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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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Arriba la tardor, i aquest cop amb l’orgull de viure a un poble sostenible, i amb l’equipament més 
emblemàtic de nou en marxa.
La Fàbrica, el nostre Centre Cívic, torna a estar en funcionament. Ha estat un procés llarg, i cos-
tós, però el resultat s’ho val. 
El més important era reforçar una estructura malmesa pels tèrmits, i va ser el primer en ser 
arreglat.
Aprofitant el fet, s’ha canviat tota la instal·lació elèctrica i de refrigeració, tant per seguretat com 
per complir amb la normativa.
S’ha obert una porta d’emergència , que a més serveix d’entrada i sortida per la gent discapaci-
tada, inexistent fins ara.
Per la gent que hi treballa, s’han habilitat despatxos nous, més lluminosos i còmodes, aprofitant 
l’espai que disposàvem , així com un petit magatzem molt necessari.
La Fàbrica torna a fer el seu servei, i amb les millors condicions. 
D’altra banda , Cabrils ha estat premiat amb el primer premi com a Municipi de tot l’Estat  per 
la gestió dels seus residus. Com a representant vostre vaig recollir aquest premi el passat mes 
d’Octubre. Vull fer palès el meu orgull de ser la representant d’aquest municipi, doncs gràcies a 
tots vosaltres , vilatans i polítics, i tècnics, etc, gràcies a tot el poble això ha estat possible .
Aprofito aquests moments d’orgull per felicitar a tothom el Nadal, i esperant que l’any vinent 
podem estar millor.

EDITORIAL EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Lina Morales
Alcaldessa

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: 2ona. Tinent d’alcalde, regidora de Turisme, Promoció Econòmica i Cultura.

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

LINA MORALES: Alcaldia, Règim Intern, Hisenda, Governació i Via Pública.
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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PARTICIPACIÓ CIUTADANA

En quan vàrem agafar les regnes del consistori 
de Cabrils, ens vàrem proposar de governar jun-
tament amb el poble des del primer dia, comp-
tant amb les entitats, associacions, col·lectius 
de gent gran, gent jove, etc.
El primer a fer era el procés de constitució d’un 
òrgan de participació. Un cop consultades di-
verses fonts es va decidir desenvolupar i crear 
el Consell del Poble.
En l’ òrgan havia d’estar present representants 
de tot el nostre territori, i, evidentment, donar 
molta importància als diversos col·lectius orga-
nitzats i en funcionament dins el nostre poble.
Després de quatre tallers participatius, es va 
acordar que el Consell del Poble fos format 
per 17 membres, representats dels següents 
sectors:Gent Gran, Joves, Entitats, Comerç, Ur-
banitzacions, Indignats, etc, i es van aprovar els 
Estatuts del nou òrgan.
Els dos temes a discutir de forma prioritària, per 
començar, la redacció del POUM, el qual hauria 
de ser aprovat en aquesta legislatura, i treballar 
Pressupostos Participatius.
Per desenvolupar-los s’han fet  quatre tallers 
on s’ha explicat el concepte i finalitat dels 
mateixos. Des de l’Ajuntament, per començar 
i com a primera mesura, s’ha destinat una 
partida cinquanta mil euros (50.000€). S’han 
instal·lat urnes a diferents punts del poble, així 
com una campanya d’informació promoguda 
des del consistori. D’aquesta manera els vila-
tans van poder votar i escollir.  Les propostes 
s’han debatut posteriorment i  el Consell del 
Poble va decidir a quin projecte votat pel poble 
es destinen els diners.
Des de l’Ajuntament de Cabrils, per tal de mos-
trar la transparència més absoluta, es permet 
als regidors de l’oposició que ho sol·licitin la 
seva assistència a qualsevol obertura de piques 
dels concursos licitacions que s’executin, així 

com a les pertinents deliberacions.
Fins ara existia un butlletí municipal que es 
publicava entre una i dues vegades anuals. Ara 
tenim butlletí cada 3 mesos, i amb uns costos 
inferiors.
Actualment s’ha establert en els Plens Munici-
pals, un torn pel públic, obert a tothom, on la 
gent demana al Govern el que vol saber, dub-
tes, aclariments, consultes, propostes etc.
Seguint amb la política de fer participar al po-
ble en tot el possible, hem signat un conveni 
amb Vilassar de Dalt per comprar-li temps 
d’emissió, i ara, des de Març de 2.012 dispo-
sem de Ràdio Cabrils, al 97,4 FM, Divendres de 
19’00 a 21’00. Amb música i notícies.
Els vilatans han de poder saber tot el que suc-
ceeix en el nostre municipi, i el millor dels mit-
jans, o el més popular, és la televisió. 
 Hem signat un acord amb Maresme TV per 
fer un informatiu de Cabrils el Divendres, a 
les 20’30 (prime time) d’uns 10’ de durada. 
Així com una entrevista mensual d’una hora a 
l’alcaldessa o a algun membre de l’oposició, o a 
qui l’actualitat ho requereixi. A més, per primer 
cop, i amb gran èxit, es graven els Plens Munici-
pals i es retransmeten en diferit 3 dies després 
de la seva celebració.
Avui en dia no informes si no ets a les Xarxes 
Socials. Hem actualitzat el Facebook , i hem 
creat el twitter . Tenint en compte que Cabrils 
te una població de 7.200 habitants, hem acon-
seguit passar en un any de 40 seguidors al Fa-
cebook a 175. Twitter, de nova creació, té més 
de 100 followers.
La nova web, a més de moderna , ha disposat 
un blog a cada regidor, perquè publiqui el que 
cregui més oportú.
Cabrils.cat, es renova constantment, arranjant 
els errors i mancances que es van trobant amb 
l’experiència.

LA COMUNICACIÓ A CABRILS



La Biblioteca com a espai cultu-
ral i de promoció de la lectura enfila  
aquest darrer trimestre de l’any amb tots 
els seus serveis a ple rendiment:    
 
•	 Celebrem el dia de la biblioteca el 24 

d’octubre amb l’ hora del conte.
•	 Participem en el festival Multipolar del 

Maresme de contes per a adults, Contes 
de la veritat oculta de Pere Calders el 26 
d’octubre. 

•	 El grup de tertúlia literària ha viatjat del 
10 al 13 d’octubre a Lisboa on ha  tre-
ballat sobre dos pesos pesants de la li-
teratura portuguesa: Saramago i Pessoa.  
Allà van visitar la Fundació Saramago i 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

van ser rebuts per la vídua de l’escriptor, 
Pilar del Rio. En aquest viatge ens ha 
acompanyat el grup de tertúlia d’Olot.

•	 Aquest mes de novembre, el grup de 
tertúlia participarà en la segona trobada 
de clubs de lectura del Maresme que es 
farà el proper 22 de novembre a la Bi-
blioteca de Mataró.

•	 El grup Com era abans Cabrils està pre-
parant la publicació del tercer volum so-
bre història local.

•	 Ja tenim preparades totes les activitats per 
al mes de desembre: hora del conte, taller 
infantil, taller d’ornamentació de Nadal 
amb la Maria Àngels Sardà i la  demostra-
ció de cuina amb en Pep Masiques.       
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CONSELL DEL POBLE

JA TENIM ELS PRIMERS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS DE CABRILS! 

D’ençà de la constitució del Consell del Poble 
ara farà un any, pocs esdeveniments han tingut 
la transcendència del que avui us volem parlar: 
els pressupostos participatius. Durant aquest 
temps, gran part de les nostres energies s’han 
destinat a consolidar el propi Consell, un pro-
cés que, tot i els èxits, resta malauradament in-
complert com demostra l’escassa participació 
de veïns i veïnes a les sessions. Però aquest any 
no tot ha estat fer “rodatge”, també hem co-
mençat a treballar en algunes de les qüestions 
que ens preocupen com a cabrilenques i ca-
brilencs. La reduïda presència i participació del 
conjunt del veïnat en la vida social del nostre 
poble; les dificultats que té la gent jove i també 
la gran per continuar vivint a Cabrils; la neces-
sitat de racionalitzar, agilitzar i pacificar la mo-
bilitat al municipi; la cura del nostre entorn; la 
promoció i potenciació del comerç local, etc.... 

Tots aquests  han estat temes recurrents de de-
bat i reflexió. Cada dia que passava, ens anàvem 
adonant que una major participació a la políti-
ca del nostre poble havia d’anar acompanyada 
de nous instruments que la materialitzessin. I 
què millor que comptar amb una partida pres-
supostària que  ens permetés a veïns i veïnes 
construir des de zero un o més projectes que 
acabessin implementant-se al nostre poble. 
Des de l’Ajuntament, el repte ha estat recollit 
i s’ha destinat una partida de 50.000 € per 

a aquesta finalitat. Són el que s’ha anomenat 
pressupostos participatius.
 
Sent la primera vegada que s’obria un procés 
de pressupostos participatius, una empresa 
especialitzada en aquest tipus de processos 
va  acompanyar-nos en una part del recorre-
gut. Com a vies de participació dels veïns i 
veïnes de Cabrils es van habilitar les mateixes 
sessions del Consell, un seguit de bústies en 
establiments i un compte de correu electrò-
nic. Les aportacions van ser variades i relati-
vament nombroses (comparades amb d’altres 
iniciatives anteriors) i, després de dues ses-
sions públiques de valoració i discussió envers 
l’adequació d’aquestes i de la seva transcen-
dència per al conjunt de la població, ha resul-
tat escollida l’habilitació d’un camí escolar/
vial des de la zona esportiva fins a la roton-

da que hi ha a tocar de les escoles.

La nostra valoració d’aquest procés de pres-
supostos participatius és positiva, tot i que 
reconeixem la necessitat de millorar els me-
canismes participatius de cara a l’el·laboració i 
selecció del projecte o projectes futurs. Però , en 
qualsevol cas, podem afirmar que la culminació 
d’aquest procés és un èxit que consolida un es-
pai de decisió obert al conjunt de les cabrilen-
ques i cabrilencs. 
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ENSENYAMENT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

El mes setembre arriba amb la tornada a 
l’escola de tots els nens, nenes i infants de 
Cabrils i les escoles obren les seves portes per 
tornar a acollir a més d’un miler de nens esco-
laritzats entre els 0 i 16 anys i repartits entre 
l’escola bressol, les escoles Olivera i Mas Maria 
i l’institut de Cabrils.

Mestres, alumnes, famílies i la resta d’agents 
implicats en l’ensenyament dels infants ens 
hem posat mans a la feina essent conscients
que cal oferir el millor per l’educació dels nens 
i nenes de Cabrils malgrat que, aquest any, el 
curs ha començat amb més ajustos i menys 
recursos a causa de la difícil situació que tra-
vessa el nostre país.

No obstant, una de les novetats destacades 
d’aquest any és la posada a disposició del 
pavelló municipal poliesportiu pels escolars 
de l’Olivera i l’institut. D’aquesta manera, 
l’educació física d’aquests dos centres podrà 
impartir-se en un espai ideat i condicionat per 
a la pràctica de l’esport. 

De cara a aquest curs 12-13 també s’han 
dut a terme petits arranjaments als diversos 
centres escolars per tal de condicionar alguns 
espais amb la intenció que aquestes millores 
continuïn durant el proper any.

D’altra banda, en l’àmbit educatiu municipal, 
l’escola d’adults ha començat el curs amb 
gairebé un centenar de persones que volen 
continuar la seva formació permanent amb 
l’oferta de classes que s’imparteixen a l’hotel 
d’entitats com ara les classes d’acolliment, 
d’ensenyaments inicials, els tallers de català i 
els cursos de nivell A i B, així com el taller de 
la memòria. 

També en formació permanent, aquest any 
la Regidoria d’Ensenyament, juntament amb 
la Diputació de Barcelona, ha iniciat un pro-
grama per tal d’oferir un curs per a les proves 
d’accés al cicle formatiu de grau mitjà (CFGM). 
Dins l’àmbit del Programa de mesures forma-
tives per lluitar contra la crisi de la Diputació 
de Barcelona, aquesta mesura pretén propiciar 
la  reincorporació al sistema educatiu i la for-
mació per a afrontar la inserció laboral amb 
una major qualificació professional d’aquelles 
persones que no disposen de graduat en edu-
cació secundària.

El curs, que ha començat el mes d’octubre i fi-
nalitzarà l’abril de 2013 té una durada de 330 
hores i està adreçat a persones que tinguin 17 
anys o més l’any 2013, és a dir, nascudes l’any 
1996 o abans. 

L’escola municipal de música segueix consoli-
dant-se com un projecte de formació cultural 
i artística de cara a aquest curs 2012-2013, 
en el qual s’han obert nous grups per cobrir 
la gran demanda, tot i que no s’ha aconseguit 
reduir per complert la llista d’espera. 

Aquesta bona acceptació ha encoratjat a 
l’actual equip de govern a treballar per a la 
continuïtat d’aquest projecte educatiu amb 
la redacció d’un nou concurs de cara a cursos 
vinents després d’haver prorrogat l’últim curs 
amb l’actual empresa prestadora del servei.

COMENÇA EL CURS 2012-2013 A CABRILS
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ÈXIT EN LA 1A PEDALADA BTT PER A POLICIES I BOMBERS CABRILS 2012
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ESPORTS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

COMENÇA UNA NOVA TEMPORADA ESPORTIVA AMB L’ESTRENA DEL 
PAVELLÓ POLIESPORTIU DE CABRILS

El passat diumenge dia 23 de setembre es va ce-
lebrar la 1a Pedalada BTT per a policies i bombers 
Cabrils 2012, una iniciativa organitzada entre el 
BTT grup de la  Policia Local de Cabrils i la Regi-
doria d’Esports de l’Ajuntament de Cabrils.

Aquesta pedalada de muntanya, que era de 
caràcter no competitiu i oberta a tots els 
cossos policials i d’emergències, va tenir el 
seu punt d’inici i final a l’Avinguda Espor-
tiva, davant el parc de Can Barba, on els 
concursants van poder gaudir d’una me-
rescuda botifarrada per acabar la jornada.

La marxa ciclista, que va aplegar 115 ins-
crits els quals van gaudir d’aquest esport 
durant un recorregut de 30 quilòmetres 
per les muntanyes que envolten el muni-
cipi, ha acollit una bona participació i ha 
rebut molt bones crítiques dels seus par-
ticipants que garanteixen la continuïtat en 
els propers anys

Des de la Regidoria d’Esports volem agrair 
a tots els col·laboradors i, en especial, a la 
Policia Local de Cabrils per la seva impli-
cació.

El passat mes de setembre va començar la 
temporada esportiva 2012-2013 i, per a 
l’ocasió, el municipi de Cabrils compta amb 
un nou equipament esportiu de gran enver-
gadura com és el pavelló municipal polies-
portiu de Cabrils. 

Per l’estrena d’aquesta instal·lació s’han anat 
creant durant els darrers mesos una sèrie 
d’entitats que donaran una oferta multies-
portiva per a joves i adults del nostre poble. 
Per aquesta temporada ja s’ofereixen acti-

vitats de bàsquet, gimnàstica rítmica, esgri-
ma, patinatge i voleibol, i s’està estudiant la 
incorporació d’altres esports com el futbol-
sala. 

Des de la Regidoria d’Esports volem animar-
vos a gaudir i participar en activitats esportives 
sigui quina sigui la vostra edat, però en especial 
als més joves. Som conscients que la iniciació a 
l’esport en els primers anys és fonamental per 
a desenvolupar capacitats, habilitats i destreses 
físiques i psicològiques bàsiques.
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JOVENTUT

EL CABRILENC MIQUEL MOYA, GUANYADOR DE LA 8ª EDICIÓ DE LES 
BEQUES DE MÚSICA JOVE 2012

En la passada edició del Butlletí es va publi-
car l’article anunciant que Cabrils s’adheria 
a la 8a edició de les Beques de Música Jove 
que organitzen els Ajuntaments d’Alella, El 
Masnou, Teià, Montgat i Cabrils.

Dies després de tancar l’edició es va cele-
brar el concert del veredicte final que va 
tenir lloc el dissabte 14 de juliol a l’espai Ca 
n’Humet, a El Masnou, amb la participació 
del jove cabrilenc Miquel Moya en la cate-
goria A (de 14 a 17 anys).

El representant de Cabrils, que va merave-
llar al públic assistent amb la seva veu i els 
dots al piano, va participar amb les cançons 
Your song, Someone like you i Talking to the 
moon, de Elton John, Adele i Bruno Mars res-
pectivament, deixant fascinat al jurat que li 

va concedir el primer premi de la seva ca-
tegoria.

És un honor i un orgull que la primera vega-
da que Cabrils participa en el concurs de les 
Beques de Música Jove per a la promoció 
artística de joves músics, hi hagi un jove ca-
brilenc entre els guanyadors.

En Miquel, de 14 anys, porta 4 anys d’estudis 
d’instrument (piano) i llenguatge musical a 
l’Escola de Música Municipal de Cabrils. De ben 
petit que coneix el que hi ha al davant i al dar-
rere dels escenaris pels assajos i concerts dels 
seus pares, Núria Llaràs (excomponent del grup 
Els Pets) i Toni Moya (excomponent de Bars), que 
actualment formen part del grup Núria & Sons. 

Felicitats, Miquel!
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Gairebé un any després del trasllat al nou 
equipament, el Servei de Joventut de Ca-
brils engega el curs amb un nou horari per 
tal d’oferir serveis, alguns dels quals són no-
vetat i d’altres que es mantenen respecte 
el curs, als adolescents i joves del municipi.

L’Espai Jove de Cabrils manté la seva idio-
sincràsia de punt de trobada dels joves ca-
brilencs, però també aposta per una oferta 
d’activitats, programes, assessorament i 
tallers que acompanyin i donin suport als 
joves en les seves necessitats i inquietuds. 

Un exemple n’és el servei mancomunat i 
orientat a l’assessorament en mobilitat in-
ternacionals de joves, què parlàvem en el 
passat Butlletí d’estiu. Aquest servei ja es 
va posar en marxa el passat mes d’octubre 
amb la col·laboració del Consell Comarcal 
del Maresme i 7 municipis de la comarca. 

Durant els 6 mesos de durada ini-
cial d’aquest projecte, més enllà de 
l’assessorament presencial al Punt 
d’Informació Juvenil de Cabrils també es 
realitzaran tallers i xerrades als diversos 
municipis que hi col·laboren. 

El Servei de Joventut de Cabrils obre els 
matins de dilluns i dimecres i les tardes de 
dilluns, dimecres, dijous i divendres. Con-
sulteu més informació a l’Espai Jove!

JOVENTUT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

EL SERVEI DE JOVENTUT DE CABRILS PROGRAMA UN NOU HORARI 
PER ENCABIR NOUS SERVEIS

A partir d’ara pots enviar les teves opinions i comentaris i 
es publicaran al butlletí. Volem saber el que penses.
 
Si vols, envia un escrit a:

butlleticabrils@gmail.com

 

 

a CABRILS Punt d'Informació Juvenil
Espai Jove Altell
c/ Emília Carles, 6
08348 Cabrils

T. 93 753 38 06
altell.cabrils@diba.cat

ASSESSORIA
DE MOBILITAT

INTERNACIONAL
PER A JOVES

T'oferim una visió general de les diferents alternatives
que existeixen per gaudir d'una experiència internacional

TREBALLAR, VIURE, ESTUDIAR A L'ESTRANGER,
VOLUNTARIAT EUROPEU, CAMPS DE TREBALL...

Amb la possibilitat d'un seguiment personalitzat!

informa't!
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LA PREVENCIÓ ÉS EL MILLOR 
MÈTODE PER AL CONTROL DEL 
MOSQUIT TIGRE

14

SANITAT

L’Ajuntament de Cabrils es va sumar a la 
Campanya per controlar el Mosquit Tigre. 
Es van realitzar una sèrie de tractaments 
a bases no privades, depenent de l’ús de 
l’aigua. També dels embornals, per part del 
Consell Comarcal. Es va seguir la campanya 
per lluitar contra el mosquit tigre indicada 
per la Generalitat i la Diputació. Les reco-
manacions van estar a l’abast de tothom a 
les oficines de l’Ajuntament.

	  

El passat 9 de setembre, els cabrilencs vam 
tornar a tenir l’oportunitat de ser solidaris 
una vegada més amb el Banc de sang. Els 
resultats obtinguts van ser satisfactoris.

	  

PER PRIMERA VEGADA A CABRILS 
VA TENIR LLOC LA CAMPANYA 
ANUAL DE PREVENCIÓ DE GLAU-
COMA I DEGENERACIÓ MACU-
LAR ASSOCIADA A L´EDAT DMAE

	  

L’Institut Oftalmològic Tres Torres va estar 
els 12, 13 i 14 de setembre al poble i va po-
sar a l’abast de tots els ciutadans el control 
de GLAUCOMA i les diferents patologies 
associades a la vista, com cataractes, hiper-
metropia, miopia, estigmatisme i altres.
La Unitat Mòbil va estar situada al Pont de 
la Vela ininterrompudament des de les  10h 
del matí fins les 18h de la tarda. Segons els 
promotors de la campanya, van aconseguir  
un bon resultat.

BANC DE SANG A CABRILS
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DIA INTERNACIONAL DE LA 
GENT GRAN

L’1 d’octubre es va celebrar el Dia Interna-
cional de la Gent Gran, i al Casal van voler 
homenatjar a tots els avis que tenien 80 
anys i més, amb un berenar per a tots. Des 
de la regidoria de Gent Gran, vam voler 
obsequiar tant a les dones com als homes 
homenatjats amb un centre de plantes 
naturals i cava per tots per brindar i per 
acompanyar el pastís gegant. 

Tot just feia un any que vam compartir per 
primera vegada aquesta festa amb els avis 
del poble. Com que l’any anterior em va 
quedar un record molt entranyable vaig es-
tar molt agraïda d’haver pogut celebrar-ho 
de nou. 
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MOISÉS FERNANDEZ
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S’han repartit 1500 bosses als comerços del 
poble per promocionar la Marca de comerç. 
Aquestes bosses formen part d’una campanya 
de comunicació, que reforcen la marca Comerç 
Cabrils. Perquè no quedar-te? 

És una bona eina de promoció Interna dient-
li als nostres veïns que comprin al poble. 
 
Un any més estem treballant amb la pre-
paració  de la propera fira de Nadal que es 
celebrarà el dia 1 de Desembre. En aques-
ta ocasió volem aprofitar la nit del dia 1 per 
la celebració de la 2ona encesa de llums 
Degut a la demanda de participació que ens 
està arribant hem pensat canviar la ubica-
ció  de la fira ocupant tots els carrers del casc 
urbá  amb parades i activitats per a tothom 
El divendres 30 de Desembre “ viu la nit 
amb el comerç” i encesa de llums a les 
20.00h.  El horari de la fira serà Dissab-
te 1de Desembre de 10:00 h a 22:00 h i  

Us animem a gaudir d’aquest dia amb tota la 
família .
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INFORMACIÓ IMPORTANT
Des de la  Regidoria de comerç estem confeccionant un llistat de professionals i empre-
ses de Cabrils, per publicar-ho de forma gratuïta en el  Butlletí de Cabrils.

Si vols que les teves dades apareguin en el llistat, envia’ns un e.mail a: butlleticabrils@gmail.com

HOMEOPATIA CLÀSSICA 
COMBINADA    
FiS TeràpiesBarcelonès · 
Maresme · Bages 93 750 
95 50 // 664 375 455 / 
omed@pangea.org
Aida Fernández i Salvans-
Sant Crist – Cabrils

JORDI FALGUERAS  JOIER  
Plaça de l’Esglesia 8  
telf. 93 750 71 42      
mail:  falgueras.jordi@terra.es   

FINQUES DORCA, S.L
Assessors Inmobiliaris.
C/Passeig de Cabrils nº 12
08348 Cabrils
NIF: B-62.260.468

PINTURA EN GENERAL
David Domingo Fontanills.
Avda. Llobatera, 12 Baixos 1a.
08348 Cabrils.
Telefons:   93.7583.10.38   
mòbil: 607.85.02.41
N.I.F. 77.612.358-P

CENTRE VETERINARI CABRILS
Domenec Carles, 808348 Cabrils
Tel.: 937509573 / Tel d’urgències: 
619790804 / e-mail: vetca-
brils@telefonica.net / www.
veterinarisalellaicabrils.com 
/ Horari: de dilluns a divendres 
de 10 a 13 i de 16:30 a 20:30. 
Dissabtes de 10 a 14

PERRUQUERIA 
GLAM GROUP
C/ Emilia Carles 26
tel. 937530358

DORCA HABITAT
Reformes i Construccions 
Integrals
C/Passeig de Cabrils nº 12
08348- Cabrils.

FARMÀCIA CABRILS 2
Mª Engràcia Soldevila
Tel 93.753.00.53
Avda. Santa Elena, 32
Horari: Dill-Div de 9 a 14’00 i 
de 16’30 a 20’30
Dissabte de 9’30 a 14’00
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CABRILS RECUPERA LA FÀBRICA

El Centre Cívic La Fàbrica, un dels edificis em-
blemàtics de Cabrils, obre les seves portes una 
vegada finalitzades les obres de rehabilitació.

Després d’un llarg període de romandre tan-
cat, l’espai La Fàbrica, que acollia un gran 
nombre d’activitats i les regidories de l’Àrea 
d’Atenció a les Persones (ensenyament, jo-
ventut, cultura, festes...), ha anat tornat a la 
seva activitat habitual amb una imatge reno-
vada per fora i un confort i millora estructural 
per dins.

Per tal de mostrar als ciutadans i ciutadanes 
de Cabrils el resultat de les obres es va fer un 
acte de reobertura el 22 de setembre amb un 
concert del grup Sota Mínims. 

Des d’aleshores, La Fàbrica ha anat recuperant 
la seva rutina habitual acollint el taller de gim-
nàstica per la Gent Gran i les activitats de Balls 
Urbans, Sevillanes, Country i teatre, així com 
esdeveniments puntuals com exposicions.
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Inici de curs i l’oposició suspèn
La tornada a l’activitat política després de l’aturada estival no ha afavorit a tothom per igual i bona mostra 
és el què va succeir en el passat ple del mes de setembre.
En l’esmentat ple, l’equip de govern va presentar les ordenances fiscals per l’any 2013. Això porta a parlar 
de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), una de les ordenances més significatives a nivell de recaptació i a 
nivell de pressió fiscal pel contribuent.
A Cabrils revisava el valor cadastral l’any 2007, en plena exaltació econòmica i valors de cadastre des-
proporcionats. Davant aquest fet, el govern municipal va proposar disminuir el tipus impositiu perquè 
l’augment mitjà de la quota s’aproximés a l’IPC interanual. Això suposava sortir de la guia del Pla de Via-
bilitat Econòmica Local (juliol 2010), però és evident que a l’any 2010 no es preveia que la crisi arribés als 
nivells estimats per a l’any 2013.
Però mentre l’equip de govern es posava al costat dels ciutadans de Cabrils, l’oposició (no tota) s’allunyava. 
PSC, Som i ERC van demanar que el tipus impositiu es situés al 0,52 (seguint el PVEL), fet que hagués 
implicat un augment mitjà d’un 11% a totes les famílies de Cabrils.
No és paradoxal que aquells qui volen ser els primers en exigir més mesures socials en els moments en què 
es trobem, ara proposin una mesura que castiga econòmicament al global de la població? Potser no. Sen-
zillament s’han tret la mascareta demostrant que la demagògia passa per davant la crítica fonamentada i 
les propostes assenyades.
Ens trobem a l’inici de curs tothom, però alguns només començar ja suspenen.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular (Maria Carme Torres)

El independentismo es una forma de pensar legitima pero no se corresponde con el sentir de la mayoría de 
la sociedad catalana. Hay una Cataluña silenciosa que no está a la hegemonía del pensamiento único que 
algunos nos quieren imponer. Los nacionalistas sólo escuchan a los centenares de miles de catalanes que se 
manifestaron el Once de septiembre pero no escuchan a los 800.000 catalanes que están cada día durante 
todo el día en la calle porque no tienen trabajo ni oportunidades. Éstos no son su prioridad.
Se limitan a criticar a España y Europa por la situación de crisis económica, como si ellos no tuvieran com-
petencias, como si no tuvieran un presupuesto de más de 38 millones de euros. Como si ellos no tuvieran 
nada que ver con el empeoramiento de Cataluña en los últimos 25 años .Los nacionalistas catalanes han 
convocado unas elecciones porque han sido incapaces de negociar unos presupuestos y porque dicen que 
ha fracasado la negociación del pacto fiscal. Si realmente los nacionalistas hubieran tenido voluntad de un 
pacto fiscal y de una mejora del modelo de financiación lo habrían negociado de verdad con grupos como 
el  Partido Popular, pero negociar es ceder por ambas partes y no imponer.
No estamos como estamos solo por el modelo de financiación, estamos como estamos por la caída de 
ingresos tributarios, por la falta de solvencia i estamos como estamos por la mala gestión de gobiernos 
anteriores.
Ahora los nacionalistas catalanes nos presentan un” mesías” catalán para llevar a los catalanes a la “tierra 
prometida”, eso sí a llevarnos a un camino de muchos años por la travesía del desierto. Cataluña tiene 
una gran crisis económica y esto debería ser la prioridad de todos los partidos políticos, sin embargo es la 
excusa de los nacionalistas para disolver la España constitucional.
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Veïns Independents de Cabrils (Àrea d’Informació i Participació)

JA N’HI HA PROU!! 
L’actual govern municipal de Cabrils(CIU+PP),seguint la política dels seus respectius partits a nivell “nacio-
nal” dóna una altra volta de rosca al poder adquisitiu dels veïns de Cabrils incrementant la pressió fiscal 
aprovant les “seves ordenances fiscals per al 2013”alhora que acorden, en paral·lel, una sèrie de mesures 
encaminades a retallar millores socials a la nostra gent gran. Donat que ens donen poc espai per manifestar 
la nostra oposició a aquestes impopulars mesures els mostrem alguns exemples:PUJADA de l’IBI +6/7% 
PUJADA de l’escombreries +2,70%PUJADA impost vehicles +5,51% PUJADA clavegueram +6/7%PUJADA 
prestació servei d’ajuda a domicili i altres serveis assistencials +2,70%PUJADA dels guals fins a 3 metres 
+21,44%PUJADA per cada metre lineal o fracció +326,13%(¡ATENCIÓ!Per als garatges comunitaris a més 
CIU+PP“imposen una nova taxa”de 12 euros per copropietari..)... Suprimeixen la bonificació del 50% per a 
persones jubilades de més de 65 anys i pensionistes de més de 60 anys empadronats a Cabrils. Suprimei-
xen la bonificació del 50% per a joves amb carnet del Altell. Suprimeixen la bonificació del 50% para per 
a les persones amb discapacitat física o psíquica, de les activitats lúdiques, esportives i de formació. Su-
primeixen la reducció de preu a les persones jubilades. Diuen que“Augmenten lleugerament” alguns preus 
públics ??? per minorar el dèficit existent a l’escola municipal de música...??? Més informació al nostre blog 
informatiu  http://www.viccabrils.blogspot.com.es/

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

CIU – PP de CABRILS, APRENENTS DE POLITICS
L’àrea de comunicació no funciona però protocol, tampoc. Lamentem que membres d’aquest consistori, 
ens enterem dels esdeveniments per cartells en plafons. Els membres de l’oposició som Regidors, formem 
part de l’Ajuntament, i tenen el deure de comunicar-nos els esdeveniments. Volem denunciar també el 
comportament d’un Regidor de CIU, que encara no ha entès a hores d’ara que ser “Regidor” significa rebre 
totes les felicitacions amb un gran somriure, però a les crítiques a demés del somriure, se’ls hi ha de donar 
les gràcies i procurar aprendre d’elles. En aquest cas i a tall d’exemple, Sr.Oriol Gil, no li van agradar les críti-
ques fetes per un ciutadà, i va deleitar-nos per un dels mitjans de comunicació de les xarxes, el twiter, amb 
una gran mostra de la seva “verborrea”. Dirigint-se a aquest ciutadà:. Si hi veus pegues, fes t’ho mirar/No 
mires més enllà del teu ramat/Si entens en comunicació il·lustra’m, sinó calla/La teva desgràcia és que encara 
has d’aprendre-ho tot/Tu pots fer el que el “roti”. Des de SOM Cabrils, creiem que ja n’hi ha prou. Aquesta és 
la talla d’un “aprenent a polític”, demostrant a més de ser un mal educat, que té una gran falta de respecte 
als ciutadans que no pensen com ell. Sra. Morales la instem a fi i efecte que requereixi al Sr. Gil a demanar 
disculpes per les seves contestacions tan poc apropiades, i la instem a que demani el seu cessament, doncs 
el “Poble de Cabrils” no es mereix un Regidor amb aquest tarannà tan poc apropiat i que encara té moltes 
assignatures pendents: educació, urbanisme i savoir faire.
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11S 2012 Gir copernicà a la política catalana
El proper 25-N es celebraran eleccions al Parlament de Catalunya. Estem davant d’unes elec-
cions cabdals en la nostra història. Fa més de 80 anys que la gent d’ERC estem lluitant per la 
llibertat del nostre poble. Ara, tenim una gran oportunitat per a avançar cap a l’estat propi, cap 
a la independència. Una gran oportunitat per a exercir el dret a decidir. Una gran oportunitat 
per a millorar i garantir el futur dels nostres fills, pares i amics, amb l’objectiu d’assolir una so-
cietat més justa i més pròspera per a tots els ciutadans de Catalunya, un futur col·lectiu millor. 
Per tot això, hem d’estar més units que mai per aconseguir plenament les nostres aspiracions 
nacionals entre les nacions de la UE i de tot el món.
La gran marxa cap a la independència del passat 11-S ha fet fer a la política catalana un 
gir copernicà. ERC ha treballat durant anys per posar a l’agenda política l’independentisme, 
impulsant iniciatives, a nivell nacional i a Cabrils, que ajudessin a fer créixer la base social 
independentista al país. I així és com ERC ha engegat la darrera campanya “Prou espoli, ara 
República Catalana”, que va arribar a Cabrils el 9-S amb la repartida d’estelades davant La 
Fàbrica, i el 13-O a la botifarrada contra la hispanitat de les JERC.  
ERC-CxC ha entrat més d’una dotzena d’iniciatives, que ens han dut a incorporar Cabrils a 
l’AMI o a donar suport a iniciatives de l’ANC, la CAL o Som Escola. Al ple de novembre, ERC 
proposarà la declaració de Cabrils com a “territori català i lliure”. ERC és i vol continuar sent la 
garantia per a assolir l’estat propi, empenyent el govern cap a la independència. Per tot això, 
esperem de tots vosaltres que en tot moment ens feu confiança.
Més informació a http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com  
Esquerra Cabrils  ERC Cabrils

Esquerra Repúblicana de Catalunya - Consens x Cabrils (Òscar Martín)  

En el Ple del mes de setembre, un dels punts a debatre era l’aprovació de les Ordenances 
Fiscals, on aquesta contenen els principis bàsics i les normes generals de la gestió, inspecció, 
recaptació i revisió aplicables a tots els tributs municipals. D’un total de 31, unes no s’han 
modificat, d’altres eren noves, però la més important que és l’Ordenança nº1 IBI Impost dels 
Béns Immobles, s’ha modificat sense atendre els criteris del Pla Econòmic Financer (2010) 
redactat per la Diputació de Barcelona. El mateix, recomanava unes pautes en l’aplicació dels 
diferents coeficients fins al 2013 per arribar a l’equilibri pressupostari desitjat. CIU porta dos 
anys seguits no aplicant la proposta recomanada per distribuir progressivament l’increment 
de la revisió cadastral aplicant un 0.48% pel 2013. L’argumentació del govern és que s’ha 
ingressat més del que preveia el P.E.F , per tant podem fer aquesta rebaixa. I ens preguntem, 
quan s’hagi de fer l’equilibri per arribar a la nova revisió, quin augment tindrà el rebut de 
l’IBI en els propers anys?, el govern de CIU ha explicat que el rebut en algun moment pujarà 
considerablement?. Dubtem que els ingressos municipals millorin en els propers anys tal com 
està la situació econòmica del país. El govern ha de gestionar amb rigor el romanent de tre-
soreria de 3milions/€ que tenia l’any 2011 pel que pugui passar en el futur i en aquest sentit, 
cal remarcar l’informe desfavorable per aquesta modificació de la Secretària Interventora de 
l’Ajuntament. Demanem responsabilitat, no populisme.

Partit dels Socialistes de Catalunya (Santi Dorca)
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Iniciativa per Catalunya - Verds (Mercè Fernández i Lloret)  

El passat 11 de setembre el poble català va sortir al carrer, va sortir pacíficament, donant 
exemple, com sempre, demostrant a tot el mon que sabem comportar-nos i que tenim la 
capacitat de manifestar-nos pacíficament, vam sortir a dir No a les retallades de Mas i Rajoy, 
les quals estan acabant amb el nostre benestar, No a l’espoli que estem patint els treballadors 
i no a les retallades en salut i educació que patim tots, que no hagin de ser els malalts els 
pensionistes i els nens i nenes de Catalunya els que paguin els deutes de bancs, caixes i d’altres 
entitats financeres.
Que d’una per totes siguin aquells que s’han endut els diner els que paguin els deutes adqui-
rits, tant per la Generalitat com pel govern central. 
Però el més important de tot, era el clam de milers de persones que amb una sola veu vam 
reclamar el nostre dret a decidir, a on i amb qui volem estar.
Els catalans i les catalanes demanem la llibertat, però una llibertat amb majúscules,
volem ser lliures de tot allò que no ens pertany,  també de polítics corruptes, clientelisme i 
manipulació.
Els catalans i les catalanes hem dit prou, volem fer el nostre camí, no sabem certament si el 
farem o no en solitari, no sabem que decidiran les urnes,  però això si, volem que aquest camí 
estigui conduït per la honradesa d’aquells que ens representin.




