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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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Després d’un estiu calorós, entrem en un nou curs polític amb la mateixa energia que sempre.

Seguim la direcció prevista en totes les actuacions que ens varem marcar a l’inici de la legislatu-
ra. Bé, sí que hem canviat de direcció, però no nosaltres, sinó uns carrers. Tot va començar amb 
el nostre objectiu de fer un poble més atent a les persones. Doncs ens hem proposat aconseguir 
un municipi respectuós amb la gent, en primer lloc, així com amb la sostenibilitat  i el comerç.

Un dels punts febles del poble era el carrer Maria Teresa (o baixada de l’església) el qual, com a 
conseqüència de ser de doble direcció, no hi cabia una vorera suficientment ampla. A partir d’ara, 
és d’un sol sentit, deixant el pertinent espai per refer una vorera que garanteixi la seguretat als 
vianants i l’opció de passejar tranquil·lament. 

És cert que treure el doble sentit d’aquest carrer porta algun maldecap, però en compensa el 
resultat. Val a dir, però, que abans de prendre la decisió, es va dur a terme un estudi per part dels 
agents especialitzats en trànsit del nostre cos de la Policia Local, als quals agraïm sincerament 
la feina feta. Ens varen exposar quines solucions proposaven en una reunió amb tots els repre-
sentants polítics, govern i oposició i, després d’analitzar-les i atenent al criteri professional, es va 
decidir la solució aplicada.

Entenem que tota acció d’aquestes característiques beneficia a uns i perjudica a d’altres. Però, 
en conjunt, aconseguim una millora pel poble.

D’altra banda, coincidint amb la Diada Nacional de Catalunya, es va inaugurar un nou Parc in-
fantil que en substituïa un d’envellit. Estem molt orgullosos de la nova zona d’esbarjo dedicada a 
en Patufet, amb dibuixos de la Pilarín Bayès, fent que la nostra cultura perduri al llarg del temps.

Encarem la tardor i el Nadal amb nous projectes.

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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APP CABRILS ARA!

TURISME 
I 

CULTURA

FOTO 
GELOCALITZADA

ATENCIÓ 
AL 

CIUTADÀ

ACTUALITAT
SERVEIS

Han passat 5 mesos des de la creació de 
l’aplicació per a mòbils Cabrils ara!, i estem 
contents, doncs comença a rutllar.

Segons el balanç fet el 15 de setembre, 
hem rebut 43 avisos d’incidències, dels 
quals tres es troben en tràmit actual-
ment (per part de la brigada), 27 avisos 
no han comportat cap actuació munici-
pal, 10 n’han comportat actuació mu-
nicipal i s’han resolt satisfactòriament,i 
n’hi ha hagut tres d’actuacions incívi-
ques.

Ara s’ha començat a implementar l’oferta 
comercial i d’hostaleria en l’aplicació, se-
guint el calendari previst. 

Anirem millorant el producte a mida que 
puguem observar quins apartats són més 
utilitzats, quina demanda rebem per part 
dels vilatans, etc.

Ja ho sabeu, si voleu descarregar-vos 
l’aplicació Cabrils Ara!, podeu fer-ho mit-
jançant els enllaços que hi ha al web mu-
nicipal www.cabrils.cat i així portareu 
l’Ajuntament a la butxaca.



Perquè ens agrada llegir, passar-nos-ho 
bé i compartir les nostres lectures.

Aquest proper 13 de novembre s’inicia 
una nova tertúlia literària infantil, la del 
Gomet Blau, adreçada a nens i nenes de 
5 i 6 anys, els quals ja s’han incorporat en 
aquest món laberíntic que són les lletres. 
Aquesta trobada és farà un dimecres al 
mes a 2/4 de 6 de la tarda, i la sessió es-
tarà moderada per Cristina Majó, mestra.

L’altre grup de tertúlia infantil és la del 
Gomet Vermell, per a nois i noies de 9 
a 11 anys. Aquest grup ja va iniciar les 
seves trobades el 30 de novembre del 
2011, i cada mes s’han anat trobant, 
compartint lectures, coneixent a autors 
dels llibres que han llegit, i això sense 
oblidar els punts de llibre recordatoris de 
cada curs! 

La moderació d’aquest grup anirà a càr-
rec de la també mestra Elena Muntané. 
Aquest proper mes de novembre treballa-
ran la poesia, i el divendres 8 ens faran un 
recital de la Joana Raspall, ja que aquest 
any és un any molt especial per a aquesta 
poetessa, ja que celebra 100 anys.

I el tercer grup és el de Tertúlia Literària 
de Novel·la. Aquest grup va començar a 
trobar-se el 15 de novembre del 2002 
i continua trobant-se cada mes. Amb 
aquest grup s’han fet moltes activitats: 
itineraris literaris, trobades dels clubs de 
lectura de la Xarxa de Biblioteques i del 
Maresme, viatges literaris, trobades amb 
escriptors, etc. Els moderadors d’aquest 
grup són: la Raquel Picolo, en Francesc 
Ponsa i en Joan Herrador, ja que així es 
poden treballar diversos gèneres literaris.

BIBLIOTECA PÚBLICA DE CABRILS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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GOVERNACIÓ I MOBILITATJOVENTUT

EL CABRILENC FERRAN SOLANES GUANYA EL SEGON PREMI DEL LA 20A 
EDICIÓ DEL CONCURS DE FOTOGRAFIA JOVE 

Un any més, els serveis i les regidories de jo-
ventut dels ajuntaments d’Argentona, Cabrera 
de Mar, Cabrils, Òrrius, Premià de Dalt, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar han organitzat el Con-
curs de Fotografia Jove, amb la col·laboració 
de la Generalitat de Catalunya i la Diputació 
de Barcelona.

El concurs, que està destinat a joves no profes-
sionals d’entre 12 i 30 anys dividits en dues cate-
gories, ha celebrat enguany el seu 20è aniversari.

En aquesta edició, s’han presentat un total 
de 110 fotografies, que han estat estudia-
des i avaluades pel jurat, el qual ha donat a 
conèixer els seus guanyadors a Argentona 
en un acte dinamitzat pel grup de teatre 
del Casal de Joves d’Argentona.

D’entre els guanyadors, cal destacar la ca-
tegoria A, de 12 a 17 anys, on el cabrilenc 
Ferran Solanes Vilanova, ha guanyat el 2n 
premi.

Les fotografies participants al concurs s’inclouen dins d’una exposició que visita totes les poblacions 
organitzadores. A Cabrils, l’exposició s’ha pogut visitar del 5 al 19 de juliol de 2013, a la Biblioteca.

Els premis atorgats pel jurat han estat els se-
güents:

CATEGORIA A, de 12 a 17 anys

MENCIÓ ESPECIAL
Silueta, d’Andrea Pérez Sànchez

SEGON PREMI, amb un xec regal valorat en 75€
Camuflatge, de Ferran Solanes Vilanova

PRIMER PREMI, amb un xec regal valorat en 150€
No sempre s’ha de tocar de peus a terra, d’Ester Cisa Bonamusa

CATEGORIA B, de 18 a 30 anys

MENCIÓ ESPECIAL
Atemorit, d’Adrià Calvo Català

SEGON PREMI, amb un xec regal valorat en 200€
El bassal, de Marta Alsina Valverde

PRIMER PREMI, amb un xec regal valorat en 300€
Instant, d’Edna Lluís Aniceto
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UN JOVE CABRILENC ENTRE ELS GUANYADORS DE LA NOVENA EDICIÓ 
DE LES BEQUES DE MÚSICA JOVE 2013

El passat 17 de maig es va celebrar el con-
cert dels finalistes de la 9a edició de les Be-
ques de Música Jove al municipi d’Alella, que 
va ser l’encarregat de liderar l’organització.

D’entre els guanyadors de l’edició d’enguany 
d’aquestes beques, organitzades conjunta-
ment pels serveis i les regidories de joventut 
dels ajuntaments d’Argentona, Cabrera de 
Mar, Cabrils, Premià de Dalt, Òrrius, Vilassar 
de Dalt i Vilassar de Mar, va resultar un dels 
integrants del grup Red Bears, el cabrilenc 
Antonio Postius.

Enguany, les beques han tingut una bona 
participació amb estils musicals molt va-
riats, d’entre els quals destaquen el folk 
acústic, el reggae-ska, el rock, el jazz, el pop 
i la rumba-fusió. De les dues categories en 
què es distingeixen les beques, a la 1a cate-
goria (entre els 16 i els 20 anys) es van rebre 
nou inscripcions i els finalistes van ser: Red 
Bears, El Veïnat i Caribús.
A la 2a categoria (de 21 a 30 anys), es van 
rebre sis inscripcions i els finalistes van ser: 
Through the lies, Grass i Judit Neddermann.

Els guanyadors d’aquesta 9a edició han es-
tat:
Categoria A: una beca per al suport musical 
de 1.000€ pel grup El Veïnat, de Vilassar de 
Mar.
Categoria B: una beca per a la producció ar-
tística de 3.000€ per a Judit Nedermann, de 
Vilassar de Mar.
Beca per al nou talent instrumental de 500€ 
per a Antonio Postius, bateria del grup Red 
Bears, de Cabrils.
Beca per al nou talent de veu de 500€ per a 
Judit Nedermann, de Vilassar de Mar.

A més a més, tots els grups participants 
han estat inclosos en una base de dades 
compartida per les regidories de Joventut 
organitzadores de les beques, i se’ls tindrà 
en compte a l’hora d’organitzar activitats 
musicals en aquestes sis poblacions.
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CATEGORIA A, de 12 a 17 anys

MENCIÓ ESPECIAL
Silueta, d’Andrea Pérez Sànchez

SEGON PREMI, amb un xec regal valorat en 75€
Camuflatge, de Ferran Solanes Vilanova

PRIMER PREMI, amb un xec regal valorat en 150€
No sempre s’ha de tocar de peus a terra, d’Ester Cisa Bonamusa

CATEGORIA B, de 18 a 30 anys

MENCIÓ ESPECIAL
Atemorit, d’Adrià Calvo Català

SEGON PREMI, amb un xec regal valorat en 200€
El bassal, de Marta Alsina Valverde

PRIMER PREMI, amb un xec regal valorat en 300€
Instant, d’Edna Lluís Aniceto



poral a Europa, voluntariat, treball a canvi 
d’allotjament i menjar, camps de treball i 
intercanvi i turisme alternatiu) i informació so-
bre tots els aspectes transversals que cal tenir 
en compte, com són els visats, l’assegurança i 
la seguretat social, entre d’altres.

Servei Voluntariat Europeu (SVE) i altres es-
tades, el mes de juliol a Malgrat de Mar.
Taller on es va explicar què és el SVE, què pot 
aportar i com s’hi pot accedir. També altres 
tipus de voluntariats, programes i estades 
(SCI-LTV, solidàries, etc.) i sense descuidar els 
aspectes transversals.
Aquest ha estat un taller adreçat a joves 
d’entre 18 i 30 anys amb ganes de conèixer  
una experiència de treball, aprenentatge inter-
cultural i personal, joves que cerquen una nova 
sortida professional o joves amb la necessitat 
de viure un any “sabàtic”.

D’altra banda, el passat 16 de setembre s’ha 
realitzat el tercer taller “Intercanvis Juvenils: Viu 
l’experiència” on un grup de joves de diferents 
municipis del Maresme, entre ells un jove de 
Cabrils, ha pogut compartir la seva experiència 
d’un intercanvi juvenil, Create’n’Share, durant 
la primera quinzena de juliol a Alemanya.

Quant a la programació de propers tallers, n’hi 
ha dos previstos pel proper mes d’octubre:
Estic a l’atur i vull treballar a l’estranger, el 6 
d’octubre, a les 19.30h al Centre d’Acció Jove 
de Calella.
Recursos per treballar i fer pràctiques a 
l’estranger, el 25 d’octubre a les 11:30h a CC 
Cabot i Barba de Mataró

Trobareu més informació i les inscripcions a 
l’Espai Jove Altell.

Des del passat mes de juny, s’ha reiniciat de 
nou aquest servei després de la signatura del 
nou conveni, ampliat a 16 municipis del Ma-
resme i amb vigència fins el proper mes de 
desembre.

Durant aquests primers mesos de funciona-
ment, des de l’Àrea de Joventut s’ha atès a 
una desena de joves d’edats compreses entre 
els 18 i els 31 anys i amb perfils ben diver-
sos (estudis, experiència laboral i experiències 
de mobilitat a l’estranger). Alguns joves s’han 
atès exclusivament des del Servei de Joventut 
de Cabrils i d’altres s’han derivat a l’assessoria 
presencial (Mataró i Vilassar de Mar).

Les demanes han estat: interès per tenir una 
experiència laboral a l’estranger per millorar 
el currículum, per realitzar pràctiques o per fer 
realitat un projecte d’emprenedoria; necessi-
tat d’aprendre idiomes; interès en realitzar una 
activitat de voluntariat; voluntat d’emancipar-
se en un altre país, o tenir una experiència a 
l’estranger que permeti reorientar els estudis.

D’entre els tallers per a joves programats per 
a aquest darrer semestre de l’any, dos ja s’han 
realitzat durant aquests mesos d’estiu.

Estades d’estiu (last minute version), el mes 
de juny a Mataró.
Amb una explicació sobre les oportunitats 
de mobilitat que ofereix l’estiu (feina tem-

EL SERVEI DE MOBILITAT INTERNACIONAL JOVE ES CONSOLIDA A LA CO-
MARCA DEL MARESME
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PIMEC COMERÇ I L’AJUNTAMENT DE CABRILS COL·LABOREN PER 
POTENCIAR EL COMERÇ URBÀ I DE PROXIMITAT DEL MUNICIPI

Lina Morales, alcaldessa de Cabrils, Isabel 
Tamboleo, regidora de comerç de la loca-
litat maresmenca, i Carles Gironés, presi-
dent del Consell del Vallès Oriental, Ma-
resme i Barcelonès Nord i vicepresident 
de PIMEC Comerç Catalunya han signat un 
conveni de col·laboració amb l’objectiu de 
promoure accions de millora en el desen-

volupament del comerç urbà i de proximitat.

PIMEC és la patronal que representa i de-
fensa totes les micro, petites i mitjanes 
empreses i els autònoms de Catalunya. 
Compta amb socis individuals i amb més 
de 300 socis col·lectius, com ara gremis i 
associacions empresarials.

GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMERÇ
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NOVA TEMPORADA AL PAVELLÓ 
MUNICIPAL D’ESPORTS DE CABRILS

BÀSQUET 3X3 AL CARRER

11
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Des de la regidoria d’Esports es dóna su-
port a les activitats de les entitats espor-
tives cabrilenques, especialment a aque-
lles que fomenten valors com l’esforç, la 
superació, l’amistat i la integració social, 
respectant sempre la independència de les 
organitzacions. 

A través d’aquestes entitats, s’hi poden 
practicar diferents esports al pavelló, com 
ara el Bàsquet, el Futbol Sala, l’Esgrima i el 
Patinatge Artístic. 

Les inscripcions continuen obertes. Per a 
més informació, podeu contactar al tel. 
93 753 83 78

Exitosa i gran acollida del Torneig de Bàs-
quet 3x3 al carrer, celebrat a la població 
el passat 19 d’agost de la mà del Club 
de Bàsquet Cabrils, amb el suport de 
l’Ajuntament del municipi. Les entitats 
organitzadores feliciten als guanyadors i 
agraeixen als equips la seva participació.
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El passat diumenge 6 d’octubre es va celebrar 
la Challenge Barcelona-Maresme. Illa-Activa 
va tenir presència en aquesta duríssima triat-
ló internacional participant amb 5 equips a la 
categoria de relleus amb 3 atletes a cadascun, 
tots ells abonats d’ILLA ACTIVA, tècnics d’ILLA 
ACTIVA i membres de l’Associació NEN. El 
repte consistia en realitzar 3,8 km nedant, 180 
km en bicicleta i 42,2 km de carrera.

CHALLENGE CALELLA

La finalitat d’aquest primer esdeveniment del 
projecte ILLA ACTIVA-ASSOCIACIÓ NEN és 
aconseguir fons per a la investigació del neu-
roblastoma a través de la venda de polseres 
solidàries, que es poden comprar a la recep-
ció del centre, i arribar a l’objectiu d’assolir  
10.000€ per a la iniciativa “Mecanismes 
de quimioresistència als fàrmacs anti-
neoplàstics en neuroblastoma”, del Labo-
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ratori de Tumors del Desenvolupament de 
l’Hospital de San Joan de Déu de Barcelona.

Tot i que el principal objectiu de la Cha-
llenge Barcelona-Maresme era la recapta-
tori de fons, els equips d’ILLA ACTIVA-AS-
SOCIACIÓ NEN van aconseguir el primer i 
segon lloc en relleus mixtes i un total de 3 
equips van quedar entre els 5 primers clas-

sificats d’aquesta proba internacional, en 
la qual hi ha participat un total de 1.112 
atletes de 36 països del món. 

Tot això no hauria sigut possible sense 
l’ajuda dels espònsors i la col·laboració 
de la mateixa organització de la Challen-
ge Barcelona-Maresme i l’Ajuntament de 
Cabrils.
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PARCS I JARDINS

Les fotografies corresponen a la maquinària 
de nova adquisició per a la Brigada de Parcs 
i Jardins de Cabrils. La plataforma elevadora 
i la biotrituradora, a part de significar una 
millora molt important quant a la seguretat 
dels treballadors, aportaran més rendiment 
en els treballs de manteniment i, per tant, 
es podran abastar més zones d’actuació. Cal 
destacar que, malgrat la reducció del pres-
supost de Parcs i Jardins un 20% respecte el 
2012 i un 30% respecte el 2011, s’han pogut 
comprar aquestes màquines sense veure’s 
afectat el servei. 

Només arribar la maquinària nova a la nau 
de la brigada, els treballadors han realitzat 
un curset per saber com fer-la servir. Acabat 
aquest curset, ja l’estan utilitzant a Montca-
brer per arreglar els xiprers del carrer Josep 
Mª Folch i Torres. 

Anunciem que, com cada any, a finals 
d’octubre comença la campanya de poda 
dels arbres de la via publica.



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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ENSENYAMENT

COMENÇA EL CURS 13-14 A CABRILS 

Un any més, en aquesta l’edició d’El Butlle-
tí de Tardor informem sobre l’inici del curs 
escolar dels més d’un miler de nens i nenes 
d’edats compreses entre els 0 i els 16 anys 
escolaritzats en centres educatius de Cabrils.
 
Enguany, un dels fets destacats d’aquest inici 
de curs 2013-2014 és la retirada dels mòduls 
de l’Escola L’Olivera, que es va dur a terme a 
finals del mes d’agost. Amb aquesta obra, 
l’Ajuntament ha acomplert la demanda de 
l’escola per traslladar l’hort al pati central apro-
fitant un dels fonaments dels mòduls retirats, 
un espai molt més ample i que el centre podrà 
beneficiar-se pel projecte d’escola verda. 

Igualment, durant els mesos de juliol, agost i se-
tembre s’han dut a terme arranjaments i millo-
res en els centres L’Olivera i Mas Maria i l’institut 
de Cabrils per tal de condicionar-los de cara a 
començar el curs amb la normalitat habitual.

En l’àmbit educatiu municipal, el curs 2013-
2014 ha començat amb força novetats res-
pecte el curs anterior. 

D’una banda, durant l’estiu s’ha dut a terme 
el procés de licitació de la gestió de l’Escola 
Municipal de Música de Cabrils (EMMC), que 
durant quatre anys ha gestionat Visualsonora 
SCCL. El concurs ha estat adjudicat a la UTE 
Musicop SCCL i Visualsonora SCCL, fet que 
suposa la continuïtat del funcionament de 
l’EMMC, però aconseguint una ampliació de 
l’oferta formativa per donar cabuda a noves 
realitats i necessitats de l’ensenyament artís-
tic i cultural musical a Cabrils. 

L’Escola d’Adults també presenta algunes 
novetats respecte el curs 2012-2013. D’una 

banda, s’ha contractat una mestra per substi-
tuir una baixa per jubilació. Amb aquesta con-
tractació s’amplia l’oferta dels ensenyaments 
incorporant la novetat d’un curs de nivell C de 
Català, juntament amb l’oferta de formació 
permanent habitual (classes d’acolliment, en-
senyaments inicials, tallers de català i cursos 
de nivell A i B, taller de la memòria, etc.).

D’altra banda, en l’àmbit de les mesures for-
matives per lluitar contra la crisi, l’aposta de 
l’Ajuntament de Cabrils amb l’ajuda de la 
Diputació de Barcelona, ha sigut continuar 
oferint el curs per a les proves d’accés al cicle 
formatiu de grau mitjà (CFGM). Aquesta me-
sura pretén reincorporar al sistema educatiu 
a aquelles persones que no disposen de gra-
duat en educació secundària. Enguany, com a 
novetat, aquest curs també s’oferta a l’Hotel 
d’Entitats, juntament amb la resta de cursos 
de l’Escola d‘Adults.

El curs 2013-2014 també tindrà novetats per 
a l’Escola Bressol. La difícil situació econòmi-
ca que travessa el país i la consegüent baixa-
da de la natalitat ha suposat una reducció 
de la matriculació d’aquest ensenyament 
no obligatori. Des de l’escola i la Regidoria 
d’Ensenyament es treballa per incorporar 
novetats en el servei d’escola bressol per tal 
d’adequar l’oferta amb les noves circumstàn-
cies de la demanda.
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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

CRISTINA ALONSO ORTEGA 
LOGOPEDA Col. 08/0883 
C/ Emília Carles, 31, baixosB 
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

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



El Museu es troba en una etapa de dinamit-
zació i,  proba d’això, és la continuïtat en les 
seves exposicions obertes al públic.

Exposició “Menja bé, tu hi guanyes”: dirigida 
al públic infantil per tal que aprengui a menjar 
sa i de manera equilibrada amb una cuina me-
diterrània rica en verdures, fruites, proteïnes i 
carbohidrats en la proporció adequada.

Exposició “Aran Clavis Regni”. Va coincidir a 
l’agost amb La Mostra Gastronòmica, Comer-
cial i d’Artesans de Cabrils. Enguany, el Govern 
de la Val d’Aran ha estat el convidat especial 
de La Mostra perquè presentés els seus pro-
ductes gastronòmics i, alhora, exhibís aquesta 
exposició itinerant de la Val d’Aran al Museu 
Municipal de Cabrils.

Exposició “El Tabac al Descobert”. És una 
eina per prevenir el tabaquisme entre els joves 
de dotze a catorze anys. Està dissenyada per 
ser emprada en l’àmbit educatiu. El seu ob-
jectiu és generar actituds contràries al tabac 
i al seu consum per tal d’evitar, o si més no 
retardar, l’experimentació amb el tabac en les 
persones que no han fumat mai.

Exposició de Fotografies. Consta de fotogra-
fies d’alumnes de l’Institut de Cabrils partici-
pants a l’experiència EFIM. Concurs promogut 
pel Consell d’Europa i Generalitat de Catalun-
ya on va resultar una de les guanyadores una 
alumna de l’Institut de Cabrils, Eulàlia Layunta. 
Es va inaugurar el diumenge 29 de setembre i 
romandrà al museu fins al 13 d’octubre.

Així mateix, hem iniciat el procés de restaura-
ció d’un mapa parcel·lari de Cabrils, anomenat 
de Santa Creu, que data de 1846. A principis 
de setembre es va portar a escanejar a l’Intitut 

19

MUSEU EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

EXPOSICIONS AL MUSEU

Cartogràfic de Catalunya i el segon pas és la 
seva restauració, que es durà a terme amb una 
especialista a l’Arxiu Nacional de Catalunya.

Per últim, remarcar que estem treballant en 
exposicions futures, en concret la de “Rellot-
ges de Sol”, de la qual us mantindrem infor-
mats en breu.
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Un curs polític intens
D’una banda el curs polític 2013-2014 que comencem serà una de les etapes polítiques més inten-
ses a nivell nacional. La situació de crisi i les perspectives de recuperació econòmica i de l’atur, el 
rumb de la relació amb l’Estat i la necessitat de millorar la relació entre institucions i la ciutadania 
seran els temes que marcaran la política dels propers mesos.
D’altra banda, a nivell municipal, el curs també serà intens. De fet, serà l’últim curs polític sencer 
d’aquesta legislatura ja que l’any 2015, a efectes pràctics, serà any d’eleccions municipals. Fins 
llavors, aquest equip de govern seguirà treballant pels cabrilencs i cabrilenques. Continuarem arran-
jant els paviments de les urbanitzacions que estiguin en més mal estat. Aplicarem un manteniment 
dels parcs i zones. Mantindrem els serveis públics municipals posant especial èmfasi en aquells ser-
veis d’atenció a les persones que més ho necessitin. Seguirem apostant per una bona comunicació 
amb els nostres ciutadans i pels sectors econòmics referents al nostre municipi.
En tots dos casos, és indispensable que els polítics estiguem a l’alçada de les circumstàncies. El 
descrèdit de la política exigeix un esforç extra tant a governants com a opositors. Puc assegurar que 
l’equip de govern, amb la seva alcaldessa al capdavant, contribuirem perquè sigui així i esperem que 
la resta de grups polítics també. I que fets com els que es van produir en el passat ple de setembre 
per part d’algun membre d’un grup polític de l’oposició no es tornin a repetir. Si ho fem així, tots 
estarem contribuint per una millor democràcia.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Partit Popular (Maria Carme Torres)

FALSOS MITOS PARA UNA CATALUNYA INDEPENDIENTE

I  CATALUÑA INDEPENDIENTE SEGUIRÁ SIENDO PARTE DE LA UE. FALSO
Una independencia de Cataluña la dejaría al margen de los Tratados de la UE, del Euro, del mercado úni-
co y de todas las políticas comunes (como la Agrícola Común, la Política de Cohesión, de todos los fondos 
europeos),fuera de la libertad de circulación de las personas, capitales y servicios y se crearía un vacío jurídico.
II ESPAÑA EQUIVALE A PÉRDIDA ECONÓMICA PARA CATALUÑA. FALSO
El superávit comercial de Cataluña se lo debe a las ventas y las compras de mercancías al resto de España. En 
los últimos 10 años, el saldo de la balanza comercial de Cataluña respecto al mercado internacional ha sido 
negativo
III ESPAÑA EJERCE UN EXPOLIO FISCAL A CATALUÑA. FALSO 
Son las personas las que tributan en función de su capacidad económica y no los territorios. Sino se llegaría 
a la paradoja de que Barcelona tiene déficit fiscal respecto del resto de Cataluña, o sus barrios ricos respecto 
de los más pobres. 

 VERDADER: INEFICIENT  GESTIO A CATALUNYA
Catalunya és la comunitat autònoma més endeutada d’ Espanya, amb un deute que, en el primer semestre 
de 2012, va pujar a  43.954 milions d’euros (un 22% del seu PIB), el que representa al voltant del 30% del 
total del deute de les CCAA. 
Les seves empreses publiques tenen un deute de 6.365 milions d’euros, el que representa practicament la 
meitat del deute total del sector públic empresarial autonòmic, que és de 12.358 milions. 
Catalunya va ser a l’agost la segona comunitat autònoma on més va crèixer l’atur, darrera d’Andalusia. 
Catalunya ha incomplert el objectiu de déficit que tenia per 2011 –va registrar un 3,72% quan l’objectiu 
marcat a les CCAA era del 1,3% del seu PIB-.
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Veïns Independents de Cabrils (Àrea d’Informació i Participació)

El VIC A FAVOR DEL DERECHO A DECIDIR.
El titular puede sorprender, “el VIC está a favor del DERECHO A DECIDIR, pero en una línea muy dife-
renciada: DECIDIR implantar la transparencia en nuestro ayuntamiento…DECIDIR suprimir gastos 
innecesarios e indignos como butifarradas,almuerzos,cava,fiestas-festejos,conciertos…DECIDIR 
eliminar inversiones faraónicas que lo único que comportan son más gastos innecesarios. DECIDIR 
a favor de los vecinos de Cabrils en lugar de favorecer a unos pocos que siguen beneficiándose de 
favores por ser afines a “otros pocos”…DECIDIR acabar con las injusticias que se cometen con los 
vecinos de las urbanizaciones que pagan todo y reciben nada…DECIDIR acabar con la inseguridad 
de nuestras calles y accesos para evitar accidentes graves a peatones y conductores…DECIDIR im-
pedir  la constante subida a discreción de impuestos y tasas como la reciente perversa imposición 
de la “tasa de vados para urbanizaciones”que en algunos casos no existen…DECIDIR por seguir in-
sistiendo que los políticos locales no deben ser profesionales de la política para vivir de ella…¡PERO 
ASÍ NOS VA!…mientras ciertos políticos locales de media talla y escasa formación se preocupan de 
cuestiones identitarias se les va el tiempo y las ganas en dedicarlo a lo que realmente interesa a los 
vecinos y vecinas de Cabrils. Sentimos haber defraudado a independentistas, soberanistas,no so-
beranistas, pseudofederalistas y demás…ENTRE TANTO NOSOTROS A LO NUESTRO:Intentando 
superar las crisis y fiscalizando que los fondos públicos municipales sean destinados a lo que 
realmente necesita Cabrils. Más información en http://viccabrils.blogspot.com.es/ 

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

Ha passat l’estiu, i SOM Cabrils, durant aquest dies ha tingut temps de fer mes de una reflexió.
Veïns del poble, ens han fet arribar la seva preocupació del perquè no varem escriure en el “butlletí” 
passat, i la contesta ha estat molt clara: la política que s’està duent a terme “no ens agrada”.
El primer bon dia de cada matí es la “crisis”, però la veritable crisis del nostre país, son els partits 
que ens governen i les persones que els representant. Des de Espanya el PP i des de Catalunya CIU.
Uns partits que es omplen la boca de que volen salvar el mon, i lo que estan salvant son les seves 
cadires. Unes cadires que en el seu moment varen tenir un preu molt alt, però estem veient tots 
plegats que per una mala praxis dia rere dia, la vida de milers i milers de persones se esta enfonsant.
Aquest es un clar exemple de lo que esta passant amb la política municipal, una política basada 
amb interessos, amb mentires, pagant qualsevol preu per tal de ocupar un bon lloc a primera fila, 
això si trepitjant a qui faci falta i sobre tot envoltant-se amb una gran bandera, i penjant la foto a 
primera plana......, però que al primer “toc” desapareix tot.
Aquest dos partits (CIU-PP) son socis de govern en el nostre municipi, i encara que a les esquenes 
es diguin “el nom del p...” aguantaran “carros y carretes” per tal de continuar en el govern.
Des de SOM Cabrils, lamentem les actuacions d’aquest partits i el de les persones que els repre-
sentant doncs els interessos particulars de cada un d’ells no propicien que aquest municipi i els 
vilatans que en formen part puguin tirar de forma adient endavant.

La nostra batalla d’aquest estiu va ser el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM. Dins del termini 
presentem 6 al · legacions:
1ª El POUM viola el principi d’un desenvolupament sostenible en continuar amb la dispersió territo-
rial amb un increment de 1.000 habitatges sense necessitat, amb un addicional polígon industrial

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

L’orgull de ser catalana
L’11 de setembre a Catalunya es va viure  una experiència inoblidable.
El poble català va sortir al carrer, pacíficament, amb germanor, per reivindicar el seu dret a decidir, 
volem decidir el nostre destí com a nació i això a quedat força clar.
No cal que ningú intentin convèncer-nos de que aquest es el camí equivocat, de que pot ser que-
darem fora de la Unió Europea, de que serem terra de ningú i que les empreses marxaran, jo no ho 
crec, jo crec que Catalunya es una terra valenta i la seva gent una gent emprenedora i treballadora, 
amb força suficient per decidir el seu destí i per tirar-ho endavant. Som un país civilitzat on tothom 
te cabuda i on cada dia, pas a pas, estem trencant amb costums arcaiques, com son les “corrides de 
toros” i que aviat també haurem posat punt i final a festes i festetes on els animals siguin maltractats, 
com es el cas dels correbous.
Es per aquesta, com animalista que soc, i per moltes més raons, per les quals estic orgullosa de ser 
catalana i no em fa gens de por començar a caminar lliurement.
Però hem de tenir una cosa molt clara, abans de començar a caminar, hem de decidir i hem de decidir 
amb molta cura, qui volem que ens representi durant aquest procés, perquè si es veritat que vull ser 
lliure i catalana, també es veritat que vull estar representada per uns polítics honrats i transparents, i 
això a hores d’ara no ho tenim gaire clar.

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.
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Posa’t  
l’Ajuntament a 
la butxaca

CABRILS ARA és una eina pensada 
per apropar-te més a nosaltres 
perquè amb els teus suggeriments, 
ens ajudaràs a millorar la nostra vila.

Aquesta aplicació disposa de di-
ferents funcions per estar informat 
de tot el relacionat amb el nostre 
poble. Descobreix-les!!! 

www.cabrils.cat

Baixa’t l’App Cabrils ara!


