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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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El fred de l’hivern no atura el nostre municipi.

Han passat les festes de Nadal i només puc agrair a tots els vilatans 
i vilatanes la seva participació que ha fet  que hagin estat un veri-
table èxit. Vosaltres sou els responsables.

Ara comença un any que , malgrat les dificultats per tots conegu-
des, encarem amb il.lusió i empenta.

Tenim molts projectes que desenvoluparem  amb afany . Activitats 
com la Cabrilenca, la Pedalada de la Igualtat, la propera Festa Major, 
etc.

S’han tornat a celebrar els Tres Tombs, tradició que s’havia perdut, i 
amb el mateix resultat o millor que l’any anterior. Gràcies!

Posem fil a l’agulla, juntament amb el Consell del Poble, i comen-
cem a fer realitat el projecte del camí escolar, donant sentit als 
primers pressupostos participatius fets a Cabrils.

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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  Ajuntament, Consell del Poble i vilatans ens 
posem a treballar junts en projectes impor-
tants i il·lusionants.

Per primer cop a Cabrils desenvolupem una 
partida del pressupost municipal de forma 
participativa. Els vilatans van votar el destí 
de 50.000€, i ara l’Ajuntament i el Consell 
del Poble han d’obeir el mandat del poble. 
Aquest any s’ha votat fer els ca-
mins escolars i ja comencem la feina. 

El Consell del Poble també ha començat les 
accions necessàries per dissenyar una ban-
dera del poble, un símbol que ens ha d’unir.
Properament es realitzaran actes per donar 
a conèixer a tot el poble les diferents pro-
postes d’acord amb el protocol establert i 

GOVERNACIÓ I MOBILITATPARTICIPACIÓ CIUTADANA

es procedirà a la seva votació. La  proposta 
guanyadora serà la que assumirem com a 
bandera del nostre poble.

Arriba l’hora del POUM. Primer el Govern, 
després l’oposició, i després el Consell del 
Poble diran la seva sobre el futur que volem 
pel nostre municipi. Quin creixement, quin 
model, sostenibilitat, medi ambient i tot allò 
que afecta el nostre dia a dia serà debatut i 
aprovat en el mes de Març.

Tornem a animar a tots els cabrilencs i cabri-
lenques a participar en el dia a dia del poble 
i, especialment, us animem a formar part del 
Consell del Poble.. Teniu la informació dels 
seus actes , assemblees, etc a la seva web: 
www.conselldelpoble.cabrils.cat

4



Amb l’arribada del gener, arriben també 
els informes i les memòries de l’activitat 
de l’any anterior.  Pel que fa a la bibliote-
ca, el 2012 hem tingut  47.114 visitants, 
s’han fet 16.522 préstecs, s’han realitzat 
143 activitats i 1.909 connexions al Wi-Fi.
La senyora Vella Quaresma ja s’està acos-
tant a la nostra biblioteca per escoltar els 
nostres contes, la nostra cançó i poder 
conèixer els nostres usuaris més petits.
La Biblioteca s’està  preparant per iniciar 
la dotzena campanya de lectura dels Su-
perlectors. Campanya de foment de la 
lectura adreçada als nostres usuaris més 
petits fins als joves de 12 anys. La Cam-
panya s’inicia l’11 de febrer i s’allarga fins 
el 23 d’abril. L’entrega de premis es farà el 
divendres 26 d’abril. 
Aquest hàbit lector volem que es man-
tingui durant tot l’any i és per això que 
l’any 2011  iniciem el nostre grup de ter-
túlia infantil  El Gomet vermell, per a nois 
i noies de 8 a 11 anys. Aquest grup està 
moderat per l’Elena Muntané, mestra i 
llicenciada en Filologia Catalana. Fins ara 
hem llegit llibres d’en Joles Sennell, Se-
bastià Sorribas, Emili Teixidor i Roald Dahl 
entre altres i hem pogut conèixer perso-
nalment l’escriptora de contes infantils 
Txus Fernández. Aquest any també tin-
drem l’oportunitat de poder parlar amb 
en Jordi de Manuel i amb en Miquel Ribas. 
Així doncs les dues Elenes, l’Ariadna, en 
Pau, en Miquel, en Víctor, l’Oussama i la 
Paula us conviden  a participar en aquesta 
activitat.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

MITJANÇANT LA REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, EL PROPER 
11 DE FEBRER ESTRENAREM UN NOU SERVEI: EL CLUB DE LA FEINA

Serà un espai especialment pensat per atendre 
aquelles persones que busquen feina.
 
Es tracta d’un espai d’autoconsulta dotat de 
recursos d’informació i suport a la recerca de 
feina on rebre l’assessorament necessari per 
enfocar amb èxit el futur professional, on orien-
tar la recerca de feina i on conèixer la formació 
existent.

Què s’ofereix?:

Orientació laboral personalitzada.
Tallers d’orientació i recerca de feina.
Tauler d’ofertes de treball.
Accés a premsa.
Internet: assessorament per realitzar la re-
cerca amb èxit.
Tallers de recerca per internet.

Informació sobre formació ocupacional i 
contínua.
Informació sobre el món laboral en general.
Models de currículum, cartes de presentació, 
guies de conversa telefònica, etc.
Llistats d’interès per la recerca: empreses, 
centres de formació, etc.
Accés a ordinadors per consultar internet o 
redactar el currículum i la carta.
Accés a telèfon, fax, impressora.

Per utilitzar aquest servei, cal estar inscrit al Ser-
vei d’Intermediació Laboral de l’Ajuntament de 
Cabrils.

El Club de la Feina estarà ubicat a l’Altell del 
Centre Cívic  i, inicialment, estarà obert tots els 
dilluns de 9 a 13 hores. L’orientador d’aquest 
servei serà el Sr. Josep Carlos Babot.
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JOVENTUT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

El Centre Cívic La Fàbrica va acollir el passat 15 
de desembre el tradicional Sopar intercultural 
que any rere any aplega a cabrilencs i cabri-
lenques per tal de degustar plats de diversos 
països cuinats per voluntaris i voluntàries de 
l’escola d’adults.

L’edició d’enguany va tenir l’al·licient de re-
cuperar l’emplaçament habitual amb la nova 
imatge de La Fàbrica, després que les obres 
d’arranjament que van realitzar-se al centre 
cívic obliguessin a celebrar el sopar de l’any 
passat al gimnàs de l’Escola l’Olivera.

Com ja ve passant any rere any, les places es 
van haver de limitar a 150 comensals degut a 
la capacitat i maniobrabilitat de l’espai i per-
què aquest sopar, que es nodreix substancial-
ment del voluntariat dels col·laboradors, no 
permet estendre-ho a més tastadors.

Malgrat això, cal agrair especialment la 
col·laboració dels i de les alumnes de l’escola 
d’adults, dels voluntaris, dels col·laboradors i 
del personal de l’ajuntament sense els quals 
aquest sopar no hagués sigut possible.

En aquesta edició del sopar, el qual es va 
haver de retardar per la concurrència amb 
les eleccions al Parlament, va integrar-se 
en la programació de les activitats organit-
zades per entitats i pel consistori de Cabrils 
en el cap de setmana de La Marató de TV3 
2012. La recaptació del tiquet del sopar i la 
recol·lecta a través d’una urna instal·lada a La 
Fàbrica va permetre engruixir la col·laboració 
econòmica de Cabrils a aquesta edició de La 
Marató dedicada a la lluita contra el càncer, 
la qual va assolir un nou rècord històric de 
recaptació.

SOPAR INTERCULTURAL I SOLIDARI



GOVERNACIÓ I MOBILITATESPORTS
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VIII DUATLÓ DE MUNTANYA DE CABRILS

El 30 de Desembre de 2012 es va celebrar 
la VIII Duatló de Cabrils amb un gran èxit de
participació.
La nova edició d’una duatló  que ja és un 
clàssic del circuït català va comptar  amb 
325 participants que van fer 5 km de cur-
sa a peu, 20 km en btt i 2’5 km de cursa a 
peu.  Tothom va gaudir d’un dia espectacu-
lar i la cursa va transcórrer sense cap inci-
dència.

Felicitar els guanyadors i especialment 
al CN Ploms, que s’ha proclamat guan-
yador  en clubs tant en categoria mas-
culina com femenina.  En individual ab-
solut Adrian Merino i Mercè Tusell s’han 
proclamat campions.  Moltes felicitats !!!   
L’Ajuntament de Cabrils i la regidoria 
d’Esports donem les gràcies especialment 
a tot el Centre Excursionista de Vilassar 
De Mar, a la Federació de Triatló i a tots 
els espònsors per fer que un any més tots 
haguem gaudit d’aquest esdeveniment. 

El C C Cabrils us convida el proper dia 24 
de Febrer a passar un matí de diumenge 
recorrent corriols i gaudint de panoràmi-
ques del Parc de la Serralada litoral . Es 
tracta d’una caminada popular,en cap cas 
és una competició. Cada participant la 
completarà al seu ritme.
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ESPORTS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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FESTES

Els escolars de Cabrils han gaudit d’una nova 
edició del “Bon Nadal, escolars!!!” durant els 
dies laborables de l’aturada nadalenca dels 
mesos de desembre i gener.

L’Ajuntament de Cabrils ha organitzat un any 
més, i ja des de l’any 2004, activitats matinals 
per tal d’engrescar als més menuts durant les 
vacances escolars del passat Nadal 2012. Un 
reguitzell d’activitats van omplir novament 
La Fàbrica de nens i nenes que van gaudir del 
karaoke infantil, la discoteca aquàtica a les 
instal·lacions d’ILLA ACTIVA, el teatre “Moxi i 
Toxi, i el tro sense rei”, la “Gimcana dels Tres Co-

fres” i el tradicional taller de fanalets.

A partir de la mitjanit del dia 1 de gener, el cen-
tre cívic La Fàbrica va obrir les seves portes a 
tots els cabrilencs i cabrilenques per celebrar 
l’arribada del 2013 acompanyats de música i 
ball fins ben entrada la matinada.

La vetllada a La Fàbrica va comptar amb la 
col·laboració dels Peluts de Foc, els diables de 
Cabrils, per tal de recaptar fons per la celebració 
del 10è aniversari que aquesta entitat celebra 
durant aquest 2013. 

PER NADAL, BON NADAL, ESCOLARS!!!

ELS REIS MAGS DEIXEN IL·LUSIÓ A 
INFANTS I PETITS DE CABRILS

LA FÀBRICA TORNA A ACOLLIR LA 
CELEBRACIÓ DE LA NIT DE CAP D’ANY 

Una estona abans, la plaça de l’Església va om-
plir-se amb ciutadans i ciutadanes que van voler 
compartir els últims instants del 2012. Acom-
panyats del so de les campanades, els assistents 
van engolir els 12 grans de raïm acompanyats 
d’una copa de cava, gentilesa del consistori, i 
amb un final guarnit amb un petit castell de focs 
per donar la benvinguda al nou any 2013.

Des de la Comissió de Festes i la Regidoria de 
Festes volem desitjar-vos un pròsper i millor 
2013.

Com cada 5 de gener, Ses Majestats els Reis 
Mags d’Orient van visitar les cases de tots 
els cabrilencs i cabrilenques per omplir-les de 
regals per tots els que durant el 2012 van fer 
bondat, i carbó pels que no es van portar bé.
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FESTES EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Hores abans, la Cavalcada de SSMM els Reis 
d’Orient va clausurar les festes de Nadal 
a Cabrils amb el tradicional recorregut per 
l’avinguda de les escoles fins arribar al centre 
cívic La Fàbrica, on enguany es va recuperar el 
campament reial. El recorregut de la Cavalcada 
pels carrers del centre del poble va fer la corres-
ponent aturada a l’església per fer l’adoració 
al Nen Jesús i, seguidament, va arribar fins 
l’ajuntament, on l’alcaldessa va donar la ben-
vinguda als Reis i els va fer entrega de la clau de 
totes les cases.

Ses Majestats, després de la intensa activitat 
de tota la tarda i el vespre recollint cartes, van 
començar l’activitat frenètica de repartir tots 
els regals als nens i nenes de Cabrils fins ben 
entrada la matinada quan, sense descansar, van 
enfilar el camí de tornada a l’Orient fins l’any 
vinent. 

Des de l’Ajuntament de Cabrils i, en particular, 
la Regidoria de Festes volem agrair totes les 
persones que han col·laborat en l’organització 
de la Cavalcada de Reis d’enguany. Sense la 
seva participació Ses Majestats no podrien 
haver arribat al nostre municipi per il·lusionar 
a tots els nens i nenes en la festa més màgica 
de l’any.

El passat mes de desembre, la regidoria de Festes 
va crear una pàgina a la xarxa social Facebook 
per tal de potenciar les activitats organitzades 
des de la regidoria i altres entitats relacionades. 
En aquest espai es poden veure els cartells, així 
com petits reportatges fotogràfics dels actes.

Per tal que us hi pugueu adherir, només cal que 
cerqueu FESTES CABRILS al buscador de la xarxa 
social.

Malgrat el fred dels dies de gener, el Carna-
val comença a escalfar motors per l’edició 
d’enguany. La festa més efímera, però més es-
bojarrada de l’any, enguany se celebrarà des del 
divendres 8, amb l’elecció dels reis del Carnes-
toltes, el Rei Pelut IX i la Reina Creu IV, fins el 
dimecres 13, amb l’enterrament de la sardina, 
que donarà pas a la Vella Quaresma. 

Evidentment no hi faltarà la Rua de Carnaval 
acompanyada de totes les comparses, disfres-
ses i disfressats que vulguin sumar-se a la balla-
da. Com l’edició de l’any passat, les tres millors 
comparses optaran a premis en metàl·lic! Així 
que cabrilencs i cabrilenques, reserveu-vos la 
data per vestir-vos amb les millors disfresses i 
acompanyeu al Rei Pelut i a la Reina Creu du-
rant tot el matí del dissabte i que acabarà amb 
una gran ballada als Horts de Santa Creu. 

Com cada any, el Carnaval vindrà acompanyat 
d’altres activitats organitzades per entitats i que fa-
ran més divertida la festa. Trobareu més informació 
a les cartelleres municipals i a la pàgina web.

FESTES CABRILS: LA PÀGINA DE 
FACEBOOK DE LES FESTES DEL 
NOSTRE POBLE

S’ACOSTA EL CARNAVAL 2013!
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CULTURA

Benvolguts/des,
Des del Museu Col·lecció de Cabrils, volem 
inaugurar aquest espai al Butlletí Municipal 
que ens brindarà l’ocasió de contactar amb 
tots vosaltres i fer-vos partícips de les activi-
tats culturals que organitzem.

Fem una mica d’història.  Des de l’inici, el 
Museu  va ser una aspiració d’unes persones 
de Cabrils interessades a conservar el patri-
moni històric del poble. Des de la seva prime-
ra instal·lació a Ca l’Arrà, l’activitat principal 
estava orientada a mostrar al públic tota la 
col·lecció que s’havia recopilat de peces, ei-
nes del camp principalment, i l’organització 
d’algunes xerrades.

Després que les peces estiguessin un temps 
emmagatzemades , perquè la seu inicial es 
va haver de deixar, l’Ajuntament de Cabrils 
va rehabilitar la casa Can Ventura del Vi l’any 
2010 i es va convertir en seu definitiva amb 
la inauguració el 22 de gener del 2011. És allà 
on ara estan exposades algunes d’aquestes 
peces.

L’actualització dels estatuts del Museu va 
portar a parar l’activitat pràcticament un any 
, fins a l’agost del 2012, data en què es van 
aprovar  els definitius i amb els que comen-
cem de nou les activitats pròpies per a les 
que es va establir.

Estem a la espera que des de la Regidoria de 
Via Pública s’aprovi el pressupost per  a la 
col·locació d’un barri. L’ oficina de Benestar 
Social  passarà a ser un espai més del Museu 
i així, amb aquest barri, garantirem el tanca-
ment i reserva de l’equipament del Museu. 
S’ha habilitat un espai a La Nau, on es cus-

todiaran les peces fins que es traslladin de 
manera definitiva al Museu.

El Museu va obrir les portes al públic amb 
una exposició en motiu del Corre llengua. 
Actualment hi ha previstes quatre exposi-
cions:

Exposició: “El taller dels fusters”. Data 1 de 
març.
Exposició: “Menja bé, tu hi guanyes” Data,  
del 7 al 21 de juny.
Exposició: “Tabac al Descobert” Data del 
15 al 30 de setembre.
Exposició: Amor? Una experiència sobre la 
Violència de gènere, Data de l’11 al 25 de 
març.

 
L’Associació d’Hostalers de Cabrils  vol 
col·laborar amb el Museu amb una exposi-
ció permanent a la planta baixa per donar a 
conèixer la Cultura Gastronòmica de Cabrils. 
L’exposició anirà acompanyada d’ esdeveni-
ments puntuals com  les  “Jornades de Gastro-
nomia”, les  “Cates de Vins” i en general activi-
tats centrades a donar a conèixer els Productes 
de la Terra i l’ evolució de la nostra cuina.
 
L’Associació URSUS va demanar la cessió de 
peces del Museu per tal d’exposar-les a Can 
Barba. La petició serà atesa amb la confiança 
que els visitants sabran respectar el material.  
Des de l’Ajuntament agrair a totes les per-
sones que fan possible el funcionament 
d’aquesta nova etapa del Museu, i donar-los 
a tots  la benvinguda.  

Patronat  del Museu:
Lina Morales
MªCarme Torres
Sr. Jaume Tolrà

MUSEU
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CULTURA EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

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

Diumenge 10 de febrer tots els cavalls, 
gossos, gats i totes les bèsties de compan-
yia que viuen a Cabrils, i les d’ arreu de la 
comarca, estan  convidades a la Festa dels 
Tres Tombs. Tots els animals seran beneïts a 
la Plaça de l’Església després de fer els Tres 
Tombs. Per a més informació s’ha editat el 
butlletí del Tres Tombs.

Un any més les Associacions de Cabrils han 
col·laborat  perquè en les dates de Nadal 
tots poguéssim gaudir de l’exposició de Pes-
sebres. Malgrat les dificultats amb què s’han 
trobat  totes les associacions  per adquirir 
nou material,  valorem el seu esforç per do-
nar continuïtat  a l’exposició de diorames. 
Associació Puntaires de la Santa Creu, Asso-
ciació Casal de la Gent Gran, Museu-Arxiu 
Municipal, Associació de Catifes, Parròquia, 
Les Escoles, Penya Barcelonista de Cabrils 
i Associació Dones d’Avui, i la Coral Santa 
Helena i la Coral La Concòrdia.

PESSEBRES TRES TOMBS

MOSTRA LITERÀRIA DEL MARESME
El segon premi de poesia grup D de la Mos-
tra Literària  d’enguany va ser per en Jordi Abril  
Correa de 17 anys,  amb  la seva poesia “so-
nets per Catalunya”. Enhorabona Jordi!



GOVERNACIÓ I MOBILITAT

LA REGIDORIA DE SANITAT COL·LABORA AMB LA DIFUSIÓ DE LA 
CAMPANYA OBERTAMENT A CATALUNYA!
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SANITAT

Obertament llança la seva primera cam-
panya de sensibilització contra l’estigma 
que pateixen les persones amb problemes 
de salut mental i l’Ajuntament, a través de 
la Regidoria de Sanitat, vol col·laborar en la 
seva difusió.

Les persones amb problemes de salut 
mental pateixen, a més de les dificultats 
d’integració derivades del trastorn men-
tal i del tractament, les conseqüències de 
l’estigma de la salut mental: l’exclusió so-
cial pel que fa a oportunitats, al treball, a 
l’habitatge i, en definitiva, a participar en 
la societat com a ciutadans de ple dret. 
L’imaginari social de les persones amb un 
trastorn mental és ple de prejudicis que 
associen salut mental a violència i im-
predictibilitat, a malaltia no gestionable, 
a problema sense solució, a psiquiàtric i a 
confinament, etc.

El tema de treball i reivindicació d’Ober-
tament és mostrar que és inacceptable 
que les persones visquin situacions de dis-
criminació perquè tenen o han tingut un 
trastorn mental.

Obertament està constituït pels princi-
pals agents socials del sector de la salut 
mental que unifiquen esforços i objectius 
per acabar amb l’estigma a Catalunya: 
ADEMM (associació de persones usuàries), 
FECAFAMM (federació d’associacions de 
familiars i usuaris), Fòrum Salut Mental 
(entitats proveïdores de serveis), la Unió 
Catalana d’Hospitals i el Consorci de Sa-
lut i Social de Catalunya. A més, el projecte 
compta amb el suport dels Departaments 
de Salut i de Benestar Social i Família de la 

Generalitat de Catalunya, de la Diputació 
de Barcelona, de l’Ajuntament de Barcelo-
na, així com de la Fundació La Caixa.

RECOMANACIONS SANITÀRIES 
PER PREVENIR LES INTOXICACIONS

La Regidoria de Sanitat de Cabrils, junt amb 
el Departament de Salut de la Generalitat 
de Catalunya, ha volgut posar a l’abast dels 
ciutadans els principals consells a tenir en 
compte a l’hora de collir bolets.

Com collir bolets
Colliu aquells bolets que sapigueu identifi-
car com a comestibles sense cap mena de 
dubte.
Com fer-ne un consum segur
Consumiu-los aviat i amb moderació.
Mites falsos
Les proves casolanes i els mites populars 
per comprovar la toxicitat dels bolets no 
són certes.
Què fer en cas de sospita per intoxicació
Aneu al centre mèdic més proper si, després 
d’haver-los menjat, presenteu símptomes 
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digestius o nerviosos i, porteu-hi, si podeu, 
restes dels bolets ingerits.

ELS SEGONS COMPTEM

L’Ajuntament de Cabrils col·labora amb la 
campanya de la Generalitat de Catalunya 
‘Els segons comptem’. Si es pateix un do-
lor fort i opressiu al pit o una sensació de 
constricció de manera persistent, cal trucar 
immediatament al 112.

NOU RECEPTARI DE LA TEMPO-
RADA D’HIVERN

CELEBRANT ELS NADALS

Seguint les recomanacions de la Dipu-
tació de Barcelona cal tenir en comp-
te que l’alimentació ens proporciona 
els nutrients necessaris per satisfer els 
requeriments de l’organisme. Per a un 
creixement adequat, per al manteni-
ment d’un òptim estat de salut i per po-
der desenvolupar les diferents activitats 
de la vida quotidiana, cal una alimenta-
ció saludable, és a dir, una alimentació 
que sigui: 

Suficient - Equilibrada -Variada - Satis-
factòria

Per això a la web de l’Ajuntament 
(www.cabrils.cat) us facilitem algunes 
receptes saludables de la temporada.

El passat 23 de desembre, el Casal d’Avís 
va celebrar el dia del soci en un dels molts 
prestigiosos restaurants de Cabrils. La Gent 
Gran va gaudir d’un dinar amb una com-
panyia i un entorn agradables, juntament 
amb l’Alcaldessa i la Regidora de Gent Gran, 
Sanitat i Consum. Es va fer un bingo per 
col·laborar amb la Marató de TV3. 
Pel que fa a les postres van poder degustar 

cava català per gentilesa de la Regidoria de 
Gent Gran. I per acomiadar els avis, se’ls va 
obsequiar amb un detall: a les dones se’ls 
va donar unes ponsèties i als homes vesc, 
les flors i plantes típiques de Nadal. A més 
a més, com a regal de Reis, se’ls hi regalarà 
un descompte entre l’Ajuntament i el Casal 
d’Avis, per a gaudir d’un dinar a un altre dels 
restaurants del poble.
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La iniciativa organitzada per l’Associació de 
Comerç i amb el suport de l’ajuntament de 
Cabrils és un clar exemple d’activitat dinamit-
zadora d’un model d’oferta comercial  on els 
comerços i els aparadors del poble es vestei-
xen per a l’ocasió sense oblidar  que les boti-

La fira de Nadal de Cabrils és una 
tradicional fira Nadalença amb els 
productes propis d’aquestes dates 
però també és una fira d’entitats 
amb activitats per a infants i joves 
Hem estrenat una nova ubicació amb  
més de 60 parades de comerç i arte-
sans que van participar a la fira de Nadal 

II EDICIÓ “ VIU LA NIT I ENCESA DE LLUMS DE NADAL”  

DISSABTE 1 DE DESEMBRE DE 2012 

gues fan promocions especials i descomptes 
per a tots els seus clients. Tot per gaudir d’una 
nit especial  pels carres del poble on es viu 
un ambient nadalenc amb l’encesa de llums 
i la cantada de Nadales a la Plaça de la bode-
ga amb la participació de les Corals del poble.

Durant tot el dia, nombroses persones van 
recórrer les parades que, aquest any com  
a novetat, s’ubicaven pels principals ca-
rrers del centre de la vila i van poder triar 
i remenar entre els productes que els co-
merços ens ofereixen per aquestes festes  
Es va gaudir de l’ambient  nadalenc amb 
força participació ciutadana.

GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMERÇ
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XII JORNADES DE CUINA ARANESA A CABRILS

Cabrils sempre ha merescut, dins la seva 
àrea d’influència geogràfica de la comar-
ca del Maresme,el qualificatiu de “Vila 
Gastronòmica”,per la quantitat i la qua-
litat dels seus restaurants. Aquesta imat-
ge es veu reforçada cada any a la Mostra 
Gastronòmica, un esdeveniment amb un 
gran nombre de visitants i que l’any pas-
sat va arribar  a la seva XXV edició.

L’Associació d’Hostalers de Cabrils jun-
tament amb l’Ajuntament estem impul-
sant una campanya de comunicació per 
establir la restauració de la vila com a 
referent de gastronomia dins de la Co-
marca.

Els hostalers no només volen que gau-
dim amb un bon àpat sinó que volen 
oferir als visitants “gaudir més”. Que la 
visita a un restaurant sigui una experièn-
cia que vagi més enllà de la gastronomia 
amb les activitats que hi hagi al voltant 
del municipi.

La primera proposta que ens oferei-
xen els hostalers és la inauguració de 
les Jornades de la Cuina Aranesa que 
la seva XII edició s’iniciarà el dia 1 de 
febrer a l’Hotel d’Entitats. Estan con-
vidats a l’esdeveniment el Síndic de la 
Vall d’Aran entre d’altres personalitats i 
la nostra alcaldessa la Sra. Lina Morales 
els hi donarà la benvinguda. Hi haurà 
sorpreses.

La mostra  es farà els mesos de febrer 
i març. Paral·lelament s’ha organitzat un 
cicle de conferències de gastronomia al 
Museu.
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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: 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

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
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CABRILS APP

Durant el proper mes de març, l’ajuntament 
de Cabrils disposarà de l’aplicació  Apps “Ca-
brils Ara”.
S’ha desenvolupat l’aplicació per a disposi-
tius Apple i Android, la funcionalitat i recur-
sos utilitzats seran els mateixos en ambdues 
versions.
L’aplicació ( App) consta de cinc seccions:

Actualitat:  Atenció al ciutadà, serveis, tu-
risme i cultura
Foto Gelocalitzada: Posició de coordenadas
Atenció al ciutadà
Serveis
Turisme i cultura

Ja tenim un parc infantil nou. Petit, però tant 
important com els altres. Hem començat pel 
que creiem que ho necessitava més. Ara estem 
estudiant ccom anar arreglant els altres que, de 
ben segur,podrem millorar aquest any.
Estem licitant les obres per arreglar carrers 
malmesos del nostre municipi, a Can Tolrà, La 
Llobera, etc.
Protegim el nostre centre cívic La Fàbrica ,amb un 
mur petit, dels cotxes que aparquen al voltant .

Ben aviat posarem un punt de recàrrega pels 
vehicles elèctrics al centre del poble, confirmant 
el nostre compromís amb el medi ambient.
Estem fent una prova pilot posant un “pipican”. 
Segons el resultat que ofereixi n’instal·larem 
més, per tal de fer més còmode i agradable la 
convivència entre persones, de vegades mal-
mesa per la conducta incívica de tercers amb 
els seus animals.
Seguim treballant.
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Un pressupost pensat per mantenir els serveis bàsics
Amb aquest butlletí comencem un any 2013 que alguns pronostiquen d’incertesa i sense unes perspec-
tives de millora respecte l’any que hem deixat, cosa que ens preocupa com a gestors públics, però també 
com a ciutadans.
Malgrat tot, l’equip de govern hem posat fil a l’agulla amb l’aprovació provisional del Pressupost 2013 que 
pretenen mantenir els serveis municipals que l’Ajuntament ofereix per atendre els ciutadans i ciutadanes 
de Cabrils.
D’una banda s’ha aconseguit reduir la despesa d’alguns serveis com el de Parcs i Jardins amb la recuperació 
de la brigada d’aquest servei.
D’altra banda, aquest any amb la licitació del nou contracte de neteja dels edificis municipals es pretén 
reorganitzar i optimitzar el servei, tenint en compte la incorporació de nous equipaments, com el pavelló 
poliesportiu.
En matèria social, es reforcen partides de serveis d’atenció a les persones com són les de Serveis Socials 
i Ensenyament, amb una aposta pel manteniment de serveis educatius de gestió municipal com l’escola 
bressol, l’escola de música i la formació d’adults.
Un dels projectes ambiciosos per aquest 2013 és la connexió de Cabrils amb Vilassar de Dalt amb una nova 
línia d’autobús, i el manteniment de l’actual línia amb Vilassar de Mar.
Finalment, en quant a les inversions, enguany es desenvoluparà el projecte de camins escolars resultants 
dels primers pressupostos participatius i es complementaran amb les ajudes d’administracions com la 
Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya per  al manteniment i conservació d’infraestructures 
i nova inversió.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular (Maria Carme Torres)

Des del Partit Popular de Cabrils, volem deixar constància de l’actuació que no considerem correcte de la 
que fins ara era la nostra regidora i que ha passat a formar part del grup no adscrit.
No volem acusar a ningú de transfuguisme,  doncs des del primer moment que ens varem presentar a les 
eleccions municipals del 2011 hem volgut sumar voluntats i no dividir.
A partir d’ara, tot i ser mereixedors de disposar de dues regidories , d’acord amb la voluntat del poble, ho 
fem des d’una.
Volem comunicar al poble que, malgrat la nostra injusta nova posició, no defallirem en la nostra tasca de 
govern, ans al contrari, seguiu disposant de nosaltres amb tota la força del primer dia, vetllant pels interes-
sos dels cabrilencs i cabrilenques.
El viatge continua,  i nosaltres hi som tal com ens van encarregar molts vilatans en les últimes eleccions.
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Veïns Independents de Cabrils (Àrea d’Informació i Participació)

95.000 € PER COMBATRE LA CRISI...? DONCS NO!!  95.000 € PER AGREUJAR-LA!! 
No és de rebut que amb la que està caient i amb el que estan patint els més de 5 milions d’aturats -els que 
governen a Cabrils-(CIU+PP+trànsfuga del PP) entre “altres actuacions i/o contractacions” es dediquin a 
gastar més de 95.000 euros per a “la difusió d’informació municipal”que “inclou””entrevistes mensuals a 
la titular de l’alcaldia”máxime quan al mercat existeixen solucions per a aquest tipus de “retransmissions” 
i/o “comunicacions” pràcticament sense cost algun i amb tornada social per al municipi. I ja que parlem de 
“comunicació”o de”difusió d’informació municipal”mitjançant”.”canal-televisiu”i/o”el butlletí municipal”.. 
ens veiem en l’obligació de comentar les manifestacions del regidor de “comunicació” en el passat ple ordi-
nari, en el sentit de que la societat que va facturar a l’ajuntament 737,50 € en concepte de repartiment del 

butlletí municipal i festa major 2012 ho va fer perquè la persona que efectuava físicament el repartiment 

no podia facturar..? Polèmica també la negativa del regidor de qualsevol vinculació amb aquesta empresa 
que, segons ell, factura tasques que no li son pròpies y que “curiosament” col•labora, presumptament, 
mitjançant produccions amb el canal de televisió contractat que actualment emet “informacions de Ca-
brils”...Ho hem de deixar aquí ja que solament se’ns autoritzen 1600 caràcters per comunicar-nos amb els 

veïns de Cabrils.  La resta de l’article i més informació la poden consultar al  nostre blog informatiu. http://
viccabrils.blogspot.com.es/

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

Per començar farem una breu referència a la felicitació de Nadal,  i al llegir “que la llum entri a totes les 
llars”podríem  assegurar que CIU+PP s’hauran quedat a fosques.
Hem llegit amb atenció el resum de l’any 2012 capitanejat per l’escrivà de CIU, Sr. Nadal, i lamentem que 
l’administració d’aquest municipi estigui portada per uns personatges de tant buit contingut  i capitanejat  
per la Sra.Morales, una persona que ha demostrat la seva poca preparació i nul·la professionalitat, doncs 
si el resumen del 2012 és lo que el seu “escuder” ha deixat palès, que Déu empari als ciutadans d’aquest 
municipi  per la gestió econòmica que portaran a terme amb  un pressupost de + - 8.000.000€. 
A tall d’informació els diners dels contribuents aquest any aniran a parar: 95.000€ a “MaresmeTV”;  aug-
ment de la brossa (65% des de que la Sra.Morales va entrar al consistori); mobilitat ha augmentat un 
117%; Gent Gran retallada en el Servei de teleasistència; ensenyament amb una retallada de 100.000€; 
despesa poliesportiu ni se’n parla; el 1.500.000€ que  deu la Generalitat  ni el nombren;  joventut  retallada 
un  50% etc. Un Ajuntament és una empresa molt complexa i s’ha de sapiguer gestionar.
Lamentem  la disbauxa que esta patint el consistori per part de CIU+PP amb les seves males pràxedes,  
faltes d’educació, poc respecte, nul·la transparència i màxima prepotència.
SOM Cabrils, va presentar al 2012  propostes: eximir de pagar la plusvàlua; dació de l’habitatge, projecte  Parc 
del Mil·lenari;  remodelació C/ Mª Teresa, la Creu de Mont Cabrer ...  El 2013 seguirem treballant i proposant.
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Pressupost Municipal 2013
Cap a on hem d’anar? Si ho saben, no ho expliquen. Aquesta és la dinàmica del govern de Cabrils. 
Porti un DVD a l’ajuntament i demani còpia del ple de pressupostos. Potser li diran que no li poden 
donar perquè no s’ha aprovat l’acta del ple, com fan amb els regidors. Si l’obté, veurà que el govern 
amb prou feines explica a la memòria què vol per al 2013. Si no rasquéssim una mica, vostè no sabria 
en què s’inverteixen els seus diners. 
Enguany ERC-CxC hem tornat a votar-hi en contra. Malgrat que el govern ha corregit el pressupost res-
pecte l’Escola Bressol i Serveis Socials, com havíem denunciat l’any passat, la secretaria d’intervenció 
manifesta el no assoliment de l’estabilitat pressupostària. Augmentarà el deute de l’ajuntament. 
Disminucions al pla local de joventut o promoció econòmica, expectants en la teleassistència (pen-
dent de la Diputació). Continua desapareguda la promoció de la llengua catalana. Dubtem sobre la 
disminució de la factura telefònica, la contenció en representació (s’ha gastat enguany un 60% més 
del pressupostat) o l’efectivitat de l’augment de 117% en transport públic. Podem discutir la priorit-
zació d’inversions. 
Vostès jutjaran com els afecten l’IBI, les taxes d’escombraries, els guals, etc. que ingressa l’ajuntament.
ERC-CxC proposà mesurar la qualitat dels serveis de l’ajuntament i optimitzar recursos, però fou 
rebutjat pel govern. Confiem que estudiïn i recullin les nostres propostes en serveis socials, gent gran, 
promoció econòmica, comerç o turisme. 
Per a enguany, d’aquest govern esperem més proactivitat i més diàleg. En els propers mesos, el POUM 
agafarà el relleu dels grans debats. Ens hi juguem el futur de l’ordenació urbanística de Cabrils per a 
les properes dècades. El futur també és seu, vostè també hi pot participar. 
Més informació a http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com  
Esquerra Cabrils  ERC Cabrils

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

Fins aviat,
Em retiro i renuncio a l’acta de Regidor per motius professionals i personals. Professionals perquè de-
gut a la punyetera crisi que estem patint tots plegats, uns més que d’altres, he d’esmerçar-me i molt 
a treballar per poder continuar vivint amb tranquil·litat, potser d’aquí uns anys ens tornem a trobar. 
Personals perquè en aquets moments no em sento còmode representant una organització que no 
sap on té el nord ni el sud . Les meves inquietuds polítiques des de sempre han estat el catalanisme, 
el nacionalisme d’esquerres i progressista i ara cada cop més el sobiranisme. Vull que quedi clar que 
sempre ha estat aquest el meu posicionament i pensament.
Vull agrair als meus companys de llista i partit el suport que he rebut en tot moment i com no a totes 
i tots els cabrilencs, el recolzament en les últimes eleccions municipals vers al PSC. 
Durant tot aquest temps com a Regidor de l’Ajuntament de Cabrils la meva tasca ha estat fer una 
oposició ferma  i en tot moment constructiva . Hem dit que no a moltes coses, però també hem 
donat alternatives. 
Agrair també al Govern el fet de poder dialogar i consensuar algunes mocions proposades des del 
grup socialista i també l’haver escoltat suggeriments per part d’aquest Regidor i que han estat bene-
ficiosos pel municipi.  
I per acabar un consell, sumar i  no restar. Vivim una època molt difícil i qualsevol idea pot ser bona 
per a tothom. 
Salut i molta sort

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

A Cabrils CiU-PP també retallen, fins i tot als membres de l’oposició, que ens han retallat el 
temps.
Fins fa tan sols mig any el temps per lliurar l’escrit del butlletí era de 15 dies. Ara això ha can-
viat i només ens donen 7 dies per lliurar l’escrit, és a dir, en 6 dies hem de pensar i elaborar 
allò que volem transmetre als ciutadans. Suposo que la retallada deu ser per evitar que pensem 
gaire i també per tenir ells temps de llegir el que hem escrit i actuar en conseqüència.
Com l’avís de lliurament el vaig rebre dilluns a la nit, fins avui dissabte no m’he pogut posar a 
fer feina, així doncs aquest serà l’escrit del butlletí i també del meu blog. Més que res perquè 
qui estigui interessat en llegir-ho pugui fer-ho abans del mes d’abril, com a mínim.
De que hauríem de parlar? Sobretot de la mala gestió de l’equip de govern. De la manca 
d’informació que patim els membres de l’oposició. Dels contractes il·legals o innecessaris que 
estan duent a terme. De la gran despesa que invertiran en una TV privada al servei d’ells ma-
teixos.
Resumint, les polítiques locals de CiU-PP i la regidora ex PP, que ja no sabem a qui representa, 
suposem que a ella mateixa, es mouen en la mateixa línia dels seus partits a la Generalitat i al 
front de l’Estat Espanyol. Es molt trist reconèixer-lo, però a tot arreu tenim.“más de lo mismo”.    

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.




