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Benvolguts i benvolgudes,
 
Tornem a deixar enrere un altre any, encara amb la roba de màniga curta a l’armari degut 
a que aquest hivern el fred s’ha fet esperar. Però ja el tornem a tenir aquí per recordar-nos 
que estem al Nadal.
 
Com cada any és moment de fer balanç de les coses que han passat tant a nivell profes-
sional com personal. Aquest 2014 ha estat un any marcat per uns esdeveniments polítics 
i socials que, segurament, formaran part de la història del nostre país. Estem expectants 
per veure què ens ofereix el futur.
 
Des de l’Ajuntament de Cabrils encarem el nou any amb il·lusió i amb la confiança que 
els temps difícils que ens ha tocat viure es quedin cada vegada una mica mes lluny, tot 
esperant que la bona feina per part de tots tingui la seva recompensa.
 
Tenim un gran poble, amb molt de potencial i, sobretot, amb un gran component humà. 
Des de l‘Ajuntament seguirem desenvolupant els projectes que ja tenim en curs i prepa-
rant de nous, tots enfocats a tenir un Cabrils millor.
 
Us desitgem, de tot cor, unes Bones Festes i un millor 2015.
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WWW.CABRILSARA.CAT ES RENOVA PER SER MÉS INTERACTIU GRÀCIES VOLUNTARIS 

Entrem en una nova fase en la qual posem 
els esforços en convertir la pàgina web en 
una eina que, a més d’aportar informa-
ció, sigui més participativa. Enquestes, 
consultes, opinions, etc. Volem convertir 
el web www.cabrils.cat en un instrument 
més pràctic i utilitzat. 

A més, a partir del mes de gener es penja-
ran els plens municipals celebrats, i tothom 
podrà veure’ls quan ho consideri oportú.

Recolzem el web amb l’aplicació per dis-
positius mòbils ‘Cabrils Ara!’. A través de 

El voluntariat és un fet social present en 
tota societat moderna i democràtica i a 
la nostra biblioteca sempre hem pogut 
comptar amb la col·laboració de cabri-
lencs que ens han ajudat en els nostres 
projectes de forma altruista i desinteres-
sada.

La biblioteca es va inaugurar l’any 2001 
i ja des del 2002 hem comptat amb la 
col·laboració de diversos cabrilencs. 

Estimats voluntaris,
Amb la vostra participació reforcem la 
idea  de la biblioteca com espai de relació 
social i dinamitzador, col·laborant en el 

desenvolupament cultural  del municipi. 
Treballem junts  per millorar la biblioteca.

La vostra feina ens ajuda a enriquir i incre-
mentar els nostres serveis. Gràcies a la vostra 
col·laboració, la nostra biblioteca esdevé un 
equipament de qualitat, proximitat i innovador.

Hem inclòs aquestes fotos amb alguns de 
vosaltres, no hi sou tots, és molt difícil po-
der-nos trobar, però el nostre agraïment és 
per a cadascun de vosaltres, no ens oblidem 
de ningú.

Moltes gràcies a tots i molt Bones Festes 
per a tothom!!

l’aplicació ja hem atès satisfactòriament 
més de 60 incidències. 

Així mateix, hem implementat la secció 
TROC, per fomentar l’intercanvi de béns i 
feina dels vilatans. 

De cara a l’any vinent, millorarem 
la secció ‘suggeriments’. A partir del 
2015, la persona que hagi enviat un 
suggeriment rebrà una notificació del 
procés de resolució del mateix, sent 
fins ara un punt feble que resoldrem 
ben aviat.
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EL PLE APROVA EL PRESSUPOST DE L’ANY 2015 TOT A PUNT PEL PLA GRÈVOL

El pressupost per al proper 2015, de qua-
si 8.700.000€, és inferior al del 2014, 
concretament 40.871€ menys que l’any 
en curs. Les partides són molt semblants, 
però amb increments en tots els àmbits 
socials prestats a la comunitat. 

Les xifres aconseguides durant l’any en curs 
i l’administració del govern han permès 
que l’endeutament extern es mantingui 
per sota del 75% dels ingressos corrents. 

La recuperació de la gestió directa del 
Servei de Neteja de la Via Pública i de 
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Manteniment de Parcs i Jardins ha com-
portat un estalvi important que es pot 
destinar a finançar d’altres serveis.  
D’altra banda, la gestió eficaç i eficient 
de recursos permetrà mantenir els ser-
veis que es presten als cabrilencs sense 
haver hagut d’incrementar la pressió fis-
cal ni haver de recórrer excessivament a 
l’endeutament.

El nou pressupost aprovat genera un es-
talvi de 133.236€, el qual es destinarà a 
inversions i a la transferència del conces-
sionari del complex esportiu municipal.
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L’època de Nadal és un bon moment per 
retrobar-se amb la família i gaudir de les 
festes. És una època, també, on es realitzen 
moltes compres i, per tant, on hi ha molt 
moviment de diners.

Aquesta circumstància excepcional fa que 
els delinqüents intensifiquin la seva acti-
vitat, de manera que els delictes contra el 
patrimoni, robatoris i furts, augmenten ex-
ponencialment.

Per garantir la seguretat d’un nou Nadal 
en l’àmbit del comerç, l’oci nocturn i la 
mobilitat, els mossos d’esquadra i les 
policies locals es coordinaran per man-
tenir la presència policial en els princi-
pals eixos i centres comercials d’arreu 
de Catalunya.

De la mateixa manera que a la resta del 
país, a Cabrils es durà a terme aquests dies 

aquest dispositiu conjunt que, amb la de-
nominació de Pla Grèvol, consistirà en el 
reforç del patrullatge, sobretot a les zones 
comercials, d’oci nocturn i en les franges 
horàries de més concentració de persones. 
Les patrulles policials estaran formades per 
un policia local i un mosso d’esquadra, que 
vigilaran els carrers i comerços del centre i 
atendran els ciutadans.

En aquest mateix context, sol·licitem la 
col·laboració ciutadana, de forma que de-
manem a tots els cabrilencs que es posin 
en contacte amb la policia quan observin 
qualsevol persona, vehicle o situació sos-
pitosa, ja sigui al centre urbà o també a 
les urbanitzacions. Sense aquesta ajuda 
és molt difícil que els policies puguin fer 
una bona prevenció. Per això, tot i que de 
vegades el ciutadà pugui pensar que és 
innecessari, és del tot imprescindible que 
informi de qualsevol incident de forma 
immediata.

PRESSUPOSTO
S 2015
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EL MUNICIPI DE CABRILS JA COMPTA AMB 4 DESFIBRIL·LADORS

CAMPANYA ANUAL DE PREVENCIÓ DE GLAUCOMA

CONSUM, COM SOM? DEPÈN DE 
TU, DEPÈN DE TOTS!
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L’Ajuntament de Cabrils acaba d’adquirir 
un nou desfibril·lador, que disposa del 
set de reanimació per DEA i senyalètica 
internacional.

El nou desfibril·lador  s’ha instal·lat en 
un cotxe patrulla de la policia local i 
suposa la 4a adquisició de titularitat 

Els dies 13 i 14 de novembre, al Pont de la 
Vela i de 10 del matí a 6 de la tarda, es va 
posar en funcionament la Campanya anual 

municipal. El primer es va cedir al Po-
liesportiu, el segon es troba al Camp de 
Futbol i el tercer en un altre cotxe pa-
trulla de la policia local. 

Amb aquesta inversió, l’Ajuntament de 
Cabrils demostra la seva aposta per la 
salut i el benestar dels seus vilatans.

de prevenció de glaucoma i degeneració 
macular associada a l’edat DMAE, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament de Cabrils.

SANITAT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Exposició impulsada per l’àrea de Sa-
lut Pública i Consum de la Diputació de 
Barcelona amb l’objectiu de fomentar 
el consum responsable.

Quatre mòduls :

1 - Quins són els nostres drets quan 
consumim?
2 - On i com podem consumir respon-
sablement?
3 - L’etiqueta ens ajuda a escollir millor?
4 - Qui vetlla per tu com a consumidor?

Exposició orientada a diferents públics i 
col·lectius,  a escolars d’edats compre-
ses entre vuit i quinze anys.

Exposició  impulsada per  la Dipu-
tació de Barcelona en el marc de la 
campanya informativa de la Regido-
ria de Sanitat sobre hàbits saludables. 
 
La mostra vol sensibilitzar l’adopció 
d’actituds positives envers la SIDA i pro-
vocar la reflexió dels joves i la ciutada-
nia en general en relació al VIH i la sida. 
Consta de varis plafons de diferents 
mides, amb vinyetes tipus còmic realit-
zades per prestigiosos dibuixants com 
Azagra, Gin, Oscar, Lluïsot.., amb el pro-
pòsit  de transmetre informació per a la 
prevenció del VIH-Sida a través de la via 
de l’ humor, amb un missatge comú: 
L’ús del preservatiu evita el contagi.

QUÈ PINTA LA SIDA: STOP



L’ARXIU HISTÒRIC DEL MMC JA ÉS UNA REALITAT CABRILS, AMB L’ESPORT

AINHOA MAS, CAMPIONA DE LA COPA CATALUNYA DE JUDO 

GOVERNACIÓ I MOBILITAT GOVERNACIÓ I MOBILITATMUSEU ESPORTS
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la documentació històrica que des del segle 
XIX es conserva a l’Arxiu Municipal i les di-
verses entitats del poble, amb una clara fi-
nalitat cultural i com a eina bàsica per a la 
investigació i recerca històrica.

També volem deixar palès que per a aquest 
proper 2015 s’estan preparant diversos ta-
llers de recuperació de la memòria oral, els 
quals es volen dur a terme amb els nostres 
avis i no tant avis del poble. El testimoni di-
recte de la gent ha esdevingut en els darrers 
temps una de les fonts d’informació més 
valuoses per a historiadors i antropòlegs. És 
gràcies a un treball d’aquest tipus, i amb la 
col·laboració d’amics com l’Alfred Casanovas, 
en Jaume Cuduñet, en Joan dels serveis tèc-
nics de l’Ajuntament de Cabrils, o en Miquel 
Cortina del Sant Crist, que aquest mes de 
novembre hagi sortit publicat a la XXX Ses-
sió d’Estudis Mataronins, un treball de recer-
ca realitzat per J. Montlló i L. Bosch sobre la 
coetera de Ca N’Amat, uns edificis singulars 
que van aparèixer a finals del segle XIX per 
tal de trencar les tempestes de pedra que 
tant de mal podien causar als conreus.  Pro-
perament es presentarà al museu.

Des de la regidoria d’esports s’han celebrat i 
dut a terme diferents esdeveniments i acti-
vitats. Entre d’altres, el pavelló de Cabrils va 
ser la Seu de la Nit del Campions del Futbol 

Català de la Federació Catalana de Futbol. 
També ha sigut destacable la Cursa Solidària 
amb la Fundació Carreras i la col·laboració 
amb l’Illa Activa.

El 8 de novembre al matí es va disputar a les 
Llars Mundet la Copa Catalunya de Judo en la 
categoria cadet, masculina i femenina.

L’esdeveniment va comptar amb més de 200 
participants, entre els quals els millors judo-
ques cadets d’arreu de Catalunya i Andorra. 
El Club de Judo Cabrils va participar amb 5 
judoques: Ainhoa Mas, Palmira Piqué, Oriol 
Berlinches, Coppèlia Rodríguez i Cristian Fu-
nes.

Destaquem l’Ainhoa Mas en el pes de fins 
a 70 kg., en resultar campiona després de 
guanyar 4 combats pel màxim resultat, 
ippon, acabant tots ells abans del límit de 
temps.

També són remarcables els cinquens llocs de 

la Palmira Piqué (fins a 57 kg.) i l’Oriol Berlin-
ches (fins a 50 kg.), guanyant 3 combats amb 
autoritat, perdent el definitiu que els hagués 
donat la medalla de bronze. En Cristian Fu-
nes, en el pes de fins a 66 kg., va guanyar dos 
combats, acabant en setena posició.

El museu, com a institució cultural, neces-
sitava un indret on poder gestionar els fons 
documentals i fotogràfics resultat de dona-
cions. L’Ajuntament ha sabut comprendre i 
trobar una solució que feia molts anys havia 
quedat suspesa, tal vegada per manca de co-
neixement, tal vegada per manca de sensibi-
litat. I és que l’ingrés d’un fons documental 
privat en un arxiu públic genera un seguit 
d’incerteses que cal afrontar amb serenor. 

D’una banda, el museu no podia acceptar 
documentació si no era sota unes condi-
cions que permetessin afrontar amb garan-
ties el tractament arxivístic. Per l’altra, calia 
gestionar tota la documentació que amb el 
pas dels anys havia ingressat en el fons do-
cumental i fotogràfic i que corria perill de 
perdre’s per sempre. Des del dia 14 d’octubre 
d’enguany, l’antic local de Serveis Socials, Ca 
la Tranquil·la del Pis, ha passat a formar part 
integrant de l’edifici de Can Ventura del Vi 
com a arxiu històric. 

La Regidoria de Cultura s’ha compromès a 
facilitar  els equipaments mínims necessaris 
per començar amb la tasca de salvaguarda 
d’aquest patrimoni tant valuós pel nostre 
poble. La documentació s’anirà catalogant 
i digitalitzant. Aquesta feina de formiga, 
permetrà en un futur, poder ser consultada 
per investigadors i estudiosos sense que es 
malmeti o es perdi cap document original.  
L’ambició és encara més gran, perquè un 
dels objectius del MMC és poder digitalitzar 
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FESTES

S’ACOSTA EL BON NADAL, 
ESCOLARS!!!

PER CAP D’ANY, QUEDA’T A 
CABRILS
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FESTES

Si encara no teniu res planejat per a la 
revetlla de Cap d’Any, podeu quedar-vos 
a Cabrils i celebrar-ho amb nosaltres. 
L’Ajuntament, amb la col·laboració dels 
Peluts de Foc, organitza les Campanades 
davant la Plaça de l’Església i la discomò-
bil al Centre Cívic La Fàbrica, per ballar 
sense parar durant la primera matinada 
del 2015.

Arribat el mes de desembre s’acosten les 
vacances de Nadal i, per tant, l’aturada 
nadalenca de l’activitat escolar. Com ja és 
tradició des de l’any 2004, la regidoria de 
Festes organitza una nova edició del “Bon 
Nadal, escolars!!!” durant els dies labora-
bles del mes de desembre i gener en què 
no hi ha activitat als centres educatius. 

Per a l’edició d’enguany, el “Bon Nadal, 
escolars!!!” s’ha programat pels dies 23, 
24, 29, 30 i 31 de desembre i 2 i 5 de 
gener pels petits de la casa les següents 
activitats i actes:

Aprofiteu i gaudiu d’aquest Nadal i de 
tot el que hem preparat perquè aquestes 
siguin unes festes plenes de joia, il·lusió, 
emocions i bons moments.  

23 de desembre, a les 6 de la tarda a la 
plaça de l’Església, XIX CAGATIÓ PO-
PULAR.
24 de desembre a les 11 del matí al 
Centre Cívic La Fàbrica, NÚVOLS, ES-
TELS I CONTES DEL CEL.
29 de desembre a les 11 del matí al 
Centre Cívic La Fàbrica, l’espectacle de 
titelles EL GEGANT SEMPRE TÉ GANA.
30 de desembre a les 11 del matí al 
Centre Cívic La Fàbrica, l’espectacle 
BANYETES: UN CONTE ATABALAT.
31 de desembre a les 11 del matí al 
Centre Cívic La Fàbrica, KIDS PARTY 
SHOW.
2 de gener a les 11 del matí al Centre 
Cívic La Fàbrica, SOLDADET DE PLOM.
5 de gener a les 11 del matí al Centre 
Cívic La Fàbrica, TALLER DE FANALETS.
5 de gener a les 6 la tarda pels carrers, 
CAVALCADA DE REIS.
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L’AJUNTAMENT ACONSEGUEIX QUE EL CREMATORI DE VILASSAR 
DE DALT S’INSTAL·LI LLUNY DE CABRILS

La moció es va aprovar amb el suport 
de tots els partits excepte ERC

El ple de l’Ajuntament de Cabrils ha apro-
vat una moció en contra de la instal·lació 
d’un complex funerari a Vilassar de Dalt 
al costat d’una important instal·lació es-
portiva que limita amb el municipi de Ca-
brils i molt proper a habitatges de veïns 
cabrilencs. La moció ha prosperat amb el 
suport de tots els grups municipals a ex-
cepció d’ERC. 

Mitjançant la moció, l’Ajuntament de Ca-
brils ha reclamat al consistori de Vilassar 
de Dalt que “la instal·lació del forn crema-
tori en cap cas llindi amb el nostre munici-
pi”, al·legant, entre d’altres aspectes, que 
“en relació als efectes nocius per a la salut 
de les persones existeix nombrosa biblio-
grafia, directrius, demostracions i estudis 
científics dels perjudicis que ocasionen 
tant a les persones com al medi ambient.” 
A la moció també s’exposa que “Vilassar 

de Dalt reconeix que un dels arguments 
de més pes que els ha portat a defensar la 
construcció del complex funerari, a ban-
da de la necessitat de garantir un servei 
de qualitat, és la d‘obtenir uns ingressos 
importants per a la malmesa economia 
municipal, i mai han de prevaler els inte-
ressos econòmics sobre la seguretat i la 
qualitat de vida de les persones”.
 
L’Ajuntament de Vilassar de Dalt ja ha in-
format que el crematori tindrà una nova 
ubicació: uns terrenys municipals propers 
a la C32. 

En aquesta mateixa moció, el ple de 
l’Ajuntament de Cabrils també ha aprovat 
la constitució d’una comissió de seguiment 
i informació, formada per un representant 
de totes les forces polítiques municipals i 
en la qual “es donarà participació a tots els 
agents implicats, amb la finalitat d’efectuar 
un seguiment del procés d’instal·lació del 
forn crematori de Vilassar de Dalt”.

CABRILS, MUNICIPI ESTRELLA DEL MAGAZINE ‘DIVENDRES’ DE TV3 

El programa ‘Divendres’ de TV3 ha visitat la 
nostra població. El magazine es va emetre 
en directe durant els passats 17, 18 i 19 
de novembre. Durant aquests tres dies, el 
magazine que presenten Xavier Coral i Es-
partac Peran van fer connexions en directe 
des de la Plaça de l’Església i van emetre 
reportatges sobre els principals atractius 
del poble. 

‘Divendres’ va fer un repàs sobre la història 
de Cabrils, el seu patrimoni paisatgístic i 
cultural, els negocis i establiments desta-
cables, i va entrevistar personalitats de re-
nom que viuen a la vila. També van fer res-
sò del 10è aniversari del Plat de Cabrils i de 
la important gastronomia que caracteritza 
la vila gràcies a l’impuls de l’Associació 
d’Hostalers de Cabrils.

NO AL CREMATORI
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SERVEIS SOCIALS
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SERVEIS SOCIALS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

CELEBRACIÓ DEL DIA DE LA INFÀNCIA

LA DIRECTORA DE L’ACADÈMIA DE CINEMA CATALÀ, ISSONA PASSONA, 
VISITA CABRILS

CAMPANYA DE RECOLLIDA DE JOGUINES A L’ILLA ACTIVA CABRILS

Amb motiu del Dia de la Infància, el pas-
sat 21 de novembre, el pati de l’escola 
L’Olivera va ser l’escenari d’una festa 
d’homenatge. Es va dur a terme a la tarda 
i hi van participar els alumnes de primer a 
tercer de l’escola L’Olivera i del Mas Ma-
ria. Els infants van gaudir amb l’espectacle 

El passat 25 de novembre, amb motiu 
del Dia Internacional contra la Violència 
de Gènere, la Regidoria de la Dona amb 
el suport de l’Associació de Jubilats/des 
i Pensionistes de Cabrils, van convidar a 
l’actual Directora de la Acadèmia de Ci-
nema  Català, la Sra. Issona  Passona. La 

xerrada va anar orientada a trets de la 
seva vida amb el cinema, la problemàti-
ca de la violència de gènere en la socie-
tat actual i també es va fer referència 
a la seva pel·lícula “L’endemà”. Unes 50 
persones van assistir i participar en el 
debat.

El centre esportiu ILLA ACTIVA CABRILS 
col·labora en la campanya de recollida 
de joguines “Cap infant sense joguines, 
Ajuda’ns a generar somriures”. De l’1 al 

Ara t’ho explico!!, a càrrec de Jordi To-
nietti. La representació era una proposta 
d’animació per a grans i petits que com-
binava cançons explicades i cançons ba-
llades, algunes de conegudes, però moltes 
altres van fer parar l’orella i descobrir no-
ves històries i melodies.  

28 de desembre, tothom qui porti una 
joguina, gaudirà d’entrada lliure per fer 
qualsevol activitat. Les joguines han de ser 
noves i no sexistes ni bèl·liques.

Cap infant sense joguines. Ajuda’ns a generar somriures

Durant la setmana del 24 al 30 de no-
vembre d’enguany, l’Ajuntament de Ca-
brils juntament amb Caritas Parroquial 
de Cabrils, va organitzar la Campanya 
de recollida d’aliments sota el lema 
“Tots i totes per un plat a taula”.

Un cop finalitzada la campanya i des-
prés d’haver realitzat la recollida a tots 
els punts habilitats al municipi, s’ha 
recaptat un total de 6.000 kg. entre 
aliments i productes de neteja i hi-
giene personal. Gràcies a aquest fons 
d’aliments es podran garantir les ne-
cessitats d’aquelles famílies del muni-

CAMPANYA DE RECOLLIDA D’ALIMENTS A CABRILS: 
“TOTS I TOTES PER UN PLAT A TAULA”

cipi amb més necessitats.

En nom de l’Ajuntament de Cabrils i Ca-
ritas Parroquial de Cabrils, es vol agrair 
la col·laboració de totes les entitats i 
col·lectius, centres educatius, comerços, 
voluntaris i una menció especial a tots 
els veïns i veïnes de Cabrils que amb 
les seves aportacions han fet possible 
aquest gran recapte.

Des de les Regidories de Serveis so-
cials, Joventut i comerç,  un cop 
més, moltes gràcies per la vostra 
col·laboració. 



CULTURA

INFORMACIÓ IMPORTANT
Des de la  Regidoria de Comerç estem confeccionant un llistat de professionals i 
empreses de Cabrils, per publicar-ho de forma gratuïta en el  Butlletí de Cabrils.
Si vols que les teves dades apareguin en el llistat, envia’ns un e.mail a: butlleticabrils@gmail.com

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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CENTRE VETERINARI CABRILS
Pge. Horts de la Sta. Creu 12-08348 Cabrils
Tel.: 937509573 / Tel d’urgències: 
619790804 / e-mail: vetcabrils@
telefonica.net / www.veterinari-
salellaicabrils.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

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

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

N5 ARQUITECTOS
Projectes d’arquitectura i reformes - 
Gestió d’obres - Tramitació de llicències 
www.n5arquitectos.com
info@n5arquitectos.com + 34 680 
416 750 - Av. Carles III 45. Ba 1. 
08340 Vilassar de Mar. Barcelona

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

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

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

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

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

PINTURA EN GENERAL
David Domingo Fontanills.
Avda. Llobatera, 12 Baixos 1a.
08348 Cabrils.
Telefons:   93.7583.10.38   
mòbil: 607.85.02.41
N.I.F. 77.612.358-P

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

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

ÒSCAR.G.G 
OBRES I REFORMES I MANTE-
NIMENTS D´EDIFICIS.
comercial@grupgabernet.cat
www.grupgabernet.cat
Tel. Mòbil: 667-914-870
Tel. Maresme: 93-750-72-06

BONMAR PISCINAS
Manteniment i Muntatges 
Maresme
C/Crta. Cabrils a Vilassar de Dalt, 
tenda 7 i 8 - CABRILS
Tel: 93.753.00.57
Mòbil:  629 36 78 75
info@piscinasbonmar.com
www.piscinasbonmar.com
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Des de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament, seguim potenciant la Borsa 
de Treball de Cabrils. Enguany hi ha 500 
persones apuntades, sent 170 altes noves 
aquest any 2014. En total, s’han gestionat 
35 ofertes de feina.

S’han impartit dos cursos de formació: un 
curs de manipulador d’aliments, junta-

ment amb PIMEC i dirigit a comerciants i 
persones aturades, i un seminari de màr-
queting digital amb col·laboració de la Di-
putació de Barcelona.

Destacar, també, la continuïtat del treball 
en comú amb l’Associació Nou Comerç 
Cabrils en l’organització de diferents ac-
tivitats. 

PROMOVENT L’OCUPACIÓ

SANTA CECÍLIA 2014: CABRILS AMB LA MÚSICA

GRUP GABERNET 
Obres-Manteniments,Impe
rmeabilitzacions, aillaments 
térmics,acústic,aprofitament d´aigues 
de pluja.
C.P 08348 Cabrils
Tel: 937-507-206
Tel: 667-914-870
e-mail: grupgabernet@yahoo.com 
http://grupgabernet.blogspot.com

La cultura de Cabrils està molt lligada a 
la música, i la celebració de la diada de 
Santa Cecília, patrona de la música, n’és 
un exemple. Enguany, la Coral “La Con-
còrdia” i l’Ajuntament de Cabrils van ce-
lebrar el passat dissabte 22 de novembre 
al Centre Cívic La Fàbrica el tradicional 
concert de Santa Cecília. L’acte va comp-
tar amb un repertori de cant coral de 
cançons tradicionals catalanes a càrrec 

dels cantaires de la coral “La Concòrdia”, 
sota la direcció d’en Quique Roca, i amb 
l’actuació de la Còlha de Santa Maria 
de Mijaran, que van oferir un repertori 
de danses araneses, sota la direcció de 
l’Àngela Casas. Per la seva banda, les 
escoles també van participar en la cele-
bració de la diada de Santa Cecília or-
ganitzant activitats musicals dins l’horari 
lectiu. 
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

Diuen que es tanca la piscina de Cabrils. I només ho podem transmetre com si d’un rumor es trac-
tés ja que el de govern no ha fet cap comunicat oficial a la resta de partits. Quan el Partit Popular 
de Cabrils governavem, no vem recolsar la continuació d’aquest projecte faraònic. Era desmesurat 
amb la realitat econòmica existent.  A les juntes de govern sempre vem votar en contra de cadas-
cuna de les certificacions de la piscina. Era un projecte molt car, desproporcionat i amb un preu 
final que quasi doblava el preu d’adjudicació inicial. Va ser la piscina dels despropòsits: en la forma 
d’adjudicació, en el preu d’adjudicació, en el cost real de les obres, en la gestió de l’equipament....
No era possible mantenir el número de socis (prop de 3000) perquè fos rentable tenint en compte 
que Cabrils té un percentatge alt de cases amb piscina particular. Una piscina adaptada a la situació 
econòmica actual hagués permés que molts seguissin gaudint d’aquest equipament ja que seguiria 
oberta. Quin serà el cost econòmic per cada cabrilenc de mantenir aquesta piscina tancada?
Aquest no sembla un tema  important per l’equip de govern. Consideren més important un procés 
participatiu. Com CIU tenen majoria de vots es creuen legitimats per incomplir les lleis, però aques-
ta majoria no els legitima per incomplir-les. Una majoria política no es pot situar damunt de la llei, 
ha de respectar l’autonomía del poder judicial.  El que ha passat amb el 9N és el passa en un estat 
de dret i és presentar una querella contra qui es salta les lleis democràtiques.
S’apropa el 2015, Bon Nadal i Any Nou.
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Veïns Independents de Cabrils (Alfredo Serrano Mora)

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

SOM Cabrils no ha fet arribar el seu escrit per a aquest butlletí.

Partit Popular (Maria Carme Torres)

ACABEM EL 2014, PREPAREM EL 2015
Aquest any que tanquem, des de Convergència i Unió en fem una valoració molt positiva de la tas-
ca de govern. Hem esmerçat els esforços en mantenir el poble en les millors condicions. Destacant 
algunes mesures: hem licitat i executat reparacions de paviments i voreres de carrers del municipi, 
hem invertit en nova maquinària per una neteja viària més eficient i més efectiva i en nous se-
màfors i fanals que generin un estalvi, hem resolt l’entrada a l’aparcament de Can Botella, hem 
prioritzat els vianants al centre urbà, hem apostat per la seguretat ciutadana amb la instal·lació 
d’un sistema de videovigilància i hem instal·lat un nou espai d’esbarjo al costat del CAP.
Preparant l’any 2015, hem elaborat uns pressupostos que preserven els serveis públics essencials, 
contribuint com mai fins ara en serveis educatius com l’escola bressol i l’escola de música, resguar-
dant les ajudes per a les persones que ho necessitin, donant suport al teixit associatiu que ens ajuda 
a donar vida al nostre poble i apostant ara més que mai en cultura. Durant tota aquesta legislatura 
hem mantingut que la nostra prioritat no era fer grans inversions que ens hipotequin pels anys 
futurs, sinó conservar allò que tenim, millorar en tot allò que podem i solucionar tot allò que s’ha 
deixat de banda, i creiem que amb aquests pressupostos seguim anant pel bon camí.
Ara s’acosten les festes nadalenques. Des de Convergència i Unió de Cabrils us animem a participar 
en els nombrosos actes que des del comerç i entitats s’han preparat per aquestes dates senyalades.
Us desitgem un Bon Nadal i un pròsper any 2015!

Veïns Independents de Cabrils no ha fet arribar el seu escrit per a aquest butlletí.
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LA NOSTRA OBLIGACIÓ COM A SERVIDORS PÚBLICS
El ple de l’ajuntament va aprovar una moció perquè el consistori de Vilassar de Dalt revoqui 
l’autorització de la instal·lació d’un complex funerari amb crematori al polígon Vallmorera, a tocar 
de Cabrils. Ens hi vam abstenir, defensant el dret a tenir un debat públic, clar, seré, rigorós i trans-
parent. L’ajuntament de Cabrils ha decidit fer de jutge i part, sense reflexió ni diàleg amb TOTS els 
agents implicats. Al cap de 24h el ple del municipi veí va aprovar la reubicació del complex fruit 
del diàleg amb empreses, partits i ciutadans. Continuarà l’ajuntament de Cabrils les accions vers el 
projecte? Entenem que sí. 
ERC-CxC-AM ha proposat la constitució d’una comissió que estudiï els possibles impactes de 
l’equipament sobre cabrilencs. A la comissió hi han de participar administracions, científics i veïns 
i ha de fugir d’actituds allunyades d’un debat serè. En ella, les parts han de voler trobar solucions i 
respectar totes les opinions, adquirint el compromís que, un cop fet el dictamen que es conclogui, 
aquest es traslladarà als ciutadans. 
La nostra proposta ha estat rebutjada per la resta de grups. Creiem que la nostra posició és cohe-
rent i compromesa i volem dedicar-li el nostre esforç. Convidem als grups municipals i als veïns a 
implicar-se per reconduir la situació. Sense un anàlisi contrastat ens allunyem del rigor i del nostre 
deure com a servidors públics i creiem que no podríem garantir allò per al que hem estat escollits: 
responsabilitati ètica dels nostres actes, vetllant pel benestar dels cabrilencs. Més informació al 
blog http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com, Facebook: http://www.facebook.com/ERCCabrils, 
Twitter: @ERCCabrils

Esquerra Repúblicana de Catalunya - Consens x Cabrils (Xavier Viudez i Cardona)
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Iniciativa per Catalunya - Verds (Mercè Fernández i Lloret)  

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.

Partit dels Socialistes de Catalunya (Peter A. Oberle)

El Partit dels Socialistes de Catalunya no ha fet arribar el seu escrit per a aquest butlletí.



C/Santa Rosa de Lima, 44 - Vilassar de Mar - telf. 93 759 39 39 

OPTICA
RODON

us desitja

BONES FESTES
LA SEVA ÒPTICA DE CONFIANÇA DES DE 1984

Directora Tècnica:  Mireia Clarià Torres
                                  Col. 6366

- Revisions visuals complertes per a totes les edats

- Adaptació de tot tipus de lents de contacte

- Baixa Visió

- Rehabilitació Visual Bàsica per a discapacitats visuals

Serveis:


