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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

TELÈFONS D’INTERÈS
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Benvolguts vilatans,

Hem avançat el butlletí d’hivern a fi de poder desitjar-vos unes bones festes.

Són temps difícils, ho sabem, però ens hem d’aixecar com sempre i amb més empenta 
que mai. Entre tots aconseguirem tirar endavant.

Des de l’Ajuntament volem el millor per a tothom i, com sempre, estem a la vostra dis-
posició.

Arriben les festes, però no ens aturem. Seguim treballant perquè viure a Cabrils sigui 
motiu d’orgull. Perquè tenim la sort de viure en un municipi amb molta personalitat, 
únic, ple de contrastos, amb moltes potencialitats i, especialment, de molta qualitat, i 
no només a nivell patrimonial, de bellesa natural, gastronòmica i de serveis, sinó també 
amb molta qualitat humana. Junts, continuarem fent de Cabrils un indret cada dia més 
meravellós.

Us desitgem unes Bones Festes i un millor 2014.

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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GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ  I PARTICIPACIÓ CIUTADANA
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UNA VILA INTERACTIVA I EN XARXA

Fer que els cabrilencs se sentin com-
promesos amb el seu municipi i pro-
moure la implicació dels ciutadans en 
temes com el civisme, la convivència, 
la interacció ciutadans –Administració-
entitats, i la cohesió social són algunes 
de les garanties per les quals treballa la 
regidoria de Comunicació i Participació 
Ciutadana. Aquesta és una petita sín-
tesi de les accions realitzades des de 
l’entrada al govern:

Creació del Consell del Poble, òrgan 
representatiu de tots els sectors de la 
societat cabrilenca (urbanitzacions, gent 
gran, restauradors, jovent, cau, assem-

blea oberta, entitats, etc.), de caràcter 
consultiu. Apolític.
Se li han encarregat diverses tasques, 
com la de gestionar la partida dels pres-
supostos participatius.

Creació de la marca CabrilsAra, per po-
tenciar el municipi tant de cara el con-
sum intern com l’extern. Tots els actes 
vinculats al consistori passen a tenir un 
punt en comú.

Nou butlletí municipal trimestral. 
Cada tres mesos informem del que ha 
succeït al municipi, amb nou format A5, 
més còmode i pràctic.



TURISME 
I 

CULTURA

FOTO 
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AL 

CIUTADÀ

ACTUALITAT
SERVEIS

GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ  I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Hem arribat a un acord amb Maresme 
TV per l’emissió en diferit dels Plens Mu-
nicipals, així com un informatiu setma-
nal que s’emet els divendres al vespre i 
una entrevista d’una hora mensual per 
explicar temes d’actualitat del poble.

Estem donant més força a les xarxes so-
cials, com a motor de comunicació del 
municipi, havent passat en facebook de 
40 a 197 seguidors, i en twitter (cabril-
sara) de nova creació, ja en tenim 194.

Ja tenim ràdio, de forma modesta. A 
través d’un acord amb l’Ajuntament de 
Vilassar de Dalt, fem nostra la seva fre-

qüència, 97.4FM, i cada Divendres, de 19 
a 21 hores, gaudim de Ràdio Cabrils, 
amb el programa Cabrilsfòrnia, amb 
l’agenda d’activitats del poble i comarca, 
estrenes de cinema, i música.

Web municipal nova, 2.0, dinàmica, par-
ticipativa i adequada als temps d’avui.

Creació d’aplicació per mòbil CabrilsAra, 
amb bústia de suggeriments per tal de faci-
litar al ciutadà fer arribar als serveis tècnics 
els desperfectes que observi, o propostes de 
millora amb fotos geolocalitzades. A més 
d’incloure informació rellevant del municipi, 
com el directori dels establiments, etc.

EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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GOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENT

UNA APOSTA FERMA PER L’EDUCACIÓ

Des d’aquesta àrea del consistori, l’Ajuntament 
de Cabrils ha treballat tot el que portem de le-
gislatura en el desenvolupament i millora de la 
matèria educativa i els seus equipaments dins 
les seves competències legislatives. Les actua-
cions les llistem a continuació:

 Manteniment edificis escolars
  Escola L’Olivera
   Pintura exterior de façanes
   Pintura exterior dels tancaments 
   de ferro
   Adequació del pati gran després de 
   la retirada dels mòduls
   Instal·lació d’un nou hort amb rec i 
   tancat al pati gran
   Manteniment de l’enjardinat i ar-
   brat del recinte
   Instal·lació de nous jocs infantils i 
   manteniment al pati gran
   Instal·lació d’un sostre de protec-
   ció solar retràctil al pati infantil

   Manteniment i reparacions 
   d’espais en general
  Escola Mas Maria
   Adequació de les portes d’accés de 
   la sala polivalent-gimnàs
   Adequació de la megafonia i del 
   sistema d’alarma d’emergència
   Instal·lació d’una pèrgola al pati 
   infantil
   Instal·lació de jocs de fusta al pati 
   de primària
   Manteniment i reparacions 
   d’espais en general
   Institut de Cabrils
   Adequació i arranjament dels tan-
   caments de la masia Mas Maria
   Arranjament de les escales exte-
   riors i baixant d’aigües a l’exterior 
   Pintat interior de la masia Mas 
   Maria per ubicar-hi aules i menjador
   Instal·lació elèctrica de l’aula-taller 
   ubicada a la masia
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   Instal·lació d’una nova xarxa 
   d’Internet per una nova aula 
   d’Informàtica
   Cessió de material informàtic per 
   una nova aula d’Informàtica
 Gestió per a la construcció del nou edifici 
 de l’Institut
 Suport a la posada en marxa del projecte 
 de diversificació curricular a l’Institut
 Escola Bressol
  Pintat interior del centre
  Reparació i renovació de canviadors
  Compra de nous jocs infantils
  Recanvi del terra de les aules del pis 
  superior
  Adequació de dues aules en espais de 
  joc i aprenentatge
  Manteniment i reparacions de tanca-
  ments d’algunes aules
  Manteniment i reparacions d’espais 
  en general
   Creació de nous serveis 

   Espai nadó
   Espai família
   Servei migdia
   Servei tarda esporàdica
   Servei tarda setmanal
 Escola Municipal de Música de Cabrils
   Consolidació del servei 
   Nova licitació de la gestió del ser-
   vei públic per millorar l’oferta del 
   servei
   Millora del control de la gestió
   Augment del volum d’alumnes i 
   rendibilitat del servei
  Manteniment i reparacions d’espais  
  en general
 Escola d’adults
  Consolidació del servei com a centre 
  de formació permanent
  Instauració del curs de Proves d’Accés 
  als Cicles Formatius de Grau Mitjà
  Manteniment i reparacions d’espais 
  en general
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UN MUNICIPI QUE VIU LES TRADICIONS POPULARS 
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GOVERNACIÓ I MOBILITATFESTES

Les festes i tradicions populars són un pi-
lar bàsic del nostre municipi. Un cop més, 
la regidoria de Festes, com a responsable 
de la confecció del calendari festiu i oci del 
municipi, s’ha implicat en el treball i parti-
cipació de les principals festes tradicionals 
catalanes i locals:

Organització d’activitats infantils durant el 
Nadal (Bon Nadal, escolars!) 
Organització de la Cavalcada de Reis
Organització del Carnaval infantil
Organització de les Festes Majors de Santa 
Creu i Santa Helena
Instauració de la Santa Penya a la Festa 
Major de Santa Helena
Organització dels actes de la Diada de Ca-
talunya
Organització del Tió
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Conscients que el joves són el futur, aquesta 
legislatura la regidoria de Joventut de Ca-
brils ha apostat molt fort en accions des-
tinades a aquest col·lectiu. Les més relle-
vants les resumim a continuació:

Programació d’activitats i tallers a l’Espai 
Jove i d’altres equipaments municipals
Organització i col·laboració de xerrades i 
tallers per als alumnes i l’AMPA de l’Institut
Programació d’activitats de l’Estiu Jove
Atenció al jovent de Cabrils des del Punt 
d’Informació Juvenil
Assessorament i suport i col·laboració en 
l’organització d’activitats d’entitats juve-
nils de Cabrils
Assessorament i servei d’informació i orien-
tació educativa i laboral a joves del municipi
Posada en marxa del servei mancomunat 

de l’assessoria de mobilitat internacional 
com uns dels ajuntaments pioners i man-
teniment en aquesta tasca
Projecte de Corresponsals d’Institut (PID-
CES) i Programació d’Activitats a les tuto-
ries de l’institut
Organització de la Setmana Intercultural 
de Cabrils
Organització de Cursos de Tècniques 
d’Estudi i Aula d’Estudi
Coorganització del Concurs de Fotografia 
amb diversos municipis del Baix Maresme
Coorganització de les Beques de Música 
Jove amb diversos municipis del Baix Ma-
resme
Gestió dels Bucs d’Assaig fins el traspàs a 
l’EMMC
Col·laboració a les actuacions de grups de 
dansa i de música

JOVENTUT

ESPAI JOVE
FOTOGRAFIA

ORIENTACIÓ EDUCATIVA
INFORMACIÓ

AMPA
INSTITUT

BEQUES

ESTIU JOVE

SETMANA INTERCULTURAL

AULA D’ESTUDI

DANSA
MÚSICAEMMC

PROJECTES MOLT VARIATS PER AL JOVENT 

EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ



UNA REGIDORIA GUARDONADA

La regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament de Cabrils està satisfeta amb 
les accions executades enguany i amb el 
resultats finals obtinguts. Per al departa-
ment del consistori cabrilenc, les més sig-
nificatives són les que segueixen:
 
Hem signat un nou conveni amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per 
tal de poder arreglar i netejar les rieres i 
torrents.

Hem ampliat el conveni amb l’ADF Bur-
riac ampliant les tasques de treballs a rie-
res, torrents, boscos, franges de seguretat i 
zones verdes.

Hem signat un conveni amb l’entitat UR-
SUS, que s’encarrega de la gestió de l’espai 
Arborètum.

Hem participat de nou en el concurs 
d’obtenció de títol de Vila Florida, ha-
vent passat enguany d’una a dues flors, 
augmentant la nostra cura per l’entorn del 
poble.

Hem guanyat el Primer Premi del con-
curs “Ciudad Sostenible 2013”, atorgats 
per la Fundació Fòrum Ambiental amb el 
suport del Ministeri de Medi Ambient, com 
el municipi que millor gestiona els residus 
de tot l’Estat.

Hem col·laborat amb el projecte “Lions” 
per a la plantació d’arbres.

Hem col·laborat amb l’Assemblea Ober-
ta de Cabrils en la neteja de boscos i rieres 
amb caire educatiu.

Hem tapat els contenidors de la plaça de 
l’església amb fusta.

Hem instal·lat una nova illa de conteni-
dors soterrats al pàrquing de Can Bergay 
(aparcament del Xaret).

S’han instal·lat dues places d’aparcament 
amb Punt de Càrrega per Vehicles Elèc-
trics al pàrquing dels Horts de Santa Creu, 
gratuïts, a fi de fomentar l’ús de vehicles 
no contaminants al nostre municipi.

GOVERNACIÓ I MOBILITATMEDI AMBIENT 
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GOVERNACIÓ I MOBILITATMEDI AMBIENT 
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VIA PÚBLICA

MANTENIMENT I SERVEIS DE LA VIA PÚBLICA

PARCEL·LES PROPIETAT DE L’AJUNTAMENT: 
Tanques i voreres de les parcel·les propietat de 
l’Ajuntament: C/La Vinya núm. 25, C/Mare de 
Déu de Montserrat núm.19, C/Jaume Balmes 
núm. 8bis, C/Magraners, i Camí de Sant Crist Vell.

2 PARCS INFANTILS NOUS

PIPICANS: Can Mas, Sant Crist, Can Peró, Can Bo-
tella, C/Dr. Emili Masriera

MILLORES A L’ESCOLA L’OLIVERA: Xarxa 
d’aigües pluvials nova, Pintat de façanes, Retira-
da de mòduls, Hort nou, Jocs infantils recol.lo-
cats, Pintat de parets i sostres interior parvulari, 
Vorera zona palmeres, i escala metàl·lica d’accés 
al pavelló.

REHABILITACIÓ, MANTENIMENT I NETEJA 
DE COBERTES EQUIPAMENTS: Masia Mas 
Maria, escorxador, correus, Ajuntament, Can 
Barba, Centre Cívic, Zona Esportiva, Edifici Altell, 
Casal d’Avis, i Escola Bressol.

REORDENACIÓ DELS ESPAIS DE LA GOSSERA

CAN BARBA: Pintat de façanes, parets i sostres, 
Tanca amb bosc a Can Bargay i a l’era, nou bany 
exterior i nova instal·lació elèctrica.

MUR PATI DARRERA BIBLIOTECA

BARANES: Riera Av. de La Zona Esportiva, Ptge. 
Cal Sastret, Ptge. De La Font Sagrera, Ptge. Elvira 
Rigau, Exteriors Pavelló.

ACTUACIONS EN XARXA CLAVEGUERAM: 
Escales Santa Filomena, Torrent Roldós, Can 
Pons, Torrent Can Cabot, Polígon els Garrofers.

ESCOLLERES RIERA DE CABRILS

MURS DE PROTECCIÓ: Parterre Av. Carles Tol-
rà, Dipòsit C/.Mirador, C/.Peretons, Pàrquing Can 
Botella, Camí Sant Cris Vell.

ASFALT ANTILLISCANT A CAN BERGAY

PINTAT FAÇANA DEL MUSEU I COL·LOCACIÓ 
DE BARRI NOU

ENVERNISSAT FUSTA FAÇANA C.A.P.

TANCA ZONA VERDA C/ DEL LLAC

COL·LOCACIÓ DE 21 VITRINES NOVES

RESUM DELS TREBALLS REALITZATS PEL CONSISTORI DES DEL JUNY DEL 
2011 FINS AL DESEMBRE DE 2013

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI DE LA POLICIA: 
Pintat de façana, parets i sostres, portes i fines-
tres, Bany, Aire condicionat, Rampa per a motos

REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI ALTELL: Pintat 
de sostres i parets, paviment, sòcol i bany

ARRANJAMENT DE PAVIMENTS ASFÀLTICS 
EN DIFERENTS URBANITZACIONS

ARRANJAMENT DELS CARRERS DE TERRA: 
C/ Ginebró, Bruc, Pinetons, Cal Cucut, Acàcies, 
Ptge. Valldeneu, Ptge. Pare Claret, C/Avellaners, 
Torrent Xaret, Aparc. Can Botella, Aparc. Sant Jordi

PINTAT DE PARETS: Plaça del Mil·lenari, Pça. 
Motius, Pça. Correus, Pça. Església, Espai Creu Sta. 
Elena, Cementiri, Tribuna Z. Esportiva

ESCOSELLS D’ARBRES: Centre del poble i Pg. 
Francesc Ferrer

PARCS I JARDINS

ADQUISICIÓ DE MAQUINÀRIA: Hustler - ta-
llagespa forestal, plataforma elevadora, biotritu-
radora, 5 desbrossadores, 2 motoserres, 1 tisora 
pneumàtica, 1 bufador i 1 tallagespa 

RECUPERACIÓ DE PRATS VERDS: Àmbit de 
Ca l’Estrany i Coll de Porc; Mossèn Jacint Verdaguer 
amb Moreres, Zona Oliveres amb Xiprers, Torrent 
d’en Xifrè amb Torrent d’en Parera, Zona verda ca-
rrer de La Vinya, Zona verda final Camí de Mataró

NETEJA I MANTENIMENT DE BOSCOS: Ca 
l’Estrany, C/Les Albes, Zona Verda C/Garrofers, Zona 
Verda C/Burriac, Bosc de Can Blanch, Can Badia i 
Sant Sebastià, Zona Verda Lladoners, i Arborètum

RECUPERACIÓ PASSOS DE SERVEIS

NETEJA DE LA LLERA DE RIERES I TORRENTS

COL·LOCACIÓ DE PAPERERES AMB DISPEN-
SADOR DE BOSSES PER A GOSSOS EN ZO-
NES VERDES

PODA DEL XIPRERS DE FOLCH I TORRAS A 
MONTCABRER

REFORMA INTEGRAL DEL CENTRE CÍVIC La 
Fàbrica, aprofitant el mal estat en que es tro-
bava, dotant aquest equipament de noves instal.
lacions d’aigua, llum, aire condicionat, sistema 
de projecció d’audiovisuals, nous despatxos i 
magatzem. I per primer cop, una entrada/sortida 
adaptada a la movilitat reduïda.



EL POUM, LA GRAN INICIATIVA

POUM 2013 A4 RECT2 TR.indd   1

23/04/13   23:41

Des de la regidoria d’Urbanisme de l’Ajun-
tament, fem un petit repàs de les principals 
actuacions realitzades a Cabrils.

Recepció del 90% de la urbanització Mont-
cabrer. Resta pendent solucionar una part del 
clavegueram i un antic dipòsit d’aigua. 

Aprovació inicial del POUM. Un cop iniciat el 
procés de consens via al·legacions, es modifi-
carà el mateix tornant a procedir una aprova-
ció inicial modificat parcialment.
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TURISME

A FAVOR DEL ESTUDIS I LA LITERATURA

LA RUTA GASTRONÒMICA PER CABRILS, UN DELS PLATS ESTRELLA

CULTURA

Obertura de la biblioteca per la nit durant el 
període d’exàmens universitaris. 

Col·laboració a la Mostra Literària del Mares-
me, on cada any hi ha hagut un participant 
guanyador de Cabrils.

La regidoria de Turisme i Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament destaca, com a principals actes 
i accions desenvolupats per aquest govern: 

Concentració de cotxes clàssics americans, 
amb la col·laboració de L’AMERICAN CARS 
CLUB DE CATALUNYA.

Concentració de motos clàssiques, una ini-
ciativa de la Penya Barcelonista de Cabrils.

Impuls del Turisme Gastronòmic de Cabrils, 
amb la INAUGURACIÓ DE LA RUTA GAS-
TRONÒMICA.

Inauguració de la temporada d’hivern, amb la 
campanya de la Cuina Aranesa.

Col·laboració amb el sopar a favor d’“ACCIÓN 
CONTRA EL HAMBRE”.

Recuperació de la festivitat dels TRES TOMBS.



MUSEU

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
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PROMOCIÓ ECONÒMICA EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Creació del CLUB DE LA FEINA com a espai 
per dotar, a tots els aturats que hi assisteixen, 
dels instruments i eines necessàries per tal de 
trobar una feina.

Adequació dels estatuts del Museu-Arxiu 
municipal a l’actual legislació vigent.

Inventari de les peces del museu.

Diferents exposicions al llarg de l’any.

Exposició de turisme de la Val d’Aran coin-
cidint amb La Mostra Gastronòmica, 
d’Artesans i Comerciants de Cabrils, a l’agost.

Nomenament del nou president i secretària 
tècnica al Consell de Gestió del Museu.

Escaneig del Mapa Parcel·lari de Cabrils.

AJUDAR ALS ATURATS A TROBAR FEINA

EL RESORGIMENT DEL MUSEU



GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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ESPORTS

UNA VILA VINCULADA AMB L’ESPORT

Cabrils és un dels municipis del Maresme 
que més destaca per la seva agenda espor-
tiva. D’entre els projectes més rellevants en 
els quals ha treballat la regidoria d’Esports, 
remarquem:

La posada en marxa del nou Pavelló Munici-
pal d’Esports, organitzant els horaris, les acti-
vitats, el personal, i tota la gestió del mateix. 

Cabrils ha començat una nova activitat es-
portiva, la Marxa Nòrdica, una activitat des-
tinada a tota la gent que vulgui gaudir de la 
natura que ens envolta. 

La col·laboració amb Illa Activa en la cam-
panya del Mulla’t per l’Esclerosi Múltiple. 

El disseny de nous camins per tal que els ca-
brilencs hi puguin passejar.

El patrocini a l’actual campió sub23 de la car-
rera de BTT Titan Desert, portant el nom de 
Cabrils al més alt del podi. 

La creació i consolidació de la Pedalada de la 
Igualtat, que es celebra el dia Internacional 
de la Dona Treballadora. 

Amb l’inestimable ajuda dels professionals 
del sector ciclista del poble, família JORBA, 
Cabrils És un dels municipis més actius en 
curses de bicicleta de muntanya.
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BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

EL 2013 A LA BIBLIOTECA

Des de la Biblioteca us volem desitjar molt 
Bones Festes, i aprofitar aquesta ocasió per 
comentar-vos el més destacat  que ha pas-
sat a la biblioteca durant aquest any que ja 
s’acaba.

Hem realitzat la XII Campanya de Lectura Els 
Superlectors, una campanya intensa on apre-
nem que la lectura potencia la imaginació, la 
parla, la creativitat i el gust per llegir. 98 nens 
i nenes ho han pogut descobrir.

Els nostres tres clubs de lectura han fet 19 
trobades tot compartint llibres i contes. 

Hem celebrat els 100 anys de la Joana Ras-
pall, i recordat a en Miquel Martí i Pol.

El nostre objectiu d’esdevenir biblioteca 
formadora s’ha pogut realitzar amb els dos 
grups d’usuaris adults que han assistit a 45 
hores de formació en les noves tecnologies, 

les TIC, així podent descobrir els nostres ser-
veis i recursos.

Hem pogut gaudir de 9 exposicions.

El grup sobre història local Com era abans Ca-
brils ha publicat el tercer número d’aquesta 
col·lecció. En aquesta ocasió, s’han tractat els 
temes de festes, música i ensenyament.

S’han fet 8 sessions de l’hora del conte.

Hem iniciat el nostre facebook i ja tenim 97 
seguidors.

Fins el 30 de novembre, la biblioteca ha tin-
gut 44.145 visitants.

Aquest mes de desembre estem treballant de 
forma especial i intensa en el nostre Pla d’Acció 
per al 2014, ja que per aquest proper any els 
nostres usuaris disposaran d’un nou servei.



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

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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COMERÇ

CRISTINA ALONSO ORTEGA 
LOGOPEDA Col. 08/0883 
C/ Emília Carles, 31, baixos B 
93. 753.87.58 // 626.32.08.54 
Cabrils (Clínica Dental Blanchart) 

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

TAXI CABRILS Joan Pons
- Taxi adaptat
- Servei 24h.
Reserva per Telf.: 672 015 347
o per Web: www.taxicabrils.cat

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.veterina-
risalellaicabrils.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 DECO-
RATIVA 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

CLÍNICA 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

MARIA MUÑOZ ROCA
Formadora d’habilitats directives. 
Disseny de Formacions Creatives. 
Per aprendre i gaudir!
Camí Coll de Port, 5 - 08348 Cabrils
maria@mariamunozroca.com
Mòbil: 669675395
ÒSCAR.G.G 
OBRES I REFORMES I MANTE-
NIMENTS D´EDIFICIS.
comercial@grupgabernet.cat
www.grupgabernet.cat
Tel. Mòbil: 667-914-870
Tel. Maresme: 93-750-72-06

BONMAR PISCINAS
Manteniment i Muntatges 
Maresme
C/Crta. Cabrils a Vilassar de Dalt, 
tenda 7 i 8 - CABRILS
Tel: 93.753.00.57
Mòbil:  629 36 78 75
info@piscinasbonmar.com
www.piscinasbonmar.com
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SANITAT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Malgrat la contenció actual, l’Ajuntament 
ha vetllat en tot moment per la sanitat del 
municipi a tots els nivells.  Des d’aquest 
departament del consistori, els plans 
d’actuació més significatius desenvolupats 
en aquest període de temps han estat: 

El reforç del Servei de Recollida de Gossos 
degut a les necessitats. 

L’abaratiment del Servei d’Esterilització de 
Gats, podent atendre un nombre major de 
peticions. 

La millora de l’accés al CAP, posant un teu-
lat a l’entrada i enjardinant la zona.

La implementació d’un Servei de Fisio-
teràpia per a la gent gran, cofinançat per 
l’Ajuntament. 

El CAP de Cabrils, malgrat les retallades, 
s’ha pogut mantenir obert inclòs l’estiu 
per l’excel·lent gestió duta a terme per la 
regidoria. 

La Gossera Municipal ha estat reformada, 
obtenint unes instal·lacions d’acord amb el 
respecte que es mereixen els animals.

EL CAP, LA GENT GRAN I LA GOSSERA, 
LES GRANS APOSTES
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Encarem un 2014 amb molta feina feta i amb ganes de fer-ne molta més
Abans d’afrontar el futur, hem volgut repassar el camí que hem anat recorrent. Per aquest motiu, 
a les pàgines d’aquest butlletí trobareu moltes de les accions que l’equip de govern ha dut a terme 
durant els més de dos anys que portem al capdavant d’aquest consistori, malgrat que us puc asse-
gurar que no hem pogut encabir-les totes.
Encarant el futur, toca parlar de pressupost per al 2014. L’Ajuntament el va aprovar al ple del 28 de 
novembre amb el vot favorable de l’equip de govern i sense alternatives de l’oposició. 
Aquest tercer pressupost d’aquesta legislatura, que per al 2014 puja entorn els 7,8 milions d’euros, 
segueix la mateixa línia de mantenir els serveis públics que l’Ajuntament ofereix als ciutadans. La 
despesa baixa en l’àrea de serveis gràcies a la recuperació de la brigada de neteja viària i a la revisió 
a la baixa d’alguns contractes, fet que genera un estalvi que permetrà destinar més recursos a àm-
bits més necessaris. Quant a ingressos, la baixa en el tipus impositiu de l’IBI i la revisió dels valors 
cadastrals permetran alleugerir la pressió fiscal dels contribuents, sobretot en les plusvàlues i sense 
perjudicar els ingressos en uns moments tan difícils com els actuals. 
L’estalvi corrent ajudarà a finançar el més de mig milió d’euros que finançarà les inversions del 
2014, que en bona part aniran destinades a actuacions en urbanitzacions i via pública.
Així doncs, amb els deures fets per tal de començar un nou 2014 que esperem que sigui, per a 
tothom, millor del què ha estat el 2013, des de Convergència i Unió de Cabrils volem desitjar-vos 
un Bon Nadal i un Pròsper 2014!
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular 
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Veïns Independents de Cabrils (Àrea d’Informació i Participació)

UN EQUIP DE GOVERN A ESQUENES DELS SEUS VEÏNS II Part.- Amb molta preocupació 
s’observa que des de fa anys la vida política està malalta, cada dia es deteriora més. Això provoca 
conseqüències cada dia més visibles en el dia a dia del poble. En primer lloc l’actual equip de govern 
segueix en la ignorància,cada dia més,de les regles fonamentals del funcionament democràtic. 
Hauria de ser la tasca mes noble del govern municipal, la de governar respectant a l’oposició 
que té el dret i deure de controlar i fiscalitzar a l’equip de govern. Les decisions importants 
són preses a porta tancada amb l’arbitrària praxi de no informar puntualment a l’oposició com és 
preceptiu,sinó que ho fan cada dos mesos quan es celebren els plens ordinaris i amb sols 48hores 
d’antelació. Dit això vegem algunes de les últimes decisions de CIU+PP: SABIEN QUE la dota-
ció(35.000€)del  “Servei manutenció i recollida d’animals”  multiplica per 7 la quantitat desti-
nada a “Subvenció Casal de la gent gran” que seran 5.000€? SABIEN QUE la dotació del “Servei 
manutenció i recollida d’animals” multiplica per 35.000 el que es destinarà a sanitat que seran 
0€? SABIEN QUE a un funcionari se li pujarà el sou un 20,25% passant de cobrar 50.196,09€ 
(2013) a 60.360,44€ el 2014?(Dades extretes del pressupost aprovat per 2014) - Més informació 
al nostre blog “gratuït” d’informació municipal - http://viccabrils.blogspot.com.es/ - Desconeixem 
la data de publicació d’aquest butlletí ja que l’últim va ser repartit el 14 de novembre amb un mes 
i 20 dies de retard. En tot cas sí volem, en nom del nostre grup municipal, desitjar-los un FELIÇ 
NADAL i un “diferent i FELIÇ ANY NOU. Cabrils, 13 de desembre de 2013

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

No ens podem allargar masa, dons comptem amb un espai de 1600 caràcters, i pensàvem poder 
ser dolços.... dons estem a les portes de Nadal, però tanta ignorància i tanta prepotència no es 
poden callar.
Ens a sap greu veure com es malgasten els diners de tots els vilatans en aquest temps de tanta 
crisis, però encara ens dol mes, veure lo agosarats que son aquests “quatre del Govern”, publicant 
una revista amb informació de molt dubtosa qualitat, per explicar les seves meravellés i amb un 
cost aproximat de 19.000€.
Aquest personatges acaben d’aprovar els Pressupostos per el pròxim 2014, amb una reducció de 
mes de 125.000€ a la partida d’educació, i les grans oblidades, Benestar Social i Sanitat, dons 
tal i com diu la Morales “a Cabrils tots son rics”.
S’estan creant també places innecessàries, com la de Sergent, per una mala gestió, i no oblidem 
Urbanisme o Via Pública, que balla al so de la música.
I ja per acabar anirem a Cultura, dons sembla que d’això n’estan molt faltos.
Sembla ser que a Cabrils a partir d’ara no se’ns coneixerà per la gastronomia, per el paisatge.... si 
no per anar del mateix color que els reclusos de Guantánamo, i per haver fet una gran barbaritat: 
“Pintar el mural de les parets del parking de la Concordia” fent desapareixe així part dels re-
cords del nostre municipi portats a terme per una persona molt emblemàtica representant de la 
cultura i els nostres infants.
Aniran també a donar una repassada a las Coves d’ Altimira, pensant que sont quatre ga-
rabots....?
I per tots vosaltres lo millor del mon....... Bones Festes
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ERC-CxC-AM presenten al·legacions al POUM de Cabrils
El grup municipal d’ERC – Consens x Cabrils – AM ha presentat cinc al·legacions a l’aprovació inicial del 
POUM per oposar-se al creixement desmesurat  i a la redefinició del nostre poble en els propers anys.
Com ja va anunciar el portaveu del grup municipal, Xavier Viudez, Esquerra i Consens x Cabrils han 
presentat un conjunt d’al·legacions per denunciar la nostra disconformitat en diversos aspectes 
aprovats inicialment durant el ple del passat 18 d’abril. Aquestes fan referència a la nostra:
 Oposició a les construccions de 400 m2 o més amb una única partició horitzontal de dimensions desiguals.
 Oposició a la creació de nous polígons industrials.
 Reestructuració de les futures Zones Verdes.
 Oposició a l’edificació de cases unifamiliars de protecció oficial.
 Oposició a la reubicació de la benzinera de Cabrils.
i reflecteixen el nostre compromís amb Cabrils i els seus veïns en base al nostre programa electoral. El 
text complert, presentat al registre d’entrada del consistori, el trobareu a la següent ubicació:
http://locals.esquerra.cat/cabrils/document/4414
Esquerra ha fet un recull de les incidències a la via pública que ha informat als serveis tècnics 
municipals. Podeu seguir-ne l’evolució i l’estat de resolució a través de
http://esquerracabrilsescolta.blogspot.com/2013/04/viapublica.html. Envieu-nos per correu o per les 
xarxes socials una foto i la ubicació de les que detecteu. Les farem arribar al consistori i en farem un 
seguiment per a la seva ràpida resolució.
Més informació a http.//esquerracabrilsescolta.blogspost.com  Esquerra Cabrils@ERCCabrils

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

i la supressió de l’activitat agrícola que caldria protegir.
2ª Els compromisos adquirits no es van complir en la tramitació del POUM.
La comissió (amb un representant de cada grup polític) i aprovada per unanimitat al Ple de l’Ajuntament 
el novembre 2008 ni es va constituir quan hauria d’haver reunit cada 2 mesos. El POUM en la seva versió 
aprovada al juny 2010 a la seva versió aprovada a l’abril 2013 ha sofert modificacions substancials sense 
que hi hagi hagut la informació deguda als ciutadans.
3ª La contenció del creixement dels habitatges és violat flagrantment.
El POUM preveu més de 1.000 habitatges nous o 3.000 habitants addicionals.
4ª La nova zona industrial al costat de l’IRTA és innecessària.
Valuós terreny agrícola és convertit en un polígon industrial de naus. A més se situa en un punt 
crític on la riera de Cabrils es pot desbordar segons el Pla Director de Pluvials del Maresme.
5ª La zona industrial actual hauria d’incloure una classificació urbanística que indiqui la intenció 
d’eliminar-la a llarg termini.
La zona industrial Can Xinxa es troba a l’extrem més allunyat de les entrades al poble amb la consegüent 
càrrega del trànsit als carrers del municipi. La seva aportació a l’activitat econòmica i la base fiscal del 
poble és mínima.
6ª Denunciem arbitrarietat.
No queden establertes les compensacions, cessions o indemnitzacions dels propietaris afectats pel canvi 
del règim jurídic del sòl dels sectors (entre altres): Fàbrica Can Coll, Can Cama, L’Hort de les Monges, el 
Castell, Cabrils II, les Vinyes i Can Xinxa.
Si vols estar informat / o dels temes d’actualitat i la meva posició sobre ells, escriu-me un correu a gru-
popscdecabrils@icloud.com o truca al 607771724.

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

Reconduïm-la a poc a poc, la vida,
A poc a poc i amb molta confiança,

no pas pels vells topants ni per dreceres
grandiloqüents, sinó pel discretíssim

camí del fer i desfer de cada dia.

Reconduïm-la amb dubtes i projectes,
I amb turpituds, anhels i defallences,
humanament, entre brogit i angoixes,

pel gorg dels anys que ens correspon de viure.

En solitud, però no solitaris,
reconduïm la vida amb la certesa

que cap esforç no cau en terra eixorca.

Dia vindrà que algú beurà a mans plenes
l’aigua de llum que brolli de les pedres

d’aquest temps nou que ara esculpim nosaltres.

Miquel Martí i Pol

ICV-Cabrils us desitgem bones festes

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.



www.cabrils.cat


