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AJUNTAMENT:
Serveis Generals 
93 753 96 60
Serveis Econòmics
93 750 97 17
Serveis Territorials
93 753 96 61
Àrea d’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
Deixalleria Municipal
93 754 28 18
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Benvolguts vilatans i vilatanes,
Des de l’Ajuntament estem apostant per un Cabrils sostenible.
Hem iniciat actuacions per encaminar el nostre municipi cap a 
un model més respectuós amb el medi ambient, promocionant el 
consum responsable, gestió de residus, reciclatge, etc.

Volem un poble net, del qual n’estiguem orgullosos de viure-hi. On 
cuidem el nostre entorn.

En aquest butlletí, fem un resum de les actuacions de la brigada 
municipal, de Parcs i Jardins, de l’ADF, dels serveis tècnics, etc., així 
com una descripció de les activitats que es realitzen a l’Arborètum, 
un valor afegit de la nostra població.

Ens agrada poder compartir amb tots vosaltres les actuacions fetes 
per part del consistori. Per això, aquest butlletí d’estiu és el primer 
que hem canviat el nostre color corporatiu pel verd, de manera ex-
cepcional, doncs la nostre voluntat, i crec que la de vosaltres també, 
és la d’anar caminant plegats cap a un Cabrils de màxima qualitat, 
on fem que el nostre entorn formi part de nosaltres mateixos.

Aprofito aquest escrit per desitjar-vos a tots i totes una Bona Festa 
Major.

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: 2a. 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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L’Ajuntament de Cabrils ha començat a 
apostar per la mobilitat neta.

Sense soroll, sense fums, respectuosa amb 
el medi ambient.

Per això vàrem destinar dues places 
d’aparcament dels Horts de la Santa Creu 
a càrrega de vehicles elèctrics.

Som conscients que el parc mòbil de Cabrils 
és molt petit. Calculem entre 10 i 20 cotxes 
híbrids i 2 elèctrics, ara incrementats en 
algunes unitats més del Twizzy de Renault 
amb motor petit, el qual es matricula com 
a ciclomotor.

Però som nosaltres qui hem de facilitar i pro-
moure un fet que només comporta benefi-
cis al nostre poble. Un dels problemes que 
té comprar un cotxe elèctric és la mancança 
de punts de recàrrega dins el territori. Ara, 
aquesta mancança ja no la tenim a Cabrils.

Qui vulgui utilitzar aquests punts de re-
càrrega tant sols ha d’omplir la sol·licitud 
a l’Ajuntament i se li lliurarà  una targeta 
amb la qual podrà fer la càrrega de forma 
gratuïta, sense cap cost per l’usuari.

També, us recordem que des del passat 
mes de setembre, quan es van aprovar les 
ordenances fiscals de l’Ajuntament quant a 
l’impost de circulació de vehicles, els cabri-
lencs  gaudim d’una bonificació del 10% si 
el nostre vehicle és híbrid, i del 20% si n’és 
elèctric.

Fem la nostra mobilitat més neta i respon-
sable.

GOVERNACIÓ I MOBILITATMOBILITAT NETA

4



Quan arriba el mes d’agost, sabem que a 
Cabrils trobarem la Mostra Gastronòmi-
ca. Aquest any, la vint-i-sisena, on hi seran 
representats tots els restaurant locals i on 
es podran tastar aquells plats escollits amb 
tanta cura que preparen per aquesta ocasió.

Des de la biblioteca us volem recordar 
que disposeu d’un fons especial sobre cui-
na i gastronomia amb més de 150 llibres, 
revistes i DVDs. A més a més, us recordem 
que dins les nostres activitats, cada any 
organitzem tallers infantils i per a adults 
de cuina, xerrades gastronòmiques i la 
tradicional  demostració de cuina de Na-
dal, que ja fa dos anys que ens la fa en Pep 
Masiques, del restaurant Can Rin. 

El  7 de juliol la biblioteca ha fet dotze 
anys, dotze anys de moltes activitats, de 
moltes tertúlies, campanyes, itineraris, 
concerts, comentaris de llibres, etc. Tot 
això no hagués estat possible sense la 
vostra participació i implicació.

L’estiu és una època de l’any on trobem 
més moments per fer allò que ens agrada. 
No oblideu que a la biblioteca podeu tro-
bar novel·les, pel·lícules, contes i les nos-
tres recomanacions.

Us volem recordar i demanar que us feu 
seguidors de la nostra pàgina del face-
book, ja que això us permetrà estar ben 
informats del que fem i preparem.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT

6

VILES FLORIDES

El programa ‘Viles Florides’, impulsat per la 
CHOC (Confederació d’Horticultura Orna-
mental de Catalunya) en col·laboració amb 
la Generalitat de Catalunya, el Consorci de 
Comerç de Catalunya i l’Agència Catalana 
de Turisme, reconeix l’esforç dels municipis 
catalans que aposten per la millora dels seus 
espais verds i enjardinats. D’aquesta ma-
nera, es dinamitza el turisme per projectar-
se  a l’exterior i millorar la qualitat de vida 
col·lectiva del municipi, donat que una po-
blació que potencia el verd urbà influeix en el 
nostre benestar. 

El Jurat, format per professors universitaris, 
investigadors i professionals del sector orna-
mental, fan una valoració de la planificació 
de les polítiques verdes dels municipis parti-
cipants i la implicació ciutadana. 

Cabrils ha participat en la segona edició 
del concurs i ha passat d’una a dues Flors 

d’Honor. La descripció del jurat en vers Ca-
brils ha estat la següent: “En un entorn urbà 
molt dispers com és el de Cabrils, la neces-
sitat d’espais públics en el nucli urbà pos-
siblement és menys palesa. Tot i això, cal 
destacar la bona feina feta en la millora del 
manteniment dels enjardinaments, gràcies 
en bona part a les bones pràctiques de la 
brigada municipal. D’altra banda, destaquem 
la recuperació de nous espais forestals i de 
l’Arborètum, on els serveis municipals han 
iniciat l’arranjament per poder tornar a po-
sar-lo a l’abast dels ciutadans”.

El president de la CHOC, el Sr. Jordi Rodon, 
ha aprofitat la seva intervenció per explicar 
que la voluntat del programa és animar els 
municipis a potenciar el verd urbà i trasdallar 
a la ciutadania tot allò que fem i ha animat 
als municipis a continuar treballant per man-
tenir o millorar la seva distinció, que es reno-
va anualment.
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GOVERNACIÓ I MOBILITATARBORÈTUM DE CATALUNYA

8

L’any 2000 naixia oficialment l’escola de natura Ursus, tot i que ja feia més de 
20 anys que treballàvem en el camp del medi ambient, com a grup multidis-
ciplinari en la investigació i conservació de la natura. Els objectius de la nostra 
entitat són la preservació de la fauna, els ecosistemes i la natura en general a 
través de la divulgació. A URSUS volem fer veure la natura amb uns altres ulls 
i apostem per l’educació ambiental com a eina principal de treball.

Tenim un ritme de feina molt intens al llarg de l’any, doncs les tasques de res-
cat de fauna, treball al bosc i l’estudi de la fauna es combinen amb el principal 
treball que fem amb les escoles.
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Activitats que fem :

- Arborètum de Catalunya (Cabrils)

- Descobreix el Montseny

- Coneix els parcs més propers

- Rutes per Serralada Litoral

- Rutes pel Montnegre Corredor

- Gaudeix del Patrimoni i Paisatge

- Taller d’Apicultura

- Coneix el món dels bolets

- Iniciació a la Biologia per nens

- Jornades escolars sobre el llop

- Rescat i salvament de fauna

- Conferències, cursos, tallers i sortides       

  naturalistes
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ARBORETUM DE CATALUNYA
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Enguany, la nostra entitat, URSUS, té 
el privilegi de gestionar la divulga-
ció i la didàctica de l’Arborètum de 
Catalunya a la Masia de Can Barba  
(Cabrils).

Pensat com una eina d’educació am-
biental de primer ordre, trobem aquest 
bosc de més de 40.000 m2, on s’apleguen 
els principals ecosistemes de Catalunya: 
arbres, matolls, plantes i flora. Situat al 
municipi de Cabrils, dins del Parc de la 

Serralada Litoral, és un lloc únic per a gau-
dir i estudiar la natura.

En els darrers anys, estem realitzant una in-
tensa tasca de treball en l’arranjament del 
entorn de Can Barba, i els col·legis vénen a 
visitar i divertir-se tot aprenent a l’espai del 
bosc màgic de l’Arborètum. Estem molt or-
gullosos de la gran transformació d’aquest 
espai i de poder dir que ens han visitat més 
de 4000 nens/es i que tenim l’objectiu 
d’augmentar el nombre en els propers anys.
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ADF BURRIAC

L’ADF Burriac, formada pels municipis de 
Cabrera de Mar, Cabrils i Vilassar de Mar, té 
encomanades diferents tasques de treball en 
voluntariat i intervenció, prevenció i extinció  
d’incendis forestals. 

La primera de voluntariat compta amb la coo-
peració de catorze voluntaris que realitzen 
una tasca de vigilància i primera intervenció 
en casos de focs forestals en qualsevol dels 
municipis esmentats. Durant l’any, es fan dife-
rents treballs de col·laboració en festes popu-
lars, prevenció en correfocs i en castells de focs 
d’artifici, entre d’altres. Totes aquestes tasques 
es coordinen amb els diferents ajuntaments i 
les policies locals. Tots aquests voluntaris es-
tan formats i equipats degudament tal com es 
regula en la legislació corresponent. 

La segona tasca és la prevenció anual. Aquesta 
consisteix en l’arranjament dels camins fores-
tals, el manteniment de maquinària pesada i 
obres hidràuliques, així com en el manteni-
ment de la maquinària i vehicles utilitzats en 
la vigilància i prevenció de focs.
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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ADF BURRIAC

La tercera feina és la dels treballs forestals 
a diferents zones dels municipis de Cabrera 
de Mar i Cabrils, sempre seguint els conve-
nis signats entre l’ADF Burriac i els ajunta-
ments. L’objectiu: mantenir les zones verdes, 
parcel·les municipals, rieres i franges de pro-
tecció de les urbanitzacions. Aquesta feina 
consisteix en l’esbrossada del sotabosc, la 
retirada de fusta morta, l’aclarida d’arbres i 
la recollida de residus escampats en aquestes 
zones. Concretament, en aquest any 2013 
s’han fet les següents feines a Cabrils:

Manteniment d’una part de la franja de se-
guretat de la urbanització la Llobera.

Aclarida i neteja de la zona verda de la urba-
nització Can Bergai.

Manteniment de les rieres i torrents de tot 
el municipi, Can Xinxa, Torrent Roig, Riera de 
Cabrils, Torrent Roldós, Riera d’en Cintet.

Esbrossada de la zona verda del polígon els 
Garrofers.

Trituració de restes vegetals de totes les 
parcel·les municipals. 

Manteniment del CEIP Mas Maria.
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Per col·laborar amb l’ADF Burriac, per ser voluntari o si requeriu del nostre servei en feines 
forestals, podeu adreçar-vos al tel. 667182792 o adfburriac@cabrerademar.cat



Cabrils, municipi del Maresme de 7.200 
habitants. 

Hem decidit que els nostres fills, néts i 
generacions futures visquin en un Cabrils 
millor.

Tenim la gran sort de viure en aquest 
poble. Tranquil, clima excel·lent, prop de 
Barcelona, bons serveis, etc. Ara hem de 
fer un pas més enllà. Hem d’assegurar 
el present i garantir un futur. Ara toca 
“verd”.

Des de l’Ajuntament hem posat un punt 
de recàrrega de cotxes elèctrics totalment 
gratuït pels nostres vilatans. Bonifiquem 
l’impost de circulació dels cotxes híbrids 
i elèctrics. Hem iniciat, juntament amb el 
Consell del Poble, el desenvolupament dels 
camins escolars, els quals començaran a 
desenvolupar-se properament.

Un cop es desenvolupin alguns punts ur-
banístics del recentment aprovat POUM, 
guanyarem zona peatonal, espai públic, 
patrimoni municipal i nous serveis.

GOVERNACIÓ I MOBILITATGOVERNACIÓ I MOBILITATPER UN CABRILS SOSTENIBLE
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EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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PER UN CABRILS SOSTENIBLE

Hem començat a soterrar contenidors de 
brossa, i confiem en continuar. Però volem 
més!

Estem començant a estudiar diverses mane-
res de fer més sostenible i més respectuós 
el nostre entorn. Aerogeneradors, plaques 
solars, biomassa, leds, control de despesa 
d’aigua i llum, programes d’eficiència ener-
gètica en tots els àmbits, etc. La fi del camí 
és lluny, però un primer pas serà aconseguir 
que els nostres equipaments siguin autosu-
ficients energèticament parlant. Tenim un 
sotabosc ric en biomassa. Aprofitem-ho!. A 
més, aconseguim més 
protecció-prevenció d’incendis.

Prenem aquest butlletí com a punt de par-
tida d’un projecte apassionant que anirem 
definint d’acord amb els recursos que dis-
posem, anant cap a un municipi verd, res-
pectuós amb el medi ambient, responsable 
i eficient.
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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

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

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

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

ARQUITECTURA/DECO-
RACIÓ
REFORMES INTEGRALS
93 750 77 19 / 637155959
mrosasalud@hotmail.com

PINTURA INDUSTRIAL I 
DECORATIVA
J.RIBAS   PINTORS     
Tel    654 775 153    93 753 
12 24
email  Josep.ribas@hotmail.com
08348  cabrils

PERRUQUERIA 
GLAM GROUP
C/ Emilia Carles 26
tel. 937530358

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

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

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

CLINICA DENTAL BLANCHART 
Odontologia general 
Ortodòncia 
Implants 
C/ Emília Carles, 31   baixos B 
937538758 
www.dentalblanchart.cat

FICAB - Concepte Integral de 
Salut
Osteopatia - Fisioteràpia - Pilates
Mestra Maria Rosell, 7
(darrera l’esglèsia)
93.753.77.01
info@ficab.es
www.ficab.es
Hores convingudes

CENTRE DE DIAGNÒSTIC I 
TRACTAMENT GINESTA A 
CABRILS
Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia
Passeig de Cabrils, 38 baixos 1ª
08348 Cabrils
Tel: 93 750 83 67
e-mail: carmeginesta@gmail.com



escrits municipals

GOVERNACIÓ I MOBILITAT

Balanç dels dos anys de legislatura
Arribats a l’equador de la legislatura, és moment de fer balanç dels dos primers anys de l’actual mandat tot 
destacant un reforç dels serveis a les persones, un impuls a l’activació econòmica del turisme i la cultura 
gastronòmica, un manteniment de l’entorn.
En concret, en aquesta edició de “El Butlletí” podreu copsar la feina feta d’aquest govern quant al manteni-
ment de les zones verdes i l’entorn natural de les urbanitzacions. En l’època en què ens trobem, és freqüent 
escoltar o llegir notícies d’incendis forestals en el nostre país. Cabrils té una orografia i una vegetació que 
l’exposen a un risc important davant aquest tipus d’afectacions.
Aquest equip de govern, coneixedors del risc que suposa no fer-ho, ha apostat pel manteniment i conserva-
ció de les franges de bosc que envolten el nostre municipi,així com els trams de rieres i torrents, per tal de 
salvaguardar les zones habitades. Igualment s’ha treballat amb la Diputació de Barcelona pel manteniment 
i conservació de les franges de bosc que envolten el nostre municipi, així com els trams de rieres i torrents, 
per tal de salvaguardar les zones habitades.
De la mateixa manera, s’ha treballat amb la diputació de Barcelona pel manteniment dels camins per on 
puguin circular els vehicles destinats a la vigilància i la lluita contra incendis.
El confort dels nostres veïns i veïnes també és una altra prioritat. En aquest sentit, durant aquest any hem 
realitzat obres de manteniment de paviments d’urbanitzacions, instal·lacions de contenidors de recollida 
selectiva i arranjament de parcs i jardins.
En properes edicions seguirem explicant el balanç d’aquests dos anys en els diversos àmbits en què hem 
treballat. Tot plegat, des de Convergència i Unió volem que cabrilens i cabrilenques estigueu orgullosos del 
poble on vivim.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular (Maria Carme Torres)

El Partit Popular de Catalunya, mitjançant el seu representant a l’equip de govern, voldria trencar la tendència 
a la confrontació existent entre l’oposició i el govern.
Treballem pel poble amb il·lusió. Ens esforcem a consolidar esdeveniments  i crear-ne de nous, a fi d’aconseguir 
un Cabrils millor.
És estiu i s’ha de gaudir del bon temps, de les terrasses dels nostres hostalers, dels parcs infantils, i tota la resta 
de l’oferta del nostre municipi.
No hem d’oblidar els problemes sinó, amb l’optimisme que el nostre clima ens ofereix, agafar força i empenta 
per solventar-los i tirar endavant. Junts ho aconseguirem.
Bona Festa Major a tothom
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Veïns Independents de Cabrils (Àrea d’Informació i Participació)

NO ES EL MOMENTO OPORTUNO PARA INCREMENTAR LA PRESIÓN FISCAL
El equipo de gobierno de Cabrils formado por CIU+PP+1 tránsfuga del PP han decidido enviar una desafor-
tunada carta, especialmente a los vecinos de urbanizaciones, en las que se les requiere que en un plazo de 
15 días tramiten la oportuna licencia de vado y liquiden la tasa correspondiente, s no, se les impondrá la 
sanción correspondiente. (Como siempre con la amenaza por delante).
Sin entrar a valorar la legalidad del acto municipal, sí entendemos que no era el momento más oportuno 
para perseguir a los vecinos con más cargas impositivas, especialmente cuando vemos en que se gastan 
el dinero público, aquí tienen varios ejemplos: 564€ en senyeras y/o en 13 metros de estalada o 1950€ en 
comidas por una gracieta de la regidora del PP con motivo de una concentración de coches, que más bien 
se ha tratado de una concentración de gente de fuera de Cabrils que vinieron a comer a cargo de las arcas 
municipales…etc. etc. etc. Todo esto con el agravante de que tienen inexplicables diferencias en algunas 
de las cuentas bancarias de la corporación, irregularidades de las que venimos informando en nuestro blog 
informativo:
htpp://www.viccabrils.org.blogspot.com/es
Debido al poco espacio de que disponemos, seguiremos informando en el blog anteriormente detallado. 
En Cabrils a 25 de Julio de 2013.

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

El grup municipal SOM no ha fet arribar el seu escrit per a aquest butlletí.
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ARRIBA LA CALOR I QUELCOM MÉS
Avui ha vingut un xicot de l’ajuntament i ens ha portat una carta de la senyora alcaldessa” li diu l’Oliver 
a la Maria, la seva companya des de fa 40 anys. “Ens obliguen a posar un gual”. Els sona? Potser l’han 
viscuda? Uns ho veuran normal, a d’altres els és indiferent i altres estaran emprenyats. El concepte de 
gual el defineixen les ordenances municipals. A ERC l’entenem com una reserva d’espai per a que si algú 
necessita entrar i treure el cotxe de casa, no li aparquin a la porta. És la contrapartida de l’ús privat de la 
via pública. Però el govern de Cabrils ho veu no només així, sinó com el dret d’entrada i sortida de cotxes 
d’una propietat privada.
Per tant, tothom qui entri o tregui el cotxe de casa, paga. Una mesura com aquesta el govern no la fa en 
any d’eleccions, la instaura el 1r. O 2n. Any de legislatura amb l’esperança que desprès no s’enrecordin. Es 
va aprovar el 09/2012 i s’aplica el 07/2013. A ERC-CxC-AM no li agrada una mesura recaptatòria com 
aquesta quan les famílies ja suporten prou pressió fiscal.
En el ple fe juliol hem presentat dues mocions. Una per a demanar al govern de la Generalitat que incorpori 
al nou pressupost el nou edifici de l’IES Cabrils entre les seves inversions. Sempre ha estat una prioritat per 
nosaltres, aquí i al Parlament. Volem que també ho sigui per tot el consistori. L’altra moció dóna suport a 
les entitats esportives de Cabrils que podrien veure’s afectades per inspeccions de treball si no regularitzen 
el personal voluntari, tot i l’ambigüitat de la llei. 
Més informació a http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com :Esquerra Cabrils 

 @ERC Cabrils

En este bulletin m’estreno com a regidor del PSC a l’Ajuntament de Cabrils. El meu antecessor va dimitir 
al gener. Com el següent de llista vaig prendre possessió del càrrec en el Ple extraordinari del 18.4.2013. 
El meu enfocament serà per a tot on l’Ajuntament tingui competències, i tot que des de 
l’Ajuntament puguem fer per pal·liar els efectes de la crisi i sortir-ne com més aviat. La meva prio-
ritat és ajudar els nostres joves en el seu camí per l’educació i la seva entrada en el mercat laboral. 
Aquell Ple va ser ple extraordinari per a l’aprovació inicial del nou Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) 
que regularà el futur del poble en els 12 propers anys. El POUM es va aprovar amb la majoria del govern i contra tots 
els vots de l’oposició. Penso que el POUM en la seva versió aprovada és precipitat per mancar de visió i consens. 
Estem treballant en la redacció d’al·legacions al POUM que reflecteixen la nostra visió i us convido a aportar 
el vostre punt de vista:
Pensem que Cabrils no ha de participar en la cursa dels polígons industrials sinó concentrar-se en el seu en-
torn natural privilegiat i la seva explotació sostenible a través del turisme local i internacional. Tenim les bases 
per a això i no hem de enlletgir al nostre poble col·locant un nou polígon industrial en la seva única entrada. 
Pensem que Cabrils no ha de créixer més, sinó ha d’afavorir l’adaptació dels habitatges existents a les neces-
sitats canviants.
Si vols estar informat / o dels temes d’actualitat i la meva posició sobre ells, escriu-me un correu a grupopsc-
decabrils@icloud.com o truca al 607771724.

Partit dels Socialistes de Catalunya (Peter A. Oberle)
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Iniciativa per Catalunya - Verds (Mercè Fernández i Lloret)  

Estem vivint uns moments força difícils, uns moments en els quals la crisi econòmica s’està fusionant amb 
una gran crisis política i de transparència.
Quasi cada dia els mitjans ens bombardegen amb notícies sobre corrupció i corruptes i tots ells relacionats 
amb polítics o gent relacionada amb algun partit polític, o la Casa Reial.
Son molt els casos oberts fins ara:
Pallerols, Palau, ITV, Barcenas, Mercuri, Gurtel, Noos, ERO, etc..
Tost ells relacionats amb partits com CIU, PP i PSC.
Però el més greu de tot es que aquestes persones i partits es recolzen entre ells per evitar no sabem el que. 
Aquesta es la situació que hem viscut a ICV els darrers dies quan s’ha vetat al síndic Agustí colom, que durant 
la seva època a la sindicatura va elaborar l’informe Crespo sobre irregularitats en la sanitat que la resta de 
síndics van tombar-li i no van permetre que es fes públic, a la Sindicatura de Comptes.
“D’aquesta manera CIU pactant amb el PSC han aconseguit vetar un bon candidat. Pot ser i en paraules de 
Joan Herrera, “amb la voluntat de tapar-se les vergonyes mútuament”.
Vivint situacions com aquesta es molt difícil que la gent torni a tenir confiança en aquests partits ja que l’únic 
que fan es amagar els seus casos de corrupció i per això si que es posen d’acord.

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.

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




