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AJUNTAMENT:
Serveis Generals 
93 753 96 60
Serveis Econòmics
93 750 97 17
Serveis Territorials
93 753 96 61
Àrea Atenció a les persones
Promoció Econòmica i Turisme | Sanitat i 
Consum | Esports | Comerç | Comunica-
ció i Participació Ciutadana
93 753 96 60 ext 7
Ensenyament | Joventut | Festes | Cultura 
| Activitats 
93 753 01 57 // 93 750 92 21
Serveis Socials 
93 750 75 80 // 93 750 94 98
SEIPRO SA
93 753 96 60 ext 8
Policia Local 
93 753 01 52 // 609 411 550

EMERGÈNCIES:
Mossos d’Esquadra 
088
Bombers 
085
Ambulàncies 
061

EQUIPAMENTS I SERVEIS:
Jutjat de Pau
93 750 83 37
Biblioteca
93 753 11 86
Institut Cabrils 
93 753 30 63
Escola L’Olivera 
93 750 80 60
Escola Mas Maria 
93 753 92 82
Escola Bressol 
93 753 18 56
Escola d’Adults 
93 750 92 82
Escola Municipal de Música 
93 750 88 23
Espai Jove-Altell
93 753 38 06
Casal de Jubilats, Jubilades i Pensionistes 
93 753 33 20
Consultori Mèdic 
93 750 74 10
CAP Vilassar de Dalt 
93 750 88 64
CAP Vilassar de Mar 
93 754 06 42
Correus
93 750 92 96
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Benvolguts vilatans,
Ja som al mig de la primavera i ja apuntem cap al bon temps.
Seguim fent feina amb la mateixa il·lusió que el primer dia.

S’han arreglat equipaments, com el Centre Cívic La Fàbrica -que ha 
quedat llest per desenvolupar qualsevol activitat i necessitat del po-
ble-, s’han actualitzat xarxes socials, webs, etc., hem fet un parc nou, 
i ja tenim previst arreglar-ne un de segon. També hem començat a 
arreglar els carrers de diverses urbanitzacions, hem inaugurat una 
nova línea de bus entre Cabrils i Vilassar de Dalt i hem consolidat 
esdeveniments com la Pedalada de la Igualtat, Els 3 Tombs o la 
marxa nòrdica. Hem recepcionat Montcabrer, (parcialment, doncs 
queda un tema pendent de clavegueram), el qual restava pendent 
des de l’any 1.990, i acabem de posar en marca l’aplicació per a 
mòbil APP Cabrils Ara!, la qual permet en una primera fase inte-
ractuar vilatans i consistori amb la seva bústia d’incidències, i en 
una segona fase -que es posarà en marxa molt aviat-, s’incorporarà 
un portal turístic del municipi. Així mateix, hem reactivat i corregit 
el funcionament de la gossera, i acabem de posar en marxa un 
Punt de Càrrega de Vehicles Elèctrics gratuït a l’aparcament de La 
Concòrdia. Per poder utilitzar-lo, només cal anar a l’Ajuntament i 
demanar, sense cap cost, la targeta de recàrrega.

Seguim treballant pel poble.

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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El nou POUM de Cabrils ja ha estat aprovat 
inicialment. Es tracta d’un document pro-
visional, de caràcter moderat i restrictiu, ja 
que a partir d’aquest moment comença el 
període d’al·legacions -de tres mesos de 
durada-, tot i que, tenint en compte que el 
mes d’agost és inhàbil, en són quatre.

Ara és el moment d’obrir el POUM al ciu-
tadà, qui complementarà la feina feta des 
del consistori per aconseguir, mitjançant 
les seves propostes, el consens màxim, 
convertint el primer document en un do-

GOVERNACIÓ I MOBILITATURBANISME

cument plenament participatiu.

El POUM contempla un creixement lineal 
en el temps i les necessitats del municipi. 
S’han corregit errors del passat, adequant 
la normativa a la realitat i atenent les ne-
cessitats de futur. 

Així, durant els propers vint anys, la trans-
formació urbanística de Cabrils tindrà ma-
tisos importants però moderats que faran 
que el municipi maresmenc segueixi sent 
tot un referent de model de vida exemplar.
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Un any més, la Biblioteca de Cabrils ha 
celebrat amb èxit la Campanya de Lectura 
Infantil “Superlectors”, una iniciativa que 
es iniciar l’11 de febrer i va finalitzar el 
23 d’abril, i que ja arriba a la seva dot-
zena edició. 98 han estat els superlectors 
d’enguany, que han llegit 1.100 llibres. 
Des de la Biblioteca es valora de forma 
molt satisfactòria i engrescadora el resul-
tat obtingut, el qual motiva a l’entitat a 
continuar treballant en aquest gran pro-
jecte. I és que aquesta campanya reflexa 
clarament l’eix vertebrador de totes les 
activitats de la biblioteca cabrilenca: el 
foment de la lectura. 

Pel que fa als lectors més petits, s’ha 
volgut aconseguir el següent objectiu: 
ajudar-los a reconèixer/identificar i a ima-
ginar amb la lectura amb imatges. I pel 

que fa als lectors més grans, potenciar la 
imaginació, la parla, la creativitat i l’afició 
per a la lectura, ja que és en aquesta eta-
pa quan la tria dels llibres es fa valorant 
una qualitat gràfica i literària.

D’altra banda, el passat 26 d’abril la Biblio-
teca de Cabrils va fer la seva gran trobada, 
on es va poder veure l’espectacle del grup 
¾ de quinze i es va obsequiar a tots els 
participants de la campanya amb un regal. 
L’acte va comptar amb la col·laboració de 
la Sra. Lina Morales, alcaldessa de Cabrils, 
i els Srs. Oriol Gil, regidor d’Ensenyament, 
i Xavier Viudez, regidor de Cultura.

Us animem a seguir-nos pel Facebook i 
a la Biblioteca virtual,  on podreu veure 
tot el que ofereix la Biblioteca. 

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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XII CAMPANYA DE LECTURA INFANTIL “SUPERLECTORS”

Els guanyadors de cada categoria són 
aquests:
GROCS de 2 a 5 anys:
 1er. Max Cuartero Delgado,
 2on. ELsa Bautista Subirats
 3er. Queralt Rutllant Blanco
BLAUS de 6 a 7 anys:
 1er. Alexia Sentias González 
 2on, Lluís Pràdanos Boet 
 3er. Mariona Bruguera Ramon
VERMELLS de 8 a 10 anys:
 1er. Bernat Rutllant Blanco
 1er Jana Tuneu Benedito
 2on Marta Barrera Garcés
 3er. Nàdia Sentias González 
VERDS d’11 a 13 anys:
 1er Oussama Ermak Aberrada
 2on Clara Pont Ramon
 3er Mariam Harrak



GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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ENSENYAMENT

CABRILS ORGANITZA PER PRIMERA VEGADA UN CURS DE PREPARACIÓ PER 
A LES PROVES D’ACCÉS ALS CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ (CFGM)

L’AJUNTAMENT DE CABRILS S’ADHEREIX ALS CERCLES DE COMPARACIÓ 
INTERMUNICIPAL

L’Ajuntament de Cabrils ha organitzat aquest 
curs amb el suport de l’Àrea d’Educació de 
la Diputació de Barcelona, el qual s’engloba 
dins del Programa de Mesures Formatives per 
pal·liar els efectes de la crisi. Aquestes classes 
han permès donar l’oportunitat de presentar-
se a la prova d’accés a la Formació Professional 
Inicial a totes aquelles persones que no dis-
posaven del graduat en Educació Secundària 
Obligatòria. Les classes han tingut una dura-
da de set mesos -es van iniciar el passat mes 
d’octubre i han finalitzat aquest mes d’abril-, 
i s’han impartit a l’escola L’Olivera els dilluns i 
els dijous de 18h a 21h del vespre.

Igualment, el curs també ha servit de pre-
paració per a totes les persones majors de 
18 anys interessades en presentar-se a les 
proves lliures per a l’obtenció del títol de 
graduat/ada en Educació Secundària Obliga-
tòria, les quals ha convocat el Departament 
d’Ensenyament pels dies 23 i 24 de maig, en 
primera convocatòria, i els dies 13 i 14 de no-
vembre en segona convocatòria.

L’Educació és un dels pilars fonamentals de 
l’estat del benestar de la nostra societat i, 
malgrat que l’Administració Local té enco-
manades unes tasques molt limitades a ni-
vell competencial, l’Ajuntament de Cabrils 
ha apostat clarament per uns serveis edu-
catius complementaris a l’educació formal 
i obligatòria de 3 a 16 anys. L’aposta per 
un servei públic d’escola bressol i d’escola 
de música, entre d’altres, en són uns clars 
exemples. 

La prova d’accés, convocada pel Departa-
ment d’Ensenyament, s’ha dut a terme el 
passat 2 de maig a tot el territori català. 
A partir del dia 14 s’ha pogut consultar les 
qualificacions provisionals, del 15 al 17 ha 
estat el termini de presentació de reclama-
cions, i les qualificacions definitives es pu-
blicaran a partir del 21 de maig, moment 
en què també es lliuraran els certificats a 
totes les persones declarades aptes així 
com la qualificació final.

D’altra banda, tenint en compte les dra-
màtiques previsions de continuïtat dels 
efectes de la crisi i la bona acollida que ha 
tingut aquest programa entre les persones 
participants, la Regidoria d’Ensenyament 
de Cabrils té la voluntat de donar conti-
nuïtat a aquest programa per al proper curs 
2013-2014, per tal de mantenir l’ajuda a 
aquelles persones que, havent abandonat 
el sistema educatiu sense qualificació, te-
nen moltes dificultats a l’hora de trobar 
ocupació.

Per tal de garantir un servei de qualitat, 
l’Ajuntament de Cabrils es va adherir a fi-
nals de l’any passat al cercle de comparació 
intermunicipal d’escola de música, que en la 
seva setena edició del 2012 ha comptat amb 
la participació de 32 entitats locals amb ser-
vei d’escoles de música. Recentment,Cabrils 
també s’ha adherit al Cercle de Comparació 
Intermunicipal d’escoles bressol, conjunta-
ment amb 30 municipis més de la província 
de Barcelona.



a càrrec del mag local Adan Xou i l’actuació 
musical del jove grup maresmenc Els Laietans, 
un quartet de gralla i percussió que ha fet ba-
llar a tothom amb les seves reinterpretacions 
de temes musicals de totes les èpoques.

En acabar les activitats a les escoles, s’ha ini-
ciat la cercavila pels carrers del municipi fins 
arribar als Horts de Santa Creu, que s’ha om-
plert de gom a gom, on ha culminat la trobada 
amb els parlaments del cap de colla dels Ge-
ganters de Cabrils, Josep Carlos, el president de 
l’Agrupació de Colles Geganteres de Catalunya, 
David Roy, i l’alcaldessa de Cabrils, Lina Morales.  
L’esdeveniment també ha comptat amb la 
presentació del nou gegantonet dels Gegan-
ters de Cabrils, en Patufet.

El passat 21 d’abril Cabrils ha viscut una de les 
celebracions més importants del món gegan-
ter, com és la Trobada de Gegants i Capgros-
sos d’Escoles de Catalunya i que enguany ha 
arribat a la seva 15a edició. L’acte ha comptat 
amb la participació de 45 colles de gegantons, 
que han aplegat més de 2.000 persones vin-
gudes d’arreu de Catalunya, assolint el nom-
bre més elevat de colles participants en una 
trobada d’aquestes característiques.

Les escoles L’Olivera i Mas Maria i els seus ge-
gantons, l’Oliver i la Maria, han fet d’amfitrions 
de la trobada, que ha començat amb un es-
morzar geganter i ha seguit amb diferents ac-
tivitats culturals i esportives. Cal destacar, en-
tre totes les activitats, un espectacle de màgia 

CABRILS ACULL LA XV TROBADA DE GEGANTS D’ESCOLA
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ENSENYAMENT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Els Cercles de Comparació Intermunicipals 
(CCI) són un instrument de suport a l’avaluació 
i millora de la prestació i la gestió dels serveis 

públics municipals que dinamitza el Servei de 
programació de l’Àrea de Coordinació i Go-
vern Local de la Diputació de Barcelona. 



ESPORTS

SETMANA CULTURAL DE LES ESCOLES I 25 ANYS DE L’ESCOLA L’OLIVERA

Del 15 al 19 d’abril, l’escola Mas Maria i 
l’escola L’Olivera han celebrat la setmana 
cultural amb l’organització de tallers, sortides 
i activitats diverses per tal d’afavorir la inte-
rrelació entre alumnes, la col·laboració dels 
mestres i la implicació de les famílies. Com 
cada any, la setmana cultural ha acabat amb 
la celebració de la Diada de Sant Jordi a les 
escoles. 

Coincidint amb la setmana cultural, L’Olivera 
ha celebrat els 25 anys de l’escola comme-
morant l’aniversari de la inauguració del 
llavors Nou Grup Escolar, que va tenir lloc 
el 10 d’abril de l’any 1988 per part del Molt 
Honorable President Jordi Pujol. El divendres 
19 d’abril, l’escola ha obert les seves portes 
per celebrar una festa de cloenda conjunta 
amb tota la comunitat educativa, en la qual 
s’ha organitzat una representació teatral de 

la reinauguració del col·legi amb alumnes de 
6è, i una representació de l’escola del passat 
i de l’escola del futur, entre d’altres activitats.

La setmana cultural ha culminat amb la XV 
Trobada de gegantons d’escola, celebrada 
el diumenge 21 d’abril, una gran festa de la 
cultura que ha motivat la participació i la 
col·laboració de pares, mares, alumnes i mes-
tres de les escoles Mas Maria i L’Olivera.

de la DNC España, assegura que “es nota 
molt quan un Club es volca en la DNC 
perquè això a nosaltres ens facilita molt 
la feina. L’any passat, aquí a Cabrils ja ho 
vam viure, i aquest any, si cap, encara més”. 
 
La percepció d’Alcón és que “des del treba-
llador que obre la porta fins el president de 
la Junta, tots estan pendents que tot surti 
perfecte, que no hi hagin problemes i això 
ens permet a nosaltres dedicar-nos exclu-
sivament a la part esportiva”.

GOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENT
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El C.E. Cabrils pot mostrar la seva satis-
facció pel pas de dues de les fases prè-
vies de la Danone Nations Cup per les 
seves instal·lacions. La valoració a tots 
els nivells ha estat molt positiva, des 
dels nens dels equips que hi han partici-
pat, als seus pares, passant per regidors i 
tècnics de l’Ajuntament del municipi i, 
sobretot, i el més important, per la ma-
teixa organització de l’esdeveniment. 
 
Miki Alcón, el responsable d’Organització 

GRAN VALORACIÓ DEL PAS DE LA DANONE NATIONS CUP PER CABRILS 



dissuadir als 1.120 caminats i corredors que 
van sortir en esclatar el coet a les 8:50h.  
 
Amb el pas de les hores, va sortir el sol i 
poc a poc la sensació tèrmica anava sent 
més agradable per gaudir d’un dia de na-
tura i muntanya amb un paisatge dife-
rent al que havíem viscut els altres anys. 
 
Agraïm a tots els participants la seva ca-
pacitat d’adaptació i desitgem que en la 
propera edició pugueu assolir el recorregut
que havíem dissenyat per a aquesta
ocasió. 
 
Us esperem a la Cabrilenca, Camines o 
Corres? 2014   

CRÒNICA DE LA VIII CABRILENCA 
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La vuitena edició d’enguany, celebrada el 
27 de febrer, ha estat condicionada per 
la copiosa nevada caiguda la nit del di-
vendres al dissabte, que ens va obligar a 
unificar el recorregut en un de sol de 12 
quilòmetres en lloc dels dos de 12 i 18 qui-
lòmetres que havíem planificat inicialment. 
 
No ha estat una decisió fàcil, però la se-
guretat dels 1.200 participants inscrits ha 
sigut el que ens va inclinar, per sobre de 
tot, a prendre aquesta determinació; tot 
sabent que durant la nit les temperatures 
baixarien per sota dels cero graus i gelaria.  
 
A primera hora del matí de diumenge, la 
temperatura era de -2º, però això no va 
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JOVENTUT

Aquest any, el concurs de fotografia jove que 
organitzen els serveis i les regidories de joven-
tut dels ajuntaments d’Argentona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Òrrius, Vilassar de 
Dalt i Vilassar de Mar, amb la col·laboració de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Bar-
celona, arriba a la seva vintena edició.

El concurs està destinat a participants no pro-
fessionals de la fotografia, que podran presen-
tar fins a dues instantànies de temàtica i tècni-
ca lliure. La participació de joves està distribuïda 
en dues categories: categoria A per a joves de 
12 a 17 anys, i categoria B per a joves de 18 a 
30 anys. Quant als premis, per a la categoria A, 
el primer premi està valorat en 150€ i el segon 
premi, en 75€. Pel què fa a la categoria B, el 
primer premi està valorat en 300€ i el segon 
premi, en 200€.

Les fotografies s’hauran de fer arribar als Punts 
d’Informació Juvenil (PIJ) dels municipis orga-
nitzadors fins del divendres 17 de maig. El vere-
dicte i lliurament dels premis tindrà lloc el 24 de 
maig al Casal de Joves d’Argentona, coincidint 
amb la data d’inauguració de l’exposició de les 
fotografies lliurades, que serà itinerant pels po-
bles organitzadors i que s’instal·larà a Cabrils del 
5 al 19 de juliol de 2013.

Enguany, en motiu del 20è aniversari, es ce-
lebrarà un petit espectacle que dinamitzarà 
l’entrega de premis.

20 ANYS DEL CONCURS DE FOTO-
GRAFIA JOVE

CONTINUÏTAT DEL SERVEI DE MO-
BILITAT INTERNACIONAL JOVE DEL 
MARESME

El Servei de Mobilitat Internacional Jove del Ma-
resme promogut pels 8 municipis maresmencs 
de Cabrera de Mar, Cabrils, Calella, Òrrius, Sant 
Cebrià de Vallalta, Sant Pol de Mar, Santa Su-
sanna i Vilassar de Mar amb la coordinació del 
Consell Comarcal del Maresme, que es va posar 
en marxa el passat mes d’octubre i va finalitzar 
el passat mes de març després del període de 6 
mesos de vigència, tornarà a posar-se en marxa 
a partir del proper mes de juny.

El projecte d’assessorament en matèria de 
mobilitat internacional ha organitzat durant 
els sis primers mesos de vigència sis tallers 
en matèries tant diverses com l’ocupació, 
les pràctiques, les iniciatives i intercanvis de 
voluntariat i les estades d’estiu a l’estranger. 
També s’han comptabilitzat una cinquantena 
d’assessoraments presencials i un centenar de 
consultes temàtiques. 

La bona acollida d’aquest servei ha engrescat 
a doblar el nombre de municipis adherits al 
conveni incorporant-ne 9 més fins assolir 17 
dels 30 municipis de la comarca. Aquests nous 
municipis adherits són Alella, Arenys de Mar, 
Arenys de Munt, Canet de Mar, Malgrat de 
Mar, Mataró, Pineda de Mar, Tordera i Vilassar 
de Dalt.

El nou conveni permetrà oferir una ampliació 
de les hores i punts d’atenció de les assessories 
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presencials amb dos punts més (Mataró i Mal-
grat) que s’afegeixen a Vilassar de Mar. També 
continuarà oferint assessorament i formació 
tant a joves com a entitats, així com als pro-
fessionals de cada ajuntament en aquest àm-
bit. Igualment posarà a disposició materials i 
informacions actualitzades, així com la gestió 
i coordinació de projectes internacionals que 
fomentin la mobilitat dels joves.

La durada prevista del servei serà de 7 mesos, 
iniciant-se al mes de juny de 2013 i finalitzant 
el 31 de desembre de 2013. Tanmateix, durant 
el mes d’agost se suspendran les activitats.

LES BEQUES DE MÚSICA JOVE TOR-
NEN A SONAR

La 9a edició de les Beques de Música Jove am-
plia el seu territori i s’estén ja a sis municipis 
del Maresme: Alella, el Masnou, Montgat, Tiana, 
Cabrils i Vilassar de Mar.

Aquesta iniciativa la van posar en marxa l’any 
2005 els ajuntaments d’Alella, el Masnou i Teià 
per, d’una banda, donar suport als grups locals 
que no estan dins dels circuits professionals i, 
d’una altra, per estimular la creativitat artísti-
ca dels joves. Poden optar a aquestes beques 
solistes i grups formats per joves d’entre 16 i 
30 anys, sempre i quan un dels seus membres 
estigui empadronat a un dels sis municipis or-
ganitzadors. Les beques es divideixen en dues 
categories: categoria A, de joves d’entre 16 i 20 
anys, i la categoria B, de joves d’entre 21 i 30 
anys. 

Quant als premis, per a la categoria A es premia 
amb una beca per al suport musical de 1.000€ 
i per a la categoria B, amb una beca per a la pro-

ducció artística de 3.000€. També s’atorgaran 
dues beques individuals per a qualsevol dels jo-
ves músics de les dues categories: una beca per 
al nou talent instrumental de 500€ i una beca 
per al nou talent de veu de 500€.

Enguany, Alella és el municipi encarregat de 
liderar l’organització i acollirà el concert dels 
grups finalistes que es celebrarà el proper 17 de 
maig, en el qual es decidiran els grups guanya-
dors.
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FESTES

Els passats 8, 9 i 13 de febrer, Cabrils va or-
ganitzar el Carnaval amb diferents actes que, 
un any més, van fer reviure la disbauxa entre 
la població.
 
El divendres 8 de febrer, com en els darrers 
anys, es va celebrar l’elecció del Rei i la Reina 
del Carnaval al centre cívic La Fàbrica. Amb 
un sopar previ, a base de botifarra i pa amb 
tomàquet, es va donar pas a les proves de 
selecció per tal d’escollir els millors represen-
tants de la bogeria carnavalesca. Després de 
diferents accions i activitats, van ser escollits 
Gerard Garcia i Judith Rico, com a S.S.M.M. 
Pelut IX i Creu IV, respectivament.
 
L’endemà al matí va ser el moment d’omplir 
els carrers de colors amb la celebració de la 
Rua de Carnaval, on cabrilencs i cabrilenques 
van sortir al carrer per celebrar l’acte més 
multitudinari del Carnaval. La Rua, iniciada 
a la Plaça del Mil·lenari i desenvolupada pels 
carrers de Cabrils, va acabar als Horts de San-
ta Creu, on es va celebrar un ball popular i 
l’entrega de premis del concurs de compar-
ses.
 
El dimecres 13 de febrer va ser el moment 
més cerimonial per donar per finalitzat el 
Carnaval. Durant la tarda es va obrir la sala de 
vetlla per tal de retre homenatge a la Sardina 
i, tot seguit, es va iniciar la cercavila amb la 
marxa fúnebre pels carrers de Cabrils. Un cop 
arribats als Horts de Santa Creu, es va donar 
a conèixer el testament del Rei carnestoltes 
gràcies a la col·laboració del grup de teatre de 
La Concòrdia, que entre diferents informa-
cions i deures, va deixar un munt de sobres 
amb bitllets de 500€ per a tots els assistents.

UN ANY MÉS, EL CARNAVAL DE 
CABRILS
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ASSOCIACIÓ HOSTALERS DE CABRILS 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

Des de l’Associació d’Hostalers de Cabrils 
volem potenciar la nostra rica i diversa 
gastronomia que podem oferir-te en els 
17 establiments que conformen la nostra 
entitat.

És per això que et convidem a gaudir de 
la nova campanya la “Ruta Gastronòmi-
ca per Cabrils”, que s’iniciarà a principis 
de juny. Aquesta iniciativa constarà d’un 
forfait/carnet personal i intransferible amb 
10 caselles el qual, conforme es consu-
meixin àpats, estades a hotels o d’altres 
consumicions en 9 establiments diferents, 
s’aniran segellant les 9 primeres caselles, i a 
la desena CONVIDEM NOSALTRES!!
Amb aquesta promoció podràs tastar 
l’àmplia varietat gastronòmica que oferim 
els Hostalers de Cabrils i aconseguir un àpat 
gratuït.

No te la perdis! T’hi esperem!

PODRÀS ACONSEGUIR EL TEU FORFAIT 
A CADASCUN DELS 17 ESTABLIMENTS DE 
L’ASSOCIACIÓ O A L’AJUNTAMENT DE CABRILS.

RUTA GASTRONÒMICA PER CABRILS

Axol | La Bodega | Ca la Quimeta | Ca l’Estrany | Cal Gras | Can Rin | Can Tosca | 
La Concòrdia | Hort Cabrils | l’Hostal de la Plaça | Hotel Mas de Baix | La Mossegada | 

L’Estanc Vell | Sal i Pebre  Xaret | Xeflis | Wine Luxury
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SANITAT I CONSUM

El passat 5 de febrer, els cabrilencs i les ca-
brilenques vam poder ser solidaris, un cop 
més, amb una causa tan noble com és la de 
donar sang de forma desinteresada. 

El passat 5 de febrer, els cabrilencs i les ca-
brilenques vam poder ser solidaris, un cop 
més, amb una causa tan noble com és la de 
donar sang de forma desinteresada. 

CAMPANYA 30+5. TREU PROFIT DE LA TEVA VIDA DIÀRIA PER FER SALUT

RECEPTES DE PRIMAVERA

L’alimentació ens proporciona els nu-
trients necessaris per satisfer els requeri-
ments de l’organisme.
Per a un creixement adequat, per al man-
teniment d’un òptim estat de salut i per 
poder desenvolupar les diferents activi-
tats de la vida quotidiana, cal una alimen-
tació saludable, és a dir, una alimentació 
que sigui:

Suficient
Equilibrada
Variada
Satisfactòria

Per a més informació sobre les receptes 
de primavera, entreu a la pàgina web de 
l’Ajuntament de Cabrils (www.cabrils.cat).

BANC DE SANG UN COP MÉS AL 
NOSTRE MUNICIPI

QUÈ ÉS L’ICTUS?

Aquesta campanya respon a un doble ob-
jectiu:

Informar i sensibilitzar a la població 
en general que “30 minuts d’activitat 
física moderada i 5 racions al dia de 
fruites i verdures són l’objectiu mínim 
de salut”.
Capacitar la població i promoure can-
vis en actituds i comportaments.

	   	  



GENT GRAN
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REGAL DE REIS
El 27 de febrer es va celebrar el Dinar de 
la Gent Gran, que es va anunciar el dia de 
Nadal. Com a regal de Reis, l’Ajuntament 
i el Casal d’Avis van fer un descompte del 

menú i, així, els avis van poder gaudir d’un 
altre dia de festivitat en un dels restau-
rants de prestigi i renom de Cabrils.

CUINA SENSE PARES

Si ja no et vols quedar a dinar a l’ Institut i vols 
menjar a casa, si els migdies o els vespres t’has 
de preparar tu els àpats, si vols sorprendre 
amb plats diferents a la teva colla o fa poc que 
t’has independitzat i se t’acaben les idees de 
què fer per menjar, aquesta és la teva pàgina.
Hi trobaràs propostes de menús setmanals 
amb diferents plats per dinar i sopar. Són re-
ceptes fàcils, ràpides i econòmiques però, 
sobretot, saludables, i es poden visualitzar i 
descarregar.
A més, també podràs crear els teus propis plats 
saludables amb els consells que ofereixen.
Per a més informació, entreu a la pàgina de 
l’Ajuntament www.cabrils.cat. 	  

Piràmide d’Alimentació Saludable
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PRESENTACIÓ DEL SISÈ LLIBRE D’EN KEN SEWELL, ENSINISTRAMENT
QUE FUNCIONA, A LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CABRILS

El passat 15 de març, des de la Regidoria de 
Sanitat, Consum, Gent Gran i Refugi es va 
organitzar la presentació de l’últim llibre de 
l’ensinistrador caní Ken Sewell.
A l’event hi van acudir més de mig centenar de 

persones sensibilitzades amb el tema. 
La presentació va començar amb la benvinguda 
de la Regidora i, tot seguit, va iniciar la xerrada 
en Ken. La dinàmica de la jornada va ser molt 
amena i participativa per part dels assistents.



TURISME EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Les puntes de coixí o boixets són un 
tècnica artesanal que consisteix en un 
treball molt laboriós d’entrecreuar fils. 
S’elaboren peces molt delicades, com 
ventalls, tapets, mocadors, etc. Es poden 
considerar com obres d’art per la tècnica, 
temps de finalització de les peces i per 
la seva bellesa. També se les coneix com 
“encaje de bolillos” fora de Catalunya i 
la peça varia segons el tipus de boixí i el 
gruix de fil emprat. Antigament, era una 
part important de l’aixovar per les noies 
en edat de casament. 

El passat 7 d’abril, les Puntaires de la 
Santa Creu de Cabrils es van sumar a 

PUNTAIRES DE LA SANTA CREU DE CABRILS

la XVII edició de la Trobada de Puntaires 
de Segorbe (Castellón), on es van reunir 
1.600 “bolilleras” d’arreu i s’hi van exhi-
bir les millors puntes. Les puntaires ca-
brilenques van donar a conèixer el muni-
cipi maresmenc, ja que a la taula hi havia 
de rerefons l’escut de Cabrils . Van ser les 
més admirades de la jornada per la sin-
gularitat dels seus treballs i per ser les 
primeres en aplicar colors en les puntes, 
destacant, especialment, per la incorpo-
ració del color blau a les seves creacions. 

Els dibuixos dels seus treballs van estar 
molt sol·licitats i van fer intercanvis amb 
puntaires d’altres poblacions.
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COMERÇ

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 – CabrilsFINQUES 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 TRACTA-
MENT 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



Des de la regidoria de Parcs i Jardins de 
l’Ajuntament de Cabrils volem donar a conèi-
xer a tots els ciutadans les actuacions que la 
nostra brigada està duent a terme a les zones 
verdes i a l’arbrat del poble. 

Un cop finalitzada la campanya de poda 
d’hivern, s’han iniciat els treballs de condi-
cionament de les zones forestals, en els quals 
s’ha realçat l’arbrat i s’ha fet una selecció de 
l’arbustiva del sotabosc. Aquestes tasques 
s’han realitzat als boscos més propers a les 
urbanitzacions, com Can Badia, Can Blanch, La 
Llobera, Ca l’Estrany, entre d’altres.

Actualment, estem immersos en la campan-
ya de primavera, fent el manteniment dels 
diferents prats que hi ha per tot el terme 
municipal. Les abundants pluges que estem 
tenint fan créixer l’herba molt ràpidament, i 
això fa que s’hagi d’actuar molt més sovint 
de l’habitual. L’adquisició, fa uns mesos, d’una 
plataforma tallagespa forestal fa possible que 
aquestes tasques es facin amb la periodicitat 
desitjable.
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PARCS I JARDINS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

PARCS I JARDINS AJUNTAMENT DE CABRILS

Així mateix, en breu començarem una nova 
campanya fitosanitària preventiva a tots els 
arbres del municipi. S’han planificat un total 
de quatre tractaments fitosanitaris preven-
tius contra fongs i insectes  (cendrosa, an-
tracnosis i galeruca), als plataners, til·lers, etc., 
per tal de poder gaudir d’una bona salut de 
les espècies vegetals. La planificació dels es-
mentats tractaments serà de dos durant el 
mes de juny i dos més el mes de juliol. Tant al 
web de l’Ajuntament com als carrers afectats 
es penjaran rètols informatius amb els dies 
d’actuació i les recomanacions pertinents. 
Tots els productes utilitzats gaudeixen dels 
corresponents certificats fitosanitaris.

Des del consistori, volem agrair molt especial-
ment als treballadors de la Brigada de Parcs 
i Jardins de Cabrils la seva professionalitat i 
l’esforç que demostren en el dia a dia.

Punt de consell: Els parcs urbans i les zones 
verdes de les urbanitzacions són un espai on 
tothom pot gaudir de la natura i, alhora, fer 
petar la xerrada amb un amic, passejar, fer es-
port a l’aire lliure o jugar als espais d’esbarjo. 
Sens dubte, són llocs que afavoreixen la relació 
entre les persones de diferents edats, interes-
sos, procedències i cultures. Si us plau, cuidem 
i respectem aquests espais que tenim el privi-
legi de gaudir.

ABANS DESPRÉS
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Participació ciutadana, “entre tots ho fem tot”
Malgrat estem a punt d’arribar a l’equador de la legislatura i seria un bon moment pe fer balanç 
dels dos anys de govern, millor serà deixar-ho per la propera edició de ‘El Butlletí”. La voluntat que 
té aquest article, però, és el mostrar el gir que aquest equip de govern ha propiciat en la participació 
ciutadana des del primer dia de govern.
Participació ciutadana no vol ser només una nova locució dins el vocabulari de la nova manera 
de fer política. El concepte de participació és sinònim d’obrir l’espai d’implicació de la ciutadania 
apel·lant al dret a la manifestació, a la informació i a participació als afers públics municipals. 
En aquesta línia es va posar en marxa el Consell del Poble, ara ja fa més d’un any, i que comença 
a rodar i convèncer.
També va ser un objectiu inicial el de transformar la pàgina web per convertir-la en un espai dinà-
mic, visual, amb un espai de participació. També ens varem obrir a les xarxes 2.0 amb lla creació del 
compte de la xarxa social Twitter @cabrilsara. Properament estarà disponible la versió definitiva 
de l’aplicació “Cabrilsara” per a dispositiu mòbils que permetrà una interlocució directa entre el 
ciutadà i l’ajuntament pel què fa a qüestions tècniques i comunicació d’incidències.
Tot plegat, fa que aquest govern s’hagi interessat per la interlocució més directa possible amb la 
ciutadania, com a forma més especial de lluitar contra la confrontació que encara algunes sectors 
segueixen alimentant. A tots ells els demano seriositat i sinceritat en les paraules, sobretot les que 
surten a nivell públic.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular (Maria Carme Torres)

Un cop més hem resolt un dels temes pendents: La exposició al públic del nou POUM. És una tasca de 
fa molts mesos on els polítics hem tingut certa capacitat decisòria, però sempre sota la supervisió dels 
tècnics urbanístics que treballen a l’Ajuntament. Una vegada finalitzada la seva redacció, s’ha fet una 
exposició al Consell del Poble i una altra als partits de l’oposició, per tal que tothom pogués preguntar 
i fer les intervencions que consideressin. A més a més, TOTS  els regidors  han tingut a la seva dispo-
sició un exemplar del POUM  que proposa l’equip de govern.  Durant el temps de gestació, els tècnics 
urbanístics, han rebut als seus despatxos a TOTS els regidors que ho hem demanat. La aprovació del 
nou POUM, encara no serà definitiva al proper ple, ja que encara hi haurà quatre mesos d’exposició 
pública perquè els vilatans presentin al·legacions. És per això, que no entenem que a l’última Comissió 
Informativa on es presentaven  els punts que anirien al ple, TOTS els partits de la oposició no es posi-
cionessin favorablement en l’aprovació del POUM.  Perquè no havien rebut la informació a temps. I és 
que a cada ple hem de sentir el mateix, “manca de transparència”. És una excusa per oposar-se a tot 
el que fem des de l’equip de govern. Esperem que al ple justifiquin el perquè no estan a favor d’aquest 
POUM i que presentin una millor proposta de POUM, si és que la tenen. Estem d’acord en que la in-
formació i les dades s’han de presentar complertes, i ho fem, i per això instem als partits de l’oposició 
que publiquen dades als mitjans de comunicació que, utilitzin la transparència que tant reivindiquen 
i no sigui informació mutilada. Per exemple:” 42.000 euros Mostra Gastronòmica”,. Pot semblar una 
despesa, però no és així.  És una dotació pressupostaria (una reserva) per organitzar la Mostra però 
que aquest equip de govern no l’ha esgotat mai. Al contrari, sí ho va fer l’anterior equip de govern.
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Veïns Independents de Cabrils (Àrea d’Informació i Participació)

UN ALTRE BUTLLETÍ MUNICIPAL A UN MES I MIG ESCÀS DE L’ANTERIOR?  QUE ENS COSTA 
AQUESTA IMPROVISACIÓ?
El passat 21 de gener vam lliurar el nostre últim article per al butlletí municipal que no va sortir fins 
fa escassament un mes i mig. Ara se’ns torna a requerir que en un termini de 8 dies tornem a lliurar 
un nou escrit sense conèixer la data de publicació d’aquest nou butlletí municipal i no entenent el 
perquè d’aquesta nova despesa. És habitual que el regidor de comunicació no ens informi ni de les 
dates de publicació ni de les de repartiment, és per això que en ocasions els pot fer l’efecte que els 
nostres escrits puguin estar desfasats en el temps, esperem que aquesta vegada siguem deguda-
ment informats. Des del nostre últim article publicat hi han hagut diversos e importants esdeve-
niments a Cabrils,l’informació de dits esdeveniments la poden consultar al nostre blog informatiu 
http://www.viccabrils.blogspot.com/ En l’últim ple ordinari i per decret d’alcaldia, aquesta, va 
donar estrany compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2012, diem estrany compte per-
què es va negar a respondre a totes les preguntes que l’oposició li va intentar formular sobre aquest 
important acte. Els oferim un petit detall d’algunes “inexplicables”despeses.-Festes-87.000€, Sub-
venció anivelladora complex esportiu-105.000€, Complex esportiu municipal-1.281.000€ Pave-
lló poliesportiu-720.000€, Obres urbanització exterior poliesportiu-59.000€,Publicitat-37.000€, 
Organització Mostra Gastronòmica-40.000€, Activitats culturals-29.000€, Diferència obres centre 
cívic-160.000€.- 

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

Hem arribat al Pas de l’Equador d’aquesta legislatura, i SOM Cabrils segueix proposant per tal que 
el nostre municipi no quedi estancat al mig de la desídia.
Des de SOM Cabrils i trobant-nos a l’oposició, hem fet propostes  i denuncies de tots tipus per que 
al dia a dia es pugui funcionar millor, amb una finalitat que els ciutadans en surtin beneficiades 
sense importar-nos al color de qui o porti a terme i vetllant contínuament pel bon funcionament 
del poble.
SOM Cabrils, ha fet propostes per tal de tenir les escoles en bones condicions; per donar el millor 
servei a les famílies; col·laborem amb els joves de F.Professional i Ocupacional; hem proposat exi-
mir de pagar la “plusvàlua” quan es perdi l’habitatge; Moció sobre la dació en pagament; seguiment 
de Serveis Socials; remodelació del C/MªTeresa; el Parc del Mil·lenari; la Creu de Montcabre; segui-
ment de les urbanitzacions i arrengament de diversos carrers; propostes de Seguretat; propostes 
als Restauradors i Botiquers; per una cultura de qualitat; etc... però també treballem per seguir de-
tectant i per tant parant, l’existència de irregularitats en els procediments de contractació; vetllem 
per el control del despilfarro dels 9.000.000€ del pressupost d’enguany, i per la barbàrie que es vol 
dur a terme amb el POUM. A tall d`’exemple... aprovar un creixement de mes de 1.000 habitatge 
en els pròxims anys.
Varem ser el segon partit mes votat amb un compromís molt clar: “Treballar per tirar endavant el 
poble”. La crisis ens o posa difícil, pero el Govern actual en cara mes. Amb la vostra confiança o 
aconseguirem.
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BURLA A LA PARTICIPACIÓ I LA TRANSPARÈNCIA.  
El govern de Cabrils s‘ha omplert la boca d‘anunciar com en són de participatius però la realitat 
és tossuda. La setmana anterior al ple de l‘aprovació inicial del POUM, el Pla d‘Ordenació Urbana 
Municipal, i dos anys després de l‘aprovació del seu avanç, s‘ha entregat una documentació de més 
de 800 pàgines pel seu estudi i valoració als regidors. El POUM és un conjunt de documents que 
marca les polítiques urbanístiques i del sol per Cabrils dels propers 16 anys, un tema important 
i amb prou interessos públics i privats com per a un debat profund. El procés no ha estat només 
opac, sinó que ha estat envoltat d‘un secretisme afèrrim. Fa poc més d‘un mes es van fer dues 
reunions de presentació del pla, d‘un parell d‘hores, una pels regidors i una altra pel Consell de Poble. 
Ni un sol paper se‘ns va entregar.  Ni els representants electes, ni els membres del Consell hem 
estat consultats en res sobre el POUM, però encara menys vostè. El govern vol aprovar, i aprovarà 
inicialment un POUM sense una presentació ni un debat popular. Si, treurà un butlletí, però a misses 
dites. S‘amaga darrera l‘argument de l‘existència d‘un període de 2 mesos on es podran presentar 
al·legacions que seran o no acceptades pel govern. Hi ha prou canvis respecte el seu avanç com per 
consultar a la ciutadania. I això hem proposat ERC-CxC-AM repetides vegades al ple. El Consell, tot 
i que pot ser una bona eina de consulta, només ha servit per decidir sobre el 0,65% del pressupost, i 
per debatre ara sobre la bandera de Cabrils. Tema que bona part del Consell considera com a menor. 
Però pel POUM no se‘ls ha consultat, se‘ls ha esmentat alguna cosa de refiló. La transparència és un 
mite per aquest govern de CiU i PP. Si vol conèixer aspectes que el govern no li ha explicat, com fer 
una al·legació, o quin és el nostre posicionament sobre el POUM, trobarà més informació a http://
esquerracabrilstescolta.blogspot.com o amb el hashtag #POUMdeCabrils a . 

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

I la tasca de govern?
A fregar els 2 anys del govern de CiU, no hem vist cap tasca important en gestió, ni la transparència 
que predicaven. CIU va criticar al PSC amb molta bel·ligerància perquè construíem el Complex de 
la Piscina, l’Hotel d’Entitats, el Pavelló, l’escola de Música, per la recepció d’urbanitzacions, pels nou 
POUM, i en canvi, es van trobar un ajuntament sanejat amb 4milions/€ de coixí, etc. Per això, els 
ciutadans de Cabrils tenen els equipaments que avui estan gaudint i s’enforteix la cohesió social del 
poble, gràcies a la nostra tasca de gestió. 
A data d’avui, CIU, que es va omplir la boca del full de ruta 2011-2015 que ni hem vist, ni res de res, 
podem dir, que hem vist a l’alcaldessa perdre al millor soci, gestionar conflictes interns per no perdre 
la majoria, autoritzar una despesa pública  injustificable contractant una TV privada (Maresme Tele-
visió) a la que titllar d’informativa és ofendre al món periodístic quan també paguem una TV pública 
(M1TV Mataró Maresme),  llençar una app municipal per a mòbils, o la despesa dels ostentosos 
vehicles policials.
Precisament en aquests moments de crisi tan durs, tots aquest diners podrien tenir uns destins molt 
més socials que no el d’unes maniobres de cara a la galeria. Per acabar informant de la gestió “im-
maculada” de CIU d’aquests darrers dies, volem manifestar la nostra disconformitat per portar a 
l’aprovació en un ple extraordinari el nou Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal per als propers 15 
anys, sense fer cap acte públic presentant l’esborrany als ciutadans de Cabrils i fent-los partícips. 
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ESCRITS MUNICIPALS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Iniciativa per Catalunya - Verds (Mercè Fernández i Lloret)  

El 3 d’abril de 1979 es van celebrar les primeres eleccions municipals, des del retorn de la democràcia. 
La ciutadania va assistir a les urnes amb la il·lusió de construir el futur dels seus municipis des de 
la proximitat, això va fer que veïns i veïnes provinents d’una societat diversa i activa fossin escollits 
regidors/es i alcaldes/esses.
 Els ajuntaments democràtics han transformat municipis mancats d’infrastructures i serveis de prime-
ra necessitat. Avui però la crisi serveix d’excusa als sectors conservadors i lliberals per trencar amb tots 
els instruments de cohesió i per tant de resistència i reivindicació. No es casualitat que ara els ajun-
taments i la seva capacitat de ser referència ciutadana, siguin el nou objectiu de desmantellament, 
fiscalització i recentralització dels que avui ens governen. Aquest avanprojecte de llei de Racionalit-
zació i Sostenibilitad de l’Administració Local plantejat pel PP vol, reduir drets democràtics i l’accés a 
molts serveis a la ciutadania. 
 No ens deixem confondre, amb unes dades falses sobre les remuneracions dels regidors i alcaldes. Ni 
són tantes (el 80% no cobren sou) ni són tant altes. 
La gran majoria dels Ajuntaments de Catalunya són les administracions públiques més eficients de 
l’Estat, les que treuen millor rendiment de cada euro que gestionen i les que menys endeutament tenen. 
Des d’ICV ens oposarem a reformes estatals que no reforcin el model local amb els recursos necessa-
ris i convidem a la resta de forces polítiques i a la ciutadania a recuperar l’esperit del 79 i defensar els 
Ajuntaments perquè són de tots i toes.

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.




