembre en qué hi van par-
ticipar una trentena de persones.

•Aquest mes de novembre iniciarem un 
altre grup de tertúlia. Aquesta vegada 
és un grup de lectors de 9 a 11 anys  
anomenat Gomet Vermell i coordinat 
per l’Elena Muntané.

•D’altra banda en Pep Masiques, hos-
taler de Cabrils, farà la demostració de 
cuina de Nadal.

Aprofitem per desitjar molt Bones Festes 
a tothom!!

      
juny 1.907,70 183,81 28,64 28,64 28,64 
juliol 2.452,75 915,08 736,47 736,47 736,47 
agost 2.452,75 670 736,47 736,47 736,47 
setembre 2.452,75 915,08 736,47 736,47 736,47 
octubre 2.452,75 1.037,62 736,47 736,47 736,47 

     
      
juny 183,81 183,81 183,81 183,81 183,81 
juliol 853,81 915,08 915,08 245,08 245,08  
agost 670 335 670 0 0 
setembre 731,27 915,08 915,08 245,08 245,08 
octubre 1.037,62 1.037,62 1.037,62 367,62 367,62 
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT

Sr. Alcalde, autoritats, comissió de Festes, 
amics i amigues de Cabrils:

És un honor per a mi que se m’hagi convi-
dat a fer la lectura del Pregó de la Festa Ma-
jor d’enguany, una festa plena d’activitats 
ben diverses per a satisfer tots els públics.
Tan bon punt se’m va proposar de ser avui 
aquí vaig pensar que això de llegir pregons 
calia deixar-ho per a gent de renom per la 
seva activitat professional o intel·lectual, 
o bé per a persones que haguessin deixat 
petjada en el poble a través de la seva de-
dicació. Per tant, jo no devia pas ser una 
persona indicada per fer-lo.

A hores d’ara encara tinc força dubtes de 
si vaig fer bé d’acceptar-ho. Val a dir, però, 
que ja he fet tard per fer-me enrera i, d’altra 
banda, vaig acabar pensant que després de 
passar tota la infantesa, l’adolescència i la 
joventut a Cabrils i haver viscut de primera 
mà moltes festes majors, bé valia la pena 
d’intentar afrontar amb coratge aquesta 
situació. I aquí em teniu.

Guardo molts bons records de la meva 
infància i joventut. Van ser unes etapes 
de la meva vida viscudes amb molta fe-
licitat. És part del meu equipatge en el 
viatge de la vida. Em deixeu que us faci 
cinc cèntims? No us espanteu, no pen-
seu pas que em dedicaré a llegir-vos 
una autobiografia gaire completa, però 
sí m’agradaria comentar-vos uns quants 
records de diferents moments de la 
meva vida al poble, per compartir amb 
vosaltres imatges de Cabrils del passat, 
òbviament subjectives, i que guardo ben 
fresques a la memòria.

Sin pensem en les festes majors de la meva 
joventut eren totalment diferents a les que 
se celebren actualment. En aquells temps, 
en aquesta plaça on ara ens trobem, es 
muntava un embalat on es feia ball tan a 
la tarda com a la nit i a més, al cafè de la 
Concòrdia, s’organitzaven concerts cada nit.
Un any es va haver de canviar l’embalat de 
lloc ja que a mesura que el poble creixia la 
plaça quedava tan plena que era un pro-
blema pel trànsit. L’embalat es va haver de 
traslladar al lloc anomenat “sot d’en Grau” 
i més endavant es va passar on és ara el 
pàrking de Can Bargay.

Una bona part de la meva joventut la vaig 
passar portant la màquina del cine de la sala 
de la Concòrdia. Vaig començar aprenent de 
l’Agustí Parera. Els dies que es passaven les 
pel·lícules eren els dijous, els dissabtes i els 
diumenges i es feien dues sessions cada dia.

En aquells anys se celebrava la festa de “Els 
tres Tombs” doncs Cabrils era un poble de 
pagesia. Aquesta festa va estar molts anys 
sense celebrar-se i un bon dia vaig pensar 
que es podia tornar a organitzar. Vaig par-
lar amb dues persones, en Carles Bargay i 
en Josep Valera, per tornar a tirar endavant 
aquesta festa i així va ser.

El primer any es va començar amb poca 
gent però a mesura que passaven els anys 
la festa augmentava, tan de cavallistes 
com d’acompanyants. Va ser així com en 
Jaume Cudunyet i jo mateix vam crear la 
“Comissió de Festes de Sant Antoni Abat”. 
Actualment, per raons que no venen al cas, 
aquesta estimada festa ja no se celebra.
Ja fa anys, però, que tenim un altre esde-
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veniment amb molta ressonància, la Fira 
Gastronòmica. Va començar a fer-se en 
el local de sota de la Fàbrica, on avui dia 
s’hi troba la Biblioteca. Com que es va anar 
quedant petit, es va pensar traslladar la 
Fira al pati de l’escola L’Olivera ja que la 
seva grandària permetia una major como-
ditat per a tothom. És així com s’ha anat 
consolidant com una gran Fira i ha anat 

agafant molta ressonància gràcies, no so-
lament a la gent del poble si no també a la 
gent d’altres pobles que també hi acudeix.
Espero, doncs, que aquest any la festa ma-
jor sigui tan lluïda com sempre. Gràcies 
per haver-me escollit i Bona Festa per a 
tothom.

Domingo Suari
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT

Èxit de visites a l’exposició “Escoles 
d’altres mons”
Durant el mes d’octubre va exhibir-se en el 
Museu-Arxiu Municipal de Cabrils un recull 
de 50 fotografies d’escoles, alumnes i mes-
tres de més de 30 països que formen part  
de l’exposició fotogràfica “Escoles d’altres 
mons”, del fotoperiodista català de renom 
internacional Kim Manresa. 

El reportatge d’instantànies, que s’emmarca 
dins un projecte educatiu de sensibilització 
vers el dret a l’educació i les desigualtats 
socials, va comptar amb la visita de gairebé 
mig miler de persones, sobretot d’escolars 
del municipi de Cabrils, ja que l’exposició 
està enfocada especialment a aquest seg-
ment de població.

EXPOSICIÓ AL MUSEU-ARXIU MUNICIPAL “ESCOLA D’ALTRES MONS”

CASTANYADA A L’AIRE LLIURE

REGIDORIA D’ENSENYAMENT

La inauguració de l’exposició, que reb el suport de la Diputació de Barcelona, va anar a 
càrrec del Regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Cabrils, Oriol Gil, la Coordinadora 
de l’Àrea de Coneixement i Noves Tecnologies de la Diputació de Barcelona, Rosa Serra, 
i l’escriptor i periodista salvadorenc i comissionat de l’exposició, Carlos Ernesto García. 

El passat dilluns 31 d’octubre es va celebrar 
a la Plaça de l’Església el tradicional sopar 
popular de la Castanyada organitzat per la 
Regidoria i la Comissió de Festes. Acom-
panyats d’un bon temps i d’una tempe-
ratura més càlida de la què correspon per 
l’època estacional, gairebé un centenar de 
cabrilencs i cabrilenques van gaudir de la 
botifarrada popular que va acabar amb la 

degustació de castanyes i vi dolç, tal i com 
diu la tradició.

Paral·lelament al sopar, el grup de Pioners 
de l’Agrupament Escolta Montcabrer va or-
ganitzar la segona edició del Túnel del Terror 
a l’Arborètum de Can Barba. Enguany l’acte, 
que va ser un èxit de participació, estava 
ambientat en el món del Circ.  
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La Mostra Gastronòmica i d’Artesans de 
Cabrils d’enguany ha estat un èxit. Tot i 
comptar amb un espai més reduït per les 
obres del poliesportiu, ha estat un éxit de 
visites. Ha tornat a ser un punt de reunió 
durant les vacances d’estiu dels cabrilencs i 
de veïns de diferents poblacions del Mares-
me. Vam tenir l’honor d’inaugurar-la  amb 
el President de la Diputació de Barcelona 
Sr. Salvador Esteve i Figueres. Tot i que el 
sotrac de la crisis s’han venut 23.000 tic-
kets . L’equip de govern hem treballat per 
oferir la Mostra tal i com l’esperaven els 
visitants però reduint despeses. Ho hem 
aconseguit, aquest any la Mostra Gas-
tronòmica ha costat la meitat que l’edició 
anterior. 

I és que la Mostra Gastronòmica és un 
gran esdeveniment per a Cabrils . És un 
punt de reunió per  tastar plats del nostre 
poble, visitar les paradetes del nostre co-
merç i gaudir de la companyia dels nostres 
veïns. El proper any celebrarem els 25 anys 

de la Mostra. Volem fer  Festa Grossa, i és 
per això que hi haurà novetats. La penya 
Barcelonista de Cabrils s’ha compromès a 
facilitar-nos el mitjans necessaris per veure 
en una gran pantalla el Partit del Barça si 
coincideix en aquestes dates. Esperem po-
der oferir una nova versió de la Mostra amb 
el nou espai del poliesportiu. Us hi esperem.

Arriben les Festes  de Nadal i  les diferents 
Associacions de Cabrils ja estan treballant 
per exposar els seus pessebres. Des de la 
Regidoria de Cultura recolzem  aques-
ta iniciativa perquè és una tradició molt 
arrelada que no s’ha de perdre. Esperem 
que els nens els visitin, i amb la pregun-
ta: “Què és el que més t’ha agradat?”, els 
hi entregarem un full de paper perquè es-
criguin allò que més els ha agradat.  Les 
seves opinions les exposarem en un plafó. 
Tots els pessebristes podran llegir què en 
pensen els nens, i esperem que els pares 
també tinguin il·lusió per llegir els escrits 
dels seus fills.  

MOSTRA GASTRONÒMICA
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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CONSELL DEL POBLE

El passat 28 de Novembre es va constituir el 
Consell de Poble de Cabrils.
Amb un total de 17 membres, el Consell 
s’encarregarà de proposar temes  de tot ti-
pus a l’Ajuntament, creant sinèrgies entre el 
que el poble vol o pensa en cada moment i 
l’actuació a fer des del Consistori.

S’han fet tres tallers participatius per tal 
de muntar un Consell consensuat entre les 
diferents entitats, gent de residència més o 
menys distant del centre del poble, col.lec-
tius de joves, gent gran, etc.
Intentem tenir un Consell el més ampli pos-
sible.

Amb la voluntat de no intoxicar un òrgan 
tan nou, els polítics ens quedem al marge 
del Consell com a mostra de no interferèn-
cia i absoluta independència en les funcions 
que ha de desenvolupar el nounat.
La Presidència recau en l’alcaldessa, com a 
nexe entre el Consell i el Consistori.
La resta dels membres que composen , ini-
cialment el Consell de Poble són:

FELICITATS A TOT EL POBLE!

Vicepresident: Miquel Doñate
Col.lectiu Jove: Caterina Gassiot
Col.lectiu de la Gent Gran: 
Josep Grau
Lleure: Jofre Herrero
Món Educatiu: VACANT
Entitats: 
Miquel Ribas (Associació Consum Respon-
sable Papaloli)
Sergi Gallego (Diables)
Laia Ferrer (La Concòrdia)
CIUTADANS A TÍTOL INDIVIDUAL:
Xescu Ferrer
Mario Torino
ROTATIU ENTRE ELS ASSISTENTS
Restauració: VACANT
Representants per barris:
Juliàn Gómez Coll (La Llobera)
Armand Safar (Centre)
VACANT
Sectors Econòmics: 
A TRIAR SEGONS L’ORDRE DEL DIA
Tècnics segons temàtiques: OBERT
Secretaria Tècnica del Consell: ROTATORI 
ENTRE ELS MEMBRES DEL CONSELL.
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La Propera Assemblea Ordinària del Consell 
de Poble de Cabrils es celebrarà a la Sala de 
Plens de l’Ajuntament el pròxim  9 de Ge-
ner, a les 20’00.
L’ordre del dia es publicarà i es farà saber 
en breu.

Des del Consistori, desitgem molta sort 
i eficàcia al nou Consell, posant tots els 
membres de la Casa Consistorial al seu 
servei.
Gràcies a la gent que ha participat en els 
tallers en general, i a les persones que 
creuen en aquest projecte i han decidit 
sumar-s’hi per treballar pel poble.



JOVENTUT

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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GENT GRAN

El passat 1 d’octubre, en motiu de la ce-
lebració del Dia Internacional de la Gent 
Gran, el casal va organitzar un berenar per 
homenatjar a les persones que complien 
80 anys.

La trobada va transcórrer d’una manera 
agradable i distesa, on els convidats van 

poder gaudir d’una estona amena amb la 
companyia d’alguns membres del Govern 
Municipal de Cabrils. Ana Maria Sierra, re-
gidora de Gent Gran, Sanitat i Consum, va 
obsequiar a les dotze dones amb unes flors 
especials com es mereixia l’ocasió. I en el 
cas dels homes, se’ls va regalar el tradicio-
nal cava de la terra.

FALTA FOTO

REOBRE L’ESPAI JOVE L’ALTELL EN UNA NOVA UBICACIÓ

L’espai de trobada dels i de les joves de 
Cabrils torna a estar obert al públic per a 
donar el servei d’atenció, d’informació i 
d’esbarjo que havia quedat interromput 
després del tancament del centre cívic 
La Fàbrica a consequència dels danys es-
tructurals.

Després d’uns mesos d’intens condicio-
nament del nou espai, que s’ubica a les 
antigues dependències de la Policia Local, 
al carrer Domènec Carles, 6, l’Espai Jove 

l’Altell reobre les portes per a oferir els 
serveis de dinamització juvenil habituals. 

Si bé és cert que l’espai és més petit, i 
a consequència d’això s’han hagut de 
distribuir i racionalitzar els horaris dels 
serveis, la reobertura torna amb moltes 
ganes d’acollir novament el jovent cabri-
lenc com si no hagués arribat a tancar 
mai. Ara només falta que els més joves 
hi participeu. Això sí, tingueu cura que és 
un nou espai!



REFUGI
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Coincidint amb la Diada de Catalunya, 
l’11 de setembre, es va instal·lar a Ca-
brils el Banc de Sang. Felicito la tasca i 
professionalitat del personal sanitari. 
Agraeixo els cabrilencs i cabrilenques la 
seva col·laboració en tan noble causa.

SANITAT

Millores exteriors del CAP:
•Marquesina de la porta d’entrada i de la rampa.
•Dotze magnòlies per afavorir l’espai, 
creant així un ambient més agradable.
•Marquesina per a la parada de l’autobús, per 
l’aixopluc de les persones mentre l’esperen.

Dono la benvinguda a la nova Presidenta de la Protecto-
ra, Esther Gou.

L’1 i 2 d’octubre vam participar a la Fira de Tardor amb 
una paradeta on la recaptació es destinava a la Protec-
tora. Gràcies a la bona organització es va aconseguir un 
gran èxit.

S’han fet millores a les instal·lacions.
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Del dilluns 21 al dissabte 26 de novembre 
es va celebrar la desena edició de la Set-
mana Intercultural de Cabrils, un espai de 
trobada, de diàleg i de sensibilització amb 
les diverses cultures que acull el nostre 
municipi, organitzat per la Regidoria de 
Joventut amb la col·laboració de diverses 
entitats i col·lectius de Cabrils.

Amb l’objectiu d’aprofundir en el coneixe-
ment de les diferents cultures que conviuen 
al municipi de Cabrils i fomentar la intercul-
turalitat, sobretot entre els més joves, i pro-
moure el respecte dels drets humans i dels 
valors ètics de la solidaritat i la tolerància, du-
rant els sis dies que ha durat l’esdeveniment 
s’han realitzat un seguit d’activitats i tallers 
entorn a aquesta temàtica.

Es va donar el tret de sortida de la Set-
mana Intercultural de Cabrils el dilluns 
21 amb el taller de cuina intercultural de 
receptes del Níger i Xile, que va comptar 
amb la col·laboració de la Fundació Ciuta-
dania Multicultural/Mescladís i amb una 
bona participació de joves cabrilencs.

Dimarts va tenir lloc el berenar amb te i 
pastes originàries del Marroc, uns dolços 
casolans fets íntegrament per cabrilencs 
i cabrilenques. L’àpat va comptar amb la 
col·laboració de l’Associació Cultural Is-
làmica de Cabrils, la qual va presentar els 
seus objectius com a entitat cultural al 
públic assistent. Tot seguit va realitzar-se 
el cine-fòrum amb la pel·lícula “Si nos de-
jan” que va anar acompanyat d’un espai 
de reflexions sobre cadascun dels proces-
sos d’integració que mostra el film. En el 
transcurs de la tarda també es va organit-

zar taller d’iniciació a la dansa Bollywood, 
originària de l’Índia.

Dimecres va tenir lloc el taller de cal·ligrafia 
i de fonètica àrab, mentre que dijous es va 
dur a terme el taller de disseny de la de-
coració pel sopar intercultural i la classe 
d’iniciació a la dansa country, autòctona 
dels Estats Units.

Com ja és tradicional, el divendres 25 es 
va celebrar el Sopar Intercultural a l’Escola 
l’Olivera que va comptar amb gairebé 150 
comensals que van poder degustar més 
d’una vintena de plats de diversos països 
elaborats per alumnes de l’Escola d’Adults.

L’edició d’enguany va finalitzar el dissabte 
26 amb la presentació del llibre “Harraga” 
d’Edicions El Tigre de Paper a la Sala de la Con-
còrdia, un acte organitzat amb la col·laboració 
de l’assemblea de Joves de Cabrils i l’Associació 
Espai Democràtic Intercultural.

X SETMANA INTERCULTURAL DE CABRILS
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LA VERITABLE CRISI ÉS LA CRISI DE LA INCOMPETÈNCIA

15

COMERÇ EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

El petit comerç assegura un servei proper al 
ciutadà, determina la imatge del poble i contri-
bueix a la qualitat de vida dels seus ciutadans.

Ès important reivindicar el comerç de 
proximitat, el comerç de poble.

Per desgràcia la gent tendeix a anar a les 
grans superfícies a fer la compra, un hàbit im-
portant que no ès tradicional del país. Hem 
de tornar a potenciar i impulsar el comerç de 
poble i així millorar la seva competivitat.

Des de l´ajuntament estem treballant amb 
els botiguers del nostre municipi, mante-
nim reunions periòdiques , col·laborant 

amb campanyes per dinamitzar el teixit co-
mercial organitzant diverses fires al llarg  de 
l´any com la Fira de Tardó, la de Nadal, Fora 
Estocs i la de Primavera amb la col·laboració 
de diferents associacions i entitats.

Aviat tindrem els calendaris del 2012 
il·lustrats  per alumnes de les escoles Oli-
vera i Mas María que podreu trobar a les 
botigues del poble.
Desde la regidoria de Comerç volem donar les 
gràcies a les  escoles per la seva col·laboració.
 
També recordar que els dimarts trobareu 
el mercat setmanal de 9 a 2 h  al carrer 
Domenec Carles.
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Ja fa sis mesos que estem al Govern, i 
seguim amb la mateixa il·lusió. És més, 
aquesta es va incrementant dia a dia da-
vant els reptes que suposa posar en ordre 
equipaments, planejaments, etc, i com-
plir amb un “full de ruta” que ens varem 
proposar el passat mes de Juny, tot i que 
l’oposició , una mica perduda, tot s’ha de 
dir, és incapaç de reconèixer.

Des de l’entrada al govern hem anat mirant 
els equipament municipals, un a un, donant-
nos compte que el “full de ruta” que tant 
se’ns reclama avui en dia (hem de donar 
gràcies als Palestins i a en George Bush per 
posar en boca de l’oposició de Cabrils una 
frase que hauria de tenir copyright), no ha 
existit mai en el nostre municipi, tret potser 
de “sobreviure quatre anys”.

A tall d’exemple:

Can Barba: connecta l’enllumenat amb 
l’enllumenat públic a través d’un fanal. No 
compleix cap mesura de seguretat. Això 
sí, el fet de combinar bombones de butà 
amb una caldera de combustió és (es veu!) 
d’allò més habitual i normal.

A part de cometre la gosadia de separar les 
bombones de la caldera, estem realitzant 
un projecte per condicionar la instal.lació 
elèctrica adequant-la  a la normativa.

La Fàbrica: Intentem arreglar amb urgèn-
cia (encara que no ho sembli!) un equi-
pament amb un cost altíssim (per aca-
bar de definir però aproximadament de 
170.000€), quan si s’hagués actuat quan 
es van tenir oficialment els primers infor-

mes sobre el deteriorament, fa uns quatre 
anys, la reparació hauria costat poc més 
del 10% de l’import pagat.

La Font Picant: Res a dir, s’enfonsa dia a 
dia. Actualment rehabilitar aquest equipa-
ment costaria uns 700.000 €. Enderrocar-lo 
i fer-lo de nou (amb distribució adequada a 
la finalitat i els mateixos metres quadrats) 
uns 400.000€. Això ho cataloga la Diputació 
com a Immoble en estat de ruïna. 

I per últim, la perla de la corona, el Com-
plex Esportiu de la piscina.
Des del Govern hem aconseguit: un tipus 
d’interès inferior al pactat per l’equip an-
terior. Millorar la forquilla anivelladora, de 
manera que no sigui tant fàcil perdre di-
ners amb l’explotació del complex per part 
de  l’Ajuntament. No pagar les millores in-
troduïdes al projecte. (en xifres, d’entrada i 
aproximadament, 1 milió d’euros d’estalvi).

A TÍTOL PERSONAL, tindrem una BANYE-
RA COBERTA caríssima i molt costosa de 
mantenir.

Fa 20 metres de llargada, no per estalvi, ni 
per poder tenir una piscina petita a conti-
nuació, res d’això. Te 20 metres perquè no 
es constitueixi un Club de Natació i poder 
realitzar activitats, competicions, entrena-
ments, etc. Doncs a un Club de Natació no 
se’l pot fer fora i ningú vol okupes.

Estic d’acord amb que Cabrils necessitava 
un complex esportiu. Però ni tant ostentós, 
ni tant car. Pagarem durant molts anys la 
vanitat d’alguns. Ens han hipotecat .
Vull ser clar, NO ÉS UN PROJECTE NOS-

SIS MESOS I UNA BANYERA
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA I URBANISME EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

TRE, lluitarem fins a l’últim moment per l’èxit 
del mateix perquè el poble se’l mereix. Dia a dia 
lluitem per millorar-ne les condicions i perque 
l’error del passat sigui el menys costós possible.

Hem creat la nova Associació de Botiguers 
de Cabrils, i fomentem el comerç al poble 
com mai ningú ho havia fet fins ara. El 
Mercat Setmanal ha passat de 3 parades a 
12, (i hi ha gent en llista d’espera), estem 
fent un inventari dels béns i equipaments 
municipals. Estem creant un sistema de 
manteniment dels equipaments munici-
pals, incloent l’oblidat camp de futbol.
S’han iniciat les obres de recepcionament 
de la urbanització MontCabrer, i iniciem 
nous projectes de recepcionament d’altres 
urbanitzacions.

S’ha constituit el Consell de Poble, impulsat des 
del consistori i agraïm moltíssim la col.labora-
ció de la gent en els tallers participatius, siguin 
contraris o no amb l’acció habitual de govern.

Aquí diré que els agraïts som nosaltres per 
comptar amb vilatans disposats a treballar 
pel poble amb l’únic interès del poble.
Hem arranjat parades d’autobús, la gent pot 
obrir i tancar un paraigües tranquil·lament 
quan entra o surt del Cap...etc.

Potser a l’oposició se li han d’explicar les co-
ses d’una forma més senzilla: hem fet , fem 
i farem!  .

Edmon Nadal
Regidor de Comunicació i Participació 
Ciutadana
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Pep Masiques del Restaurant Can Rin i Pre-
sident de l’Associació d’Hostalers de Ca-
brils estarà durant dues setmanes a Taiwan 
donant un curs monogràfic de cuina cata-
lana a la Facultat d’Hostaleria i Cuina de la 
Universitat de Tai Chung.

En la primera sessió d’introducció va parlar 
de les principals característiques de la nos-
tra cuina, de la seva història ... i va aprofi-
tar per parlar de Cabrils, destacant el seu 
caràcter de “Vila Gastronòmica”. Va tenir 
molt bona acollida i els alumnes li van fer 
aquesta pancarta de benvinguda.

La caminada nòrdica o nordic walking és un 
esport de resistència i una forma d’exercici 
a l’aire lliure que consisteix a caminar amb 
l’ajuda de bastons similars als utilitzats en 
l’esquí.
Des del municipi de Cabrils i amb la 
col·laboració de la Diputació de Barcelona , el 
passat dia 19 de novembre en les instal·lacions 
de Can Barba  es va realitzar un curs d’iniciació 
a la Marxa Nòrdica com activitat física saluda-
ble per a tècnics d’esports i persones relacio-
nades amb el món de l’esport.  Un curs de 8 

hores de durada amb dues sessions de 4 hores 
cadascuna  i places limitades en el qual varem 
participar persones de diferents municipis del 
Maresme, amb l’objecte de que puguin seguir 
aquesta pràctica i que serveixi de pas previ per 
a aquells tècnics interessats en el seu ensen-
yament i tinguin les bases per accedir a la for-
mació per obtenir la qualificació d’instructors.  
Des de la regidoria d’Esports estem en con-
tacte amb els monitors que van realitzar el 
curs per poder començar el més aviat possible 
aquesta activitat.

NORDIC  WALKING O MARXA  NÒRDICA
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NOVA IMATGE

NOU WEB. www.cabrils.cat

19

COMUNICACIÓ EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Com ja sabeu un dels objectius del nou Go-
vern és potenciar el poble en tots els seus 
vessants. I és per això que us presentem la 
nova imatge gràfica del municipi de Cabrils.

Aquest logotip és una aposta clara cap a la 
modernitat i la frescor del poble.

S’utilitza una tipografia molt actual, de pal 
sec i s’integren uns topets que mostren di-
versitat, moviment, pluralitat, solidaritat...

Per tal de donar un millor servei, més proper, amb més claredat als nostres ciutadans, us 

presentem el nou web de l’ajuntament de Cabrils.

Estarà en ple funcionament durant el mes de gener del 2012.

A partir d’ara trobareu la nova marca de 
CABRILS ARA amb la regidoria que corres-

pongui:

CABRILS ARA! COMERÇ

CABRILS ARA! ENSENYAMENT

CABRILS ARA! ESPORTS...
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Convergència i Unió és l’únic garant de l’Estat del Benestar
Des de la presentació dels pressupostos de la Generalitat pel 2011 i especialment durant 
la darrera campanya a les eleccions generals, la pluja de crítiques sobre els ajustos del Go-
vern ha sigut constants i s’han utilitzat demagògicament per a erosionar un Govern que 
ha dedicat tots els esforços a reduir la crítica situació econòmica per de les arques públiques. 

Les crítiques ha vingut dels integrants del tripartit català, especialment del PSC,que ha 
acusat a CiU d’haver desmantellat el sistema sanitari. Mentrestant, el govern del PSOE 
demanava que la reducció del pressupost del 2011 fos el doble del que la Generalitat va 
proposar (de l’ordre del 10%). 

Però la realitat és que la gestió irresponsable que el tripartit va fer,va deixar 835 milions 
d’euros en factures per pagar i 125 milions en compromisos d’inversions pel 2011 que no 
tenien pressupost en el pressupost de sanitat i un deute de 8350 milions d’euros que ens 
causarà una despesa de 6 milions diaris durant l’any 2012, només d’interessos.

Per tant, no podem permetre que se’ns acusi de desmantellar l’estat del benestar quan 
en el pressupost de la Generalitat d’aquest any que estem a punt de tancar ha destinat 
el 70% en despesa a les polítiques socials (sanitat, educació, benestar, seguretat...), a la 
vegada que demanem a la societat catalana i a tots els partits catalans a sumar-se a la 
proposta del pacte fiscal que ens permetria disposar dels recursos per revertir la situació 
d’ajustos i invertir més en polítiques socials.

Des de Convergència i Unió de Cabrils us desitgem un Bon Nadal i un Feliç Any 2012!
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular (Maria Carme Torres)

Estamos preocupados por las familias angustiadas que no llegan a fin de mes, por las 
familias que no pueden pagar la hipoteca o el alquiler i por las familias que han estado 
desahuciadas de sus casas. Estamos preocupados porque cada mes el paro va en aumen-
to y en el Maresme la cifra es ya de 38000 parados. Porque el paro impide desarrollar un 
proyecto de vida. Estamos preocupados por las personas con grandes dificultades que no 
disponen de crédito. I por los jóvenes que quieren trabajar y no pueden trabajar. Estamos 
preocupados por los recortes en sanidad, por aquellos que realmente pasan hambre.

Por todo ello nos apuntamos al cambio y el Partido Popular de Cabrils se ha sumado a los 
mitines de nuestros dirigentes de partido del barcelones y del maresme. Porque la gran 
solución a nuestras  preocupaciones es el empleo.

L’Ajuntament de Cabrils estem treballant per ajudar a les families necessitades. Però no n’hi 
ha prou, calen reformes estructurals que no están a l’abast del’s ens locals. 
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Veins Independents de Cabrils (Félix E. Pedrosa Negrete)

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

¿Son necesarias las diputaciones? 
A raíz de la polémica suscitada en cuanto a la necesidad de las Diputaciones y el posible aho-
rro en el gasto público que generaría su eliminación,es procedente analizar para qué sirven 
y si su eliminación supondría un importante ahorro del gasto público.Con una existencia de 
casi 200 años,las diputaciones refrendaron su legitimidad constitucional en base al artículo 
141 de la Constitución Española,el objetivo fundamental de las mismas es la prestación 
de servicios a los pequeños municipios que por sí mismos no podrían prestarlos.En España 
existen 38 diputaciones.Los servicios más importantes serían:Apoyo,gestión y recaudación 
de todos los impuestos locales.Gestión y distribución de agua y tratamiento de residuos en 
muchísimos municipios.Mantenimiento de carreteras y pequeñas infraestructuras. Asesora-
miento laboral y jurídico.Reparto de los fondos estatales,Bibliotecas ambulantes.Servicios 
sanitarios en diferentes comarcas.La supresión de las diputaciones implicaría abandonar y 
dejar sin servicios a más de 15 millones de personas que viven en el medio rural en toda 
España.Abandonando la demagogia barata, y con el objeto de evitar la supresión de servicios 
esenciales a los ciudadanos, y al mismo tiempo lograr un ahorro en el gasto público, se debe-
ría plantear la posibilidad de ir por dos caminos alternativos: La asignación de las competen-
cias y patrimonio de las diputaciones a los gobiernos de las comunidades autónomas,p.e.una 
consejería de administración local.La creación de un ministerio de administración local,como 
órgano centralizador de todas las funciones de los ayuntamientos de pequeño tamaño. Sin 
pecar de ingenuidad, políticamente la única vía viable de las dos planteadas arriba, es la pri-
mera, ya que hablar de centralización en España es como mentar al diablo.

Cada dia 21 famílies catalanes perden el seu habitatge per no poder fer front a la hipoteca.
Un cop més, l’actual Equip de Govern (CIU,PP,VIC) ha fet ostentació de la seva manca de sensi-
bilitat i preocupació vers les propostes presentades per les altres forces polítiques del municipi.
SOM Cabrils, va presentar el passat 7 d’octubre una moció per tal de impulsar les mesures 
necessàries per evitar els desnonaments per motius econòmics i la urgent implantació d’un parc 
públic de lloguer social a Catalunya.
L’actual Equip de Govern (CIU, PP, VIC) “va votar en contra”. Amb aquesta actuació, ha deixat 
palès un cop més que els problemes dels nostres habitants, no conformen el mapa de la seva 
trajectòria política, i per tant deixen buit de contingut un acord de gran magnitud com el pro-
posat des de SOM Cabrils.
Aquesta és només una petita mostra de la dinàmica de l’actual govern, el qual encara, viu més 
preocupat per recordar el passat, que per la situació actual del nostre municipi.
Considerem que ja arribat l’hora de deixar-nos de debats que no aporten res i de tantes notes, i 
ens centrem en el present i futur de Cabrils.
Des de SOM Cabrils, treballem i continuarem treballant, aportant solucions i donant suport a 
temes prioritaris per el nostre municipi doncs la nostra màxima ha estat i és, el “nostre poble i 
els nostres conciutadans”.
Només ens queda un desig.... que es compleixin tots els vostres.
Bon Nadal i un millor Any Nou.
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100 dies i poc més
100 dies de govern no són significatius de l’obra d’un govern però sí  la mesura indicativa 
del rumb de tot nou equip que pren les regnes del poder. Passats llargament aquests  100 
dies del govern de Cabrils, ens agradaria veure les línies mestres de la seva obra i la con-
creció en projectes i no entreveure foscor que no arribem a entendre. Per què s’ha pres 
la decisió d’arranjar la riera,  quan no és competència  municipal i els cabrilencs haurem 
pagat dues vegades, mitjançant els impostos a l’ACA dels  rebuts de l’aigua, i dels impos-
tos municipals des del moment que el govern ha pres la responsabilitat d’arranjar-la, a 
més de fer-ho sense projecte previ? 
El govern ha acusat l’antic govern que alguns projectes heretats replantegen la viabilitat 
de futures inversions, ens agradaria saber si es posa en dubte la necessitat de Cabrils de 
comptar amb una zona esportiva, únic projecte que costa diners ja que el Pavelló no està 
finançat pel municipi. O potser el que sap greu és que siguin projectes dels quals no es 
podran adjudicar l’autoria?
Un altre fet  del que no  tenim explicació és l’augment de robatoris a domicilis que ha vis-
cut Cabrils en els darrers mesos, malgrat tant CiU com VIC destacaven en els seu progra-
mes electorals la necessitat de reforçar la vigilància policial a tot el poble i l’ordenament 
del Cos de Policia, amb  l’intent de la contractació de més efectius.
De totes maneres per més amplia informació sobre l’obra de govern els ciutadans poden 
acudir  a consultar la web municipal on en tres mesos només s¡’han penjat tres entrades 
informatives. 

Primeres passes del govern conservador a Cabrils.
Amb el pacte estable de govern conservador que va donar l’alcaldia a la Lina Morales, a hores 
d’ara desconeixem el programa d’actuació conjunt de govern i llurs prioritats sectorials, més 
enllà del repartiment de carteres, un compromís adquirit amb els ciutadans. 
En el primer ple l’alcaldessa reivindicava “un canvi en les formes de treballar” i “transparència 
davant la foscor”. A hores d’ara, el govern ha deixat de fer reunions regulars amb l’oposició 
en el període entre plens i alenteix l’entrega d’informació als regidors de l’oposició. Ens 
assabentem de l’aparcament a la plaça de l’església a mig agost, i de les friccions amb algunes 
associacions del poble o de la tala d’arbres al carrer de can Tosca, a través dels veïns. 
Dos plens extraordinaris s’han convocat al matí, amb una baixa o nul·la participació de veïns. 
S’acumulen les oportunitats perdudes: ERC-CxC va intentar, sense èxit, que el govern 
retirés l’ordenança cívica i la consultés en el marc del Consell de Poble. Com a conseqüència, 
l’ajuntament ha rebut múltiples al·legacions. 
Des d’ERC-CxC hem presentat mocions per a la defensa de la immersió lingüística en català 
a l’escola i per la integració a l’Associació de Municipis Independentistes. També contra el 
tancament parcial del consultori de Cabrils i les urgències del CAP de Vilassar: tres mesos 
després, no tenim constància que la Generalitat ho hagi justificat suficientment a l’ajuntament. 
Seguim treballant per a tu. 

Partit dels Socialistes de Catalunya (Santi Dorca)

Esquerra Repúblicana de Catalunya - Consens x Cabrils (Xavier Viudez)  
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El grup municipal d’ICV no ha fet arribar el seu escrit per a aquest butlletí.100 dies i poc més
100 dies de govern no són significatius de l’obra d’un govern però sí  la mesura indicativa 
del rumb de tot nou equip que pren les regnes del poder. Passats llargament aquests  100 
dies del govern de Cabrils, ens agradaria veure les línies mestres de la seva obra i la con-
creció en projectes i no entreveure foscor que no arribem a entendre. Per què s’ha pres 
la decisió d’arranjar la riera,  quan no és competència  municipal i els cabrilencs haurem 
pagat dues vegades, mitjançant els impostos a l’ACA dels  rebuts de l’aigua, i dels impos-
tos municipals des del moment que el govern ha pres la responsabilitat d’arranjar-la, a 
més de fer-ho sense projecte previ? 
El govern ha acusat l’antic govern que alguns projectes heretats replantegen la viabilitat 
de futures inversions, ens agradaria saber si es posa en dubte la necessitat de Cabrils de 
comptar amb una zona esportiva, únic projecte que costa diners ja que el Pavelló no està 
finançat pel municipi. O potser el que sap greu és que siguin projectes dels quals no es 
podran adjudicar l’autoria?
Un altre fet  del que no  tenim explicació és l’augment de robatoris a domicilis que ha vis-
cut Cabrils en els darrers mesos, malgrat tant CiU com VIC destacaven en els seu progra-
mes electorals la necessitat de reforçar la vigilància policial a tot el poble i l’ordenament 
del Cos de Policia, amb  l’intent de la contractació de més efectius.
De totes maneres per més amplia informació sobre l’obra de govern els ciutadans poden 
acudir  a consultar la web municipal on en tres mesos només s¡’han penjat tres entrades 
informatives. 

Iniciativa per Catalunya - Verds

Esquerra Repúblicana de Catalunya - Consens x Cabrils (Xavier Viudez)  
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