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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
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El temps avança, és primavera i seguim treballant

Després de publicar la primera Guia Turística de Cabrils, de posar en marxa la prime-
ra APP, d’instaurar els pressupostos participatius, d’arranjar equipaments municipals, 
d’aconseguir l’acord de govern de la Generalitat de Catalunya per a la construcció del 
nou IES Cabrils, de reduir despeses, de donar l’estructura definitiva a la Policia Local, de 
continuar tirant endavant per aconseguir un POUM equilibrat, de projectar els camins 
escolars, d’arreglar la gossera municipal, de recuperar els treballadors externalitzats ante-
riorment, etc. Després de tot això:

Seguim millorant tot el poble.

Volem ser un municipi de referència quant a sostenibilitat.

Volem ser exemple de gestió.

Anem pel bon camí, ens sentim orgullosos del nostre poble i la seva gent.

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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L’AJUNTAMENT DE CABRILS EDITA UNA GUIA PER IMPULSAR 
EL TURISME DE PROXIMITAT

‘Cabrils, un indret per descobrir’ neix 
com una eina molt important per als 
propis cabrilencs i, alhora, com un ins-
trument per potenciar el turisme de 
proximitat i estranger del poble: la qua-
litat, la proximitat, la promoció de la 
història, la cultura, el turisme i la gas-
tronomia local i comarcal.

En total, el consistori ha editat un to-
tal de 5.000 exemplars, que es poden 
trobar a l’Ajuntament, als establiments 
del municipi i als principals reclams tu-

rístics de Cabrils: l’Arborètum, l’Hotel 
Mas de Baix i l’Hostal de la Plaça. Tan-
mateix, la guia s’ha distribuït pels punts 
d’informació turística de la comarca i 
Barcelona, i està previst fer-ho també a 
l’àrea de Girona.

La guia està pensada per a tots els pú-
blics i n’extreu totes les peculiaritats 
de Cabrils: l’Arborètum de Catalunya, 
rutes en btt i a peu pel Parc de la Se-
rralada Litoral, itineraris per masies 
catalogades amb Rellotges de Sol pe-
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Cabrils és una capsa de sorpreses, però d’entre totes les que n’atresora, n’hi ha 
una de ben especial que és de visita obligada: L’Arborètum de Catalunya.  

Situat al bell centre del municipi, en el Parc de la Serralada Litoral, l’Arborètum és 
molt més que el pulmó de Cabrils i del Baix Maresme. Es tracta d’un dels pocs oa-
sis salvatges que hi ha a nivell europeu per gaudir i estudiar la natura en estat pur. 

Aquest bosc de 40.000 m2 concentra 
els principals ecosistemes de Catalu-
nya: arbres mediterranis, autòctons i de 
mitja i alta muntanya, així com bosc de 
riera (muntanya baixa), matolls, arbus-
tos, i una flora i fauna d’allò més varia-
da. També hi ha un atractiu salt d’aigua 
artificial, i dins la masia de Can Barba, 
ubicada a l’entrada de l’espai, aules i 
una biblioteca on es poden consultar 
totes les referències naturals que hi ha 
al bosc.

Sense moure-us de Cabrils, podeu gaudir 
observant arbres monumentals i cente-
naris, fer una descoberta única i perso-
nalitzada descobrint rastres de la fauna 
salvatge que hi habita, i deixar-vos endur 
per un entorn que sembla extret d’un con-
te de fades. De fet, un dels punts forts de 
l’Arborètum de Catalunya és escoltar les 
anècdotes, històries i llegendes de la mà 
del monitor del bosc, un guia que realment 
sap encomanar la seva passió per la na-
tura a tots els visitants que l’acompanyin. 

Temps estimat: 1h15’

Dificultat:  fàcil
Ubicació: Avinguda 

esportiva, 13-17

A peu05 ARBORÈTUM
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LA CREU DE MONTCABRER 
S. XVII – Originàriament de fusta i ara 
de ferro

MUSEU-ARXIU MUNICIPAL 
Rural i etnogràfic ubicat dins la masia de 
Can Ventura del Vi

PARRÒQUIA DE LA SANTA CREU 
S. XVIII – Exterior Barroc – Interior 
neoclàssic. Té un orgue del Barroc 
Tardà instal·lat a Cabrils el 1874

PONT DE LES HEURES 
1911-1929 – Desconeguda obra de 
l’enginyeria civil – Doble arcada

03
RUTES

8 9

RELLOTGES DE SOL

CASC ANTIC

FONTS

BTT

LA CREU DE MONTCABRER

GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ  I PARTICIPACIÓ CIUTADANA

culiars i diversos, l’emblemàtic Cim de 
Montcabrer, passeigs pel casc antic, la 
seva famosa gastronomia per la qual 
n’és especialment reconeguda la vila, 
i l’oferta hotelera i comercial, entre 
d’altres singularitats. 

L’acte de presentació va tenir lloc el 
passat 27 de febrer al Museu Municipal 
i va comptar amb la participació del Sr. 
Patrick Torrent, subdirector de l’Agència 
Catalana de Turisme, del departament 
d’Empresa i Ocupació, qui va destacar 

que “la Guia de Cabrils n’és un exem-
ple d’aposta per fomentar el turisme, 
de trobar nous atractius i posar-los en 
valor”. L’acte també va comptar amb la 
presència de la cap d’Unitat de Línies de 
Producte de la Diputació de Barcelona, 
M. Mercè Roses, el president del Consor-
ci de Turisme del Maresme, el Sr. Jaume 
Borrell, i representants de les principals 
entitats de la localitat, com l’Associació 
d’Hostalers de Cabrils, entre d’altres. 

EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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SAL I PEBRE

Ptge. dels Horts de la Santa Creu, 8

T. 93 753 80 90 / 696 60 19 96

XARET

Can Xurroia, 3

T. 93 750 75 49

XEFLIS

Ctra. Vilassar de Dalt, 15

T. 93 750 81 95 
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Cabrils està distingida com a vila gastronòmica, avalada per la seva històrica i ex-
perta tradició hostalera. Qui passeja pels aromes i sabors de la població queda 
enamorat per sempre de Cabrils, ja que la varietat d’espais i propostes culinàries 
de qualitat amb les que compta són difícils de trobar a d’altres poblacions: restau-
rants tradicionals i de disseny, cuines d’autor, antics cellers, espais singulars, forns 
artesanals, i un llarg etcètera. En definitiva, una gran diversitat d’establiments sin-
gulars i amb molta personalitat que ofereixen cuina mediterrània clàssica i inno-
vadora per a tots els gustos i butxaques, sense oblidar les ambientades terrasses 
de què disposa la localitat en èpoques estiuenques.

La professionalitat, l’excel·lència en el servei, i l’hospitalitat també són trets carac-
terístics dels allotjaments cabrilencs. Per a aquells que busqueu passar uns dies 
tranquils i sentir-se com a casa, Cabrils és realment la destinació ideal.  

07 RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT

39AXOL

Arboç, 6 (Urb. Can Cabot)

T. 93 753 86 45

LA BODEGA

Emília Carles, 12

T. 93 753 18 05

CA LA QUIMETA

C/Emília Carles,9

T. 93 750 86 54

CA LA ROSI VIAS

C/ Anselm Clavé 2-4-6

T. 93 753 31 54

CA L’ESTRANY

Camí Coll de Port, 19

T. 93 750 70 66

CAL GRAS

Cal Gras, 4

T. 93 753 19 53 – 93 750 84 25

CAN RIN

Torrent Roig, 2

T. 93 750 90 01

CAN TOSCA

Ctra. Vilassar de Mar a Cabrils s/n

T. 93 750 78 99

M. 609 41 02 02

CAN TOSSUT

Emília Carles, 18-20

T. 93 753 10 93

LA CONCÒRDIA

Torrent Roig, 5-7

T. 93 753 75 10

L’HORT CABRILS

R. Martínez Valls, 8

T. 93 753 33 50 / 93 750 86 71

L’HOSTAL DE LA PLAÇA

Pl. de l’Església, 32

T. 93 753 19 02 / 93 753 10 62

HOTEL MAS DE BAIX

Pg. Tolrà, 1

T. 93 753 80 84

LA MOSSEGADA

Torrent Roig, 9

T. 93 750 80 39
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Cabrils és una capsa de sorpreses, però d’entre totes les que n’atresora, n’hi ha 
una de ben especial que és de visita obligada: L’Arborètum de Catalunya.  

Situat al bell centre del municipi, en el Parc de la Serralada Litoral, l’Arborètum és 
molt més que el pulmó de Cabrils i del Baix Maresme. Es tracta d’un dels pocs oa-
sis salvatges que hi ha a nivell europeu per gaudir i estudiar la natura en estat pur. 

Aquest bosc de 40.000 m2 concentra 
els principals ecosistemes de Catalu-
nya: arbres mediterranis, autòctons i de 
mitja i alta muntanya, així com bosc de 
riera (muntanya baixa), matolls, arbus-
tos, i una flora i fauna d’allò més varia-
da. També hi ha un atractiu salt d’aigua 
artificial, i dins la masia de Can Barba, 
ubicada a l’entrada de l’espai, aules i 
una biblioteca on es poden consultar 
totes les referències naturals que hi ha 
al bosc.

Sense moure-us de Cabrils, podeu gaudir 
observant arbres monumentals i cente-
naris, fer una descoberta única i perso-
nalitzada descobrint rastres de la fauna 
salvatge que hi habita, i deixar-vos endur 
per un entorn que sembla extret d’un con-
te de fades. De fet, un dels punts forts de 
l’Arborètum de Catalunya és escoltar les 
anècdotes, històries i llegendes de la mà 
del monitor del bosc, un guia que realment 
sap encomanar la seva passió per la na-
tura a tots els visitants que l’acompanyin. 

Temps estimat: 1h15’

Dificultat:  fàcil
Ubicació: Avinguda 

esportiva, 13-17

A peu05 ARBORÈTUM
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GOVERNACIÓ I MOBILITATBIBLIOTECA

NOU SERVEI A LA BIBLIOTECA DE CABRILS 
RFID (Identificació per Radiofreqüència)

El passat 7 de febrer, la biblioteca va inau-
gurar un nou servei: una màquina 
d’autopréstec que permet fer el préstec i 
retorn dels documents, així com consultar 
el carnet de la biblioteca.

El 2013 ha estat un any de molts can-
vis interns dins del nostre servei. L’Ajun-
tament de Cabrils va aprovar una partida 
d’inversions per poder instal·lar la RFID 
(Identificació per Ràdiofreqüència) a la 
nostra biblioteca. Aquesta bona notícia la 
vàrem incorporar en els nostres objectius 
prioritaris del Pla d’acció del 2013. El perso-
nal ha fet formació, s’ha revisat tot el fons, 
document per document, per poder tenir 
un fons actualitzat, de qualitat i atractiu per 
als nostres usuaris; s’ha canviat la ubicació 
d’alguna matèria, s’ha rotulat de nou algun 
prestatge i, finalment, hem etiquetat amb 
RFID tots els documents del nostre fons.

Oferim als nostres usuaris la realització 
del préstec i el retorn dels documents de 
forma personalitzada, molt intuïtiva i afa-
vorint la privacitat. El fet de tenir la Ra-
diofreqüència ens ha facilitat poder tenir 
uns arcs de seguretat al costat de la porta 
d’entrada per controlar les entrades i sorti-
des dels documents.

La nostra biblioteca forma part de la Xar-
xa de Biblioteques Municipals de la Di-
putació de Barcelona, formada per més 
de 200 biblioteques i  9 bibliobusos. En 
aquests moments, només 11 bibliote-
ques disposen d’aquest servei, i Cabrils 
n’és una.

Agraïm l’esforç i la confiança de 
l’Ajuntament de Cabrils i de la Gerència 
del Servei de Biblioteques de la Diputació 
de Barcelona.

6



FORMACIÓ PER A LA MOBILITAT SEGURA DELS NENS I NENES

La Policia Local de Cabrils continua aquest 
curs educatiu 2013/2014 treballant amb 
tots els centres escolars de la vila en la for-
mació per a la mobilitat segura dels nens 
i nenes.

Amb el bon precedent d’acollida i partici-
pació del curs passat, aquest any les clas-
ses s’han ampliat als alumnes de 4rt curs 
dels CEIPS “Mas Maria” i “L’Olivera” i, per 
primera vegada, a estudiants de l’Institut 
Cabrils.

Pel que fa als més petits, l’educació anirà 
dirigida als alumnes de 1er a 4art curs. Al 
voltant de 400 nens i nenes treballaran di-
versos conceptes de seguretat viària amb 
el suport de material didàctic i audiovisual:

 Usos correctes de la via pública
  a peu
  en patinet
  en bicicleta
  les voreres
  la calçada

 Identificació dels senyals
  dels agents
  de perill
  de prohibició

  informatius
  passos de vianant
  lluminosos

 Utilització i comportament al  
 transport públic
  pujada i baixada a les parades
  circulació com a passatgers

En el cas dels més petits, la formació inclou 
un exercici pràctic durant el qual hauran de 
demostrar els coneixements adquirits tot 
circulant per la recreació d’una via urbana 
en circuit tancat.

A l’Institut Cabrils s’impartiran xerrades a 
68 alumnes de 4rt d’ESO. En aquest cas, els 
dos monitors policials col·laboraran amb 
un voluntari de l’Institut Guttmann de Ba-
dalona amb l’objectiu de donar a conèixer 
diversos aspectes relacionats amb la mo-
bilitat segura dels adolescents i les conse-
qüències dels accidents.

La imatge de la campanya es recolza amb 
material gràfic divers, centralitzat en una 
icona dissenyada a l’efecte l’any passat. 
Finalitzada l’activitat, es lliuraran carnets 
d’aprofitament i material promocional 
d’ús habitual a tot l’alumnat.

7
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de l’any 2013 el servei d’assessorament 
de l’elaboració de la diagnosi a través de 
l’empresa Portacabot. Aquest procés de 
diagnosi s’ha planificat per a un període 
d’entre 8 i 10 setmanes durant les quals 
es realitzaran més de 30 entrevistes indivi-
duals, un qüestionari en xarxa adreçat a la 
població jove que es podrà trobar a la pàgi-
na web de l’Ajuntament de Cabrils (www.
cabrils.cat) i del Facebook de l’Espai Jove 
l’Altell. Paral·lelament es realitzaran dinà-
miques de grup abans d’elaborar el docu-
ment final de presentació de resultats.

Una vegada conclòs aquest procés partici-
patiu, la regidoria de Joventut començarà 
la redacció dels projectes i actuacions. La 
data d’aprovació del Pla Local de Joventut 
2014-2017 està prevista pel ple del mes 
de juliol.

LA REGIDORIA DE JOVENTUT ENGEGA EL PROCÉS PARTICIPATIU 
D’ELABORACIÓ DE LA DIAGNOSI DE LA REALITAT JUVENIL

8

GOVERNACIÓ I MOBILITATJOVENTUT

Un dels objectius d’aquest any 2014 de 
l’equip de govern i la regidoria de Joven-
tut, en particular, és la redacció i aprovació 
d’un nou pla local de joventut que defi-
neixi, impulsi i desenvolupi les polítiques 
de joventut al municipi de Cabrils després 
que el PLJ 2010-2013 hagi finalitzat el seu 
període de vigència. 

Per tal d’assolir aquesta fita, l’Ajuntament 
de Cabrils va demanar el suport a la Dipu-
tació de Barcelona per tal de dur a terme 
la diagnosi de la realitat juvenil del muni-
cipi, un dels elements principals per desen-
volupar la proposta programàtica de les 
accions i actuacions que ha de contenir el 
pla de joventut. 

La Diputació de Barcelona, en el marc del 
Catàleg de Serveis 2013 va concedir a finals 
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JOVENTUT

L’ESPAI JOVE OFEREIX UNA PROGRAMA ESTABLE D’ACTIVITATS PEL 
SEGON TRIMESTRE 

EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

L’espai referència dels joves de Cabrils que 
ofereix l’ajuntament és l’Espai Jove l’Altell 
(Emília Carles, 6) i de cara als propers mesos 
d’abril, maig i juny ha programat un seguit 
d’activitats i tallers adreçats als adolescents 
del municipi. Igualment, la regidoria de Jo-
ventut està treballant en l’elaboració d’un 
programa d’activitats i tallers per dur a terme 
durant el mes de juliol en el marc de l’Estiu 
Jove 2014.

La programació del segon trimestre inclou la 
realització d’una sèrie de tallers amb la par-
ticipació de la cooperativa d’iniciativa social i 
sense ànim de lucre L’Esberla que es dedica a 
la creació i gestió de serveis educatius i d’oci 
per a infants i joves. En aquest sentit, s’han 
previst fer 3 tallers (“Fotografia Artística”, “In-
troducció a la programació d’APPS Android”, 
i “El ridícul al clown”) amb una durada de 6 
setmanes cadascun i que s’iniciaran a finals 
del mes d’abril. Prèviament s’han organitzat 
3 sessions de tallers gratuïts (freemiums) pels 
dies 23, 24 i 25 d’abril, respectivament, a les 
18:30 a l’Espai Jove l’Altell.

D’altra banda, el ventall d‘activitats per als 
propers tres mesos inclouen el taller inten-
siu d’escriptura creativa, organitzat conjun-

tament amb la Biblioteca de Cabrils, el dia 
3 d’abril. Durant la Setmana Santa escolar 
s’organitza un torneig de futbolí el dimarts 
15 d’abril i una sortida al parc d’atraccions 
del Tibidabo pel dia 16.

Durant els mesos de maig i juny es posarà en 
marxa el ja tradicional concurs de fotografia 
que enguany arriba a la 21a edició, mentre el 
concurs de beques de música jove ja estarà 
en ple funcionament. Al mes de juny s’obrirà 
el període d’inscripcions de les càpsules 
d’estiu per a adolescents que es realitzaran 
durant el juliol. En aquest mateix mes, el dia 
21, es celebrarà el Festival de Ball Urbans a 
càrrec del grup local Pink Ladies.

Paral·lelament, l’Espai Jove segueix la seva 
activitat habitual amb les assemblees de 
l’Altell cada primer divendres de mes, l’espai 
de ludoteca i de jocs de taula els dimecres 
a les 6 de la tarda, així com el servei d’aula 
d’estudi.

Per la seva banda, el Punt d’Informació Juvenil 
(PIJ) continua el seu servei d’assessorament 
en matèria de mobilitat internacional, 
d’atenció als joves per a consultes de dife-
rents àmbits i gestió de carnets, entre d’altres.



20è ANIVERSARI DE LA PEDALADA DE MUNTANYA DE CABRILS

Us convidem a participar a la 20a Peda-
lada de Muntanya de Cabrils, que tindrà 
lloc el pròxim diumenge 27 d’abril. Es 
tracta d’una trobada esportiva, no com-
petitiva, que vol mantenir la finalitat 
amb la qual va començar: promocionar 
l’esport de la bicicleta de muntanya. En-
guany, celebrem el 20è aniversari de la 
prova.

L’assistència ha anat creixent any rere 
any, fins arribar a més de 1.000 parti-
cipants. Així mateix, col·laboren més de 
100 voluntaris, que fan que aquesta alta 
afluència de ciclistes gaudeixi de la Ca-
brilenca i que aquesta es desenvolupi 
amb tota normalitat.

Aquesta edició constarà de dos cir-
cuits, de 22km i 42km respectivament, 
de forma que hi puguin participar tant 
els ciclistes habituals com aquells que 
comencen i volen gaudir del nostre en-

torn. Per això, els dos recorreguts com-
binaran trams de pista amb d’altres amb 
més dificultats tècniques, arribant a uns 
desnivells acumulats de 820m i 1.500m 
a cada nivell respectivament. Com sem-
pre, tots dos circuits estaran senyalitzats 
i comptaran amb voluntaris ubicats a di-
ferents punts del recorregut.

Tots dos circuits comencen amb la clàssica 
escalada a la Mútua. Els primers classifi-
cats de la categoria masculina i femenina 
en finalitzar el tram llarg seran premiats 
amb un pernil; els segons i tercers clas-
sificats també tendran premi assegurat.  
 
A més, els ciclistes que vulguin més emo-
ció, podran allargar el recorregut extens 
amb un tram d’aventura d’uns 14 km (Cir-
cuit Aventura by TWONAV), sense mar-
car i a seguir només amb l’ajuda d’un GPS. 
 
A l’igual que a les dues darreres edicions, 

GOVERNACIÓ I MOBILITATESPORTS
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tot i no ser competitiva, també hi haurà 
control de temps mitjançant un xip in-
corporat al dorsal.
   
Durant el circuit estan previstos avitualla-
ments i s’acabarà amb una botifarrada. 
Els participants que siguin vegetarians 
o celíacs i avisin amb temps (escrivint 
un mail a sccabrils@gmail.com) compta-
ran amb un esmorzar específic per a ells. 
 
Igualment, tots els participants rebran 
una motxilla d’hidratació, obsequi ex-
clusiu i commemoratiu d’enguany.

Destacar que l’edició 2013 de la Cabri-
lenca ha estat finalista dels Premis Fini-
xer 2013 a la millor cursa de l’any, uns 
reconeixements que escullen els propis 
participants a les diferents proves.

La Secció Ciclista Cabrils - La Concòr-
dia us espera a tots!



VIA PÚBLICA

Actualment ja són 359 persones les usuàries 
del servei de la BORSA DE TREBALL de 
l’Ajuntament de Cabrils. El 40% són vila-
tans del municipi. La Borsa de Treball recull 
tot tipus de perfils professionals i contacta 
aquests perfils amb ofertes de Cabrils i de la 
resta de la comarca.

El CLUB DE LA FEINA és gratuït i està obert 
al públic tot els dilluns de 9:00 a 11:00 a 
l’Altell del Centre Cívic. Els usuaris rebran 
assessorament per fer o actualitzar el seu 
currículum, així com per conèixer i consul-
tar canals i eines de recerca de feina. Per a 
temes d’atenció a l’usuari, trucar al te-
lèfon 93 753 96 60 ext.7 o escriure al 
mail: carlosbj@diba.cat

Des de l’Ajuntament de Cabrils, i amb 
l’objectiu d’incrementar la seguretat dels 
vianants, s’han repintat els passos de via-
nants per a tot el municipi i les urbanitza-
cions de color vermell i blanc perquè siguin 
més visibles.

També s’han millorat i rebaixat els “bans” 
(les “muntanyetes” que es posen als carrers 
o carreteres per fer frenar els cotxes) de la 

carretera de La LLobera, per tal d’evitar ac-
cidents.

Referent a les velocitats, s’ha instaurat la 
velocitat de 20km/hora per a dins del mu-
nicipi i a 30km/hora per les urbanitzacions.

Amb totes aquestes mesures, l’Ajuntament 
espera dotar de més seguretat els vianants 
i evitar possibles accidents.
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PROMOCIÓ ECONÒMICA

BONA ACOLLIDA DE LA BORSA DE TREBALL DE CABRILS

L’AJUNTAMENT APOSTA PER LA SEGURETAT VIÀRIA



CAMPANYA “QUEDA’T AL POBLE, COMPRA A CABRILS”

Gairebé un any després de la seva creació, 
l’associació Nou Comerç Cabrils està posicio-
nant i consolidant el comerç de la nostra vila 
com el que és:

UN COMERÇ DE QUALITAT A L’ABAST DE 
TOTHOM

Amb aquest objectiu hem engegat la cam-
panya “Queda’t al poble, compra a Cabrils”, 
consistent en un fulletó desplegable que arri-
barà a les vostres llars cada tres mesos i un 
nou web on trobareu tota la informació que 
necessiteu sobre els nostres establiments. 
També podreu gaudir d’un munt d’ofertes 
comercials insuperables, a més d’altres con-
tinguts lúdic-culturals.

Us convidem a visitar-nos a:
 www.noucomerccabrils.com
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AMELIA PATCHWORK | ANTIC ESPORTS 

CABRILS | ANNA ESTETICA | AROMA STE-

TIC | CA LA ROSI VIAS | CARNISSERIA 

SELLÉS | CASA BARBA | CÉLIA | CLÍNICA 

DENTAL BLANCHART | CLÍNICA VETE-

RINÀRIA CABRILS | DENIS PERRUQUERS 

| DT DETALLS | ELS ENCANTS SOLIDARIS 

| EL RACÓ DEL PEIX | FRUITERIA ASIS | 

GLAM GROUP | LARCHMONT SCHOOL 

| ILLA ACTIVA | LLIBRERIA PAPEREIA DE 

PAS | MERCERIA BARGALLÓ | PEIX REC-

TORET | PERRUQUERIA VOLUM | ROS-

TISSERIA A L’AST | 29 FACTORY | Z0E
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ENSENYAMENT

EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT COMUNICA A L’AJUNTAMENT 
L’ENCÀRREC DE L’EXECUCIÓ DE L’EDIFICI DE L’INSTITUT DE CABRILS

El passat 10 de gener l’Ajuntament de Ca-
brils va rebre una carta dels Serveis Territo-
rials al Maresme-Vallès Oriental del Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat 
de Catalunya informant que, per Acord de 
Govern de 10 de desembre de 2013, s’ha 
aprovat encarregar l’execució de les obres 
de nova construcció de l’Institut de Cabrils.

Amb aquesta missiva s’acompleix un dels 
principals punts del projecte de legislatura 
d’aquest equip de govern de lluitar perquè 
el nou edifici de l’institut sigui una reali-
tat. A partir de les converses mantingudes 
amb el departament, la previsió del consis-
tori perquè les obres s’iniciïn és a partir del 
segon semestre de l’any 2014.

L’AJUNTAMENT DE CABRILS I EL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT 
SIGNEN UN CONVENI PER DESENVOLUPAR UN PROGRAMA DE 
DIVERSIFICACIÓ CURRICULAR 

Un dels compromisos que l’equip de govern 
de l’Ajuntament de Cabrils ha posat damunt 
la taula des del seu primer dia de legislatura, 
ha estat el de facilitar als centres educatius 
les eines i recursos de què disposa el consis-
tori per tal de reduir la taxa de fracàs escolar 
i promoure la millora de l’èxit escolar.

En aquesta línia, durant l’any 2013, i a 
proposta de l’equip directiu de l’Institut 
de Cabrils, es va treballar en l’elaboració 
d’un projecte per desenvolupar al centre 
d’educació secundària. Un programa for-
matiu d’actuacions individualitzades per tal 
d’atendre a l’alumnat que manifesti dificul-
tats per poder obtenir el graduat d’Educació 
Secundària Obligatòria. Arrel d’aquesta pro-

posta de programa, l’Ajuntament de Cabrils 
i el Departament d’Ensenyament, van signar 
un conveni el 24 de desembre de 2013 per 
dur a terme el “Projecte Forma’t” en ma-
tèria d’atenció educativa a la diversitat de 
l’alumnat d’educació secundària obligatòria.

Finalment, el projecte es va iniciar el pas-
sat 3 de febrer com a prova pilot. L’escola 
bressol i la brigada municipal són els centres 
col·laboradors d’aquest projecte en període 
de prova, facilitant la pràctica laboral als 
alumnes partícips d’aquest. Aquesta fase de 
prova, pretén ser un punt de partida d’un 
projecte de futur al municipi i que pugui 
abastar tant l’àmbit públic com també el 
sector privat amb empreses del municipi. 

L’ESCOLA DE MÚSICA ENGEGA UN NOU PROGRAMA FORMATIU 

L’Escola Municipal de Música de Cabrils obre 
una nova activitat de cor de música gospel 
adreçada a joves i a adults a partir dels 16 anys.

El “Gospel Cabrils” és una activitat col·lectiva 
i participativa amateur que neix per tal de 
potenciar l’escola de música com a servei 

públic dirigit també al públic adult. Tothom 
que tingui inquietuds musicals, ganes de 
cantar i passar-ho bé participant en un grup 
de cant de música de gospel pot assistir els 
dilluns a un quart de déu de la nit a l’EMMC. 
L’activitat té una durada d’una hora i un cost 
de 20€ mensuals. 
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L’ESCOLA L’OLIVERA ACONSEGUEIX UN ESTALVI IMPORTANT DE 
CONSUMS ENERGÈTICS 

El 9 de març del 2012 l’escola L’Olivera i 
l’Ajuntament de Cabrils van signar un con-
veni per a dur a terme el projecte EURO-
NET 50/50. Aquest programa consisteix en 
introduir incentius econòmics a l’estalvi 
energètic aconseguit pel centre educatiu, 
a la vegada que serveix per adquirir hàbits 
d’eficiència i estalvi energètic en el dia a dia 
de l’escola. La signatura del conveni segella-
va el compromís per part de l’Ajuntament 
de retornar el 50% de l’estalvi econòmic 
aconseguit mentre el centre es comprome-
tia a aplicar un conjunt de bones pràctiques 
i liderar el projecte.

Les mesures que el centre va aplicar durant 
el curs 2012-2013 han permès aconseguir 
uns resultats extraordinaris d’estalvi en el 
consum d’energia elèctrica i d’energia tèr-

mica, que durant el període del setembre 
de l’any 2012 a l’agost de l’any 2013 ha 
sigut de 4.174€, dels quals 2.087€ s’han 
retornat al centre.

El passat dimecres 5 de març, amb motiu 
del Dia Mundial de l’Eficiència Energèti-
ca, l’alcaldessa Lina Morales i el regidor 
d’ensenyament Oriol Gil van fer l’entrega 
de la quantitat estalviada al centre edu-
catiu. L’escola, que va rebre la comitiva 
municipal amb l’equip dels Súperverds i 
l’equip directiu del centre, va manifestar 
l’agraïment als nens i nenes de L’Olivera 
per les accions que han dut a terme i que 
han sigut les generadores de l’estalvi. Amb 
l’aportació que han rebut, l’escola s’ha 
compromès a invertir per millorar com a 
escola verda.
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FESTES

EL CABRILS ES VESTEIX DE CARNAVAL UN ANY MÉS! 

Entre el 26 de febrer i el 5 de març, Cabrils 
va vestir-se de Carnaval celebrant diferents 
actes que, un any més, han omplert els car-
rers del poble d’alegria, disbauxa i tristesa a 
mesura que passaven els dies.
 
El Carnaval d’enguany va començar amb la 
realització d’un seguit de tallers i activitats. El 
dijous 26, des de la Biblioteca de Cabrils es va 
organitzar un taller d’elaboració de barrets, 
mentre que el dijous 27 a l’Espai Jove l’Altell 
es preparava un taller de truites tradicionals 
de cara a dijous llarder per a joves a partir de 
12 anys.

El divendres 28 va ser el torn de les activitats 
adreçades a adolescents. Va tenir lloc una  Gim-
kana de Carnaval pels carrers de Cabrils i el 
Karaoke invers a l’Altell, així com la lectura de 
contes de Carnaval a càrrec de Joana Binefa 
a la bilbioteca.

L’endemà al matí, les comparses van omplir 
els carrers de colors amb la celebració de la 
Rua de Carnaval. La concentració de compar-
ses va tenir lloc a la Plaça de l’Església amb 
una bona xocolatada per agafar forces. Un 
nombrós grup de noies Madonna; la cuina 
al carrer de la mà del “Pop a la Cabrilenca”; 
un representació dels animals més cadells 
de l’Arca de Noè; la invasió del gegant sultà 
de Vilassar de Dalt i el seguici de les seves 
concubines; desenes de trossos de pastís 
acompanyats dels números 1 i 0 amb motiu 
de la celebració dels 10 anys de l’Escola Mas 
Maria; i, astronautes, extraterrestres i prince-
ses de l’espai L’Olivera van omplir la multi-
tudinària Rua que va transcórrer pels carrers 
Mestre J. Jambert, Emília Carles i Torrent Roig 
fins arribar als Horts de la Santa Creu, on es 
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va celebrar una ballada amb els èxits més 
actuals i l’entrega de premis del concurs de 
comparses. Per acabar, es va servir un aperitiu 
popular.
 
Els actes del Carnaval van finalitzar amb el 
tradicional enterrament de la Sardina, que 
va tenir lloc el dimecres 5 de març, Dimecres 
de Cendra. Durant la tarda, es va realitzar un 

taller de coques de recapte a l’Espai l’Altell, 
mentre a la sala de La Concòrdia es feia la 
vetlla de la Sardina. Tot seguit, es va iniciar 
la marxa fúnebre pels carrers del centre del 
poble fins arribar de nou davant l’edifici de 
La Concòrdia, on es va fer la lectura del testa-
ment a càrrec del grup de teatre de La Con-
còrdia. Per rematar la vetllada, es va celebrar 
la popular sardinada.



INFORMACIÓ IMPORTANT
Des de la  Regidoria de Comerç estem confeccionant un llistat de professionals i empre-
ses de Cabrils, per publicar-ho de forma gratuïta en el  Butlletí de Cabrils.

Si vols que les teves dades apareguin en el llistat, envia’ns un e.mail a: butlleticabrils@gmail.com

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

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

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

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

CENTRE VETERINARI CABRILS
Domenec Carles, 808348 Cabrils
Tel.: 937509573 / Tel d’urgències: 
619790804 / e-mail: vetcabrils@
telefonica.net / www.veterina-
risalellaicabrils.com / Horari: de 
dilluns a divendres de 10 a 13 i de 
16:30 a 20:30. Dissabtes de 10 a 14

ARQUITECTURA/DECO-
RACIÓ
REFORMES INTEGRALS
93 750 77 19 / 637155959
mrosasalud@hotmail.com

PINTURA INDUSTRIAL I DECO-
RATIVA J.RIBAS   PINTORS     
Tel    654 775 153 -  93 753 12 24
email  Josep.ribas@hotmail.com
08348  cabrils

PERRUQUERIA 
GLAM GROUP
C/ Emilia Carles 26
tel. 937530358

HOMEOPATIA CLÀSSICA 
COMBINADA    
FiS TeràpiesBarcelonès · Maresme · 
Bages 93 750 95 50 // 664 375 455 / 
omed@pangea.org
Aida Fernández i Salvans Sant Crist 
– Cabrils

FINQUES DORCA, S.L
Assessors Inmobiliaris.
C/Passeig de Cabrils nº 12
08348 Cabrils
NIF: B-62.260.468

DORCA HABITAT
Reformes i Construccions 
Integrals
C/Passeig de Cabrils nº 12
08348- Cabrils.

FARMÀCIA CABRILS 2
Mª Engràcia Soldevila
Tel 93.753.00.53
Avda. Santa Elena, 32
Horari: Dill-Div de 9 a 14’00 i 
de 16’30 a 20’30
Dissabte de 9’30 a 14’00

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

FICAB - Concepte Integral de 
Salut
Osteopatia - Fisioteràpia - Pilates
Mestra Maria Rosell, 7 (darrera 
l’esglèsia)
93.753.77.01
info@ficab.es
www.ficab.es
Hores convingudes

CENTRE DE DIAGNÒSTIC I 
TRACTAMENT GINESTA A 
CABRILS
Psicologia, Psicopedagogia i Logopèdia
Passeig de Cabrils, 38 baixos 1ª
08348 Cabrils
Tel: 93 750 83 67
e-mail: carmeginesta@gmail.com

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

BONMAR PISCINAS
Manteniment i Muntatges 
Maresme
C/Crta. Cabrils a Vilassar de Dalt, 
tenda 7 i 8 - CABRILS
Tel: 93.753.00.57
Mòbil:  629 36 78 75
info@piscinasbonmar.com
www.piscinasbonmar.com
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El dia 10 de març, la coneguda actriu Lloll 
Bertran va visitar Cabrils per explicar al 
Casal de Jubilats/des i Pensionistes de Ca-
brils la seva experiència en primera perso-
na com a dona treballadora.

Lina Morales, alcaldessa de Cabrils, la va 
obsequiar amb un llibre “dels treballs de 
les dones i altres històries”, basat en els 
diferents testimonis de dones de Cabrils 
dins del taller de Relats de Dones. 

L’acte va tenir molta assistència de pú-
blic i els assistents van gaudir de la seva 
presència.

L´ACTRIU LLOLL BERTRAN VISITA CABRILS AMB MOTIU DEL DIA 
INTERNACIONAL DE LA DONA TREBALLADORA



GOVERNACIÓ I MOBILITAT

Des de l’administració local diem prou!
L’any 2013 va acabar amb l’aprovació de la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i 
Sostenibilitat de l’Administració Local de forma unilateral i sense considerar les aportacions de les 
administracions locals.
Aquesta reforma per part de l’Estat pretén ser una recentralització de les  competències dels mu-
nicipis vulnerat de forma flagrant l’autogovern i l’autonomia local, la competència exclusiva que 
recull l’article 160 de l’Estatut de Catalunya i ignorant la pròpia Constitució espanyola així com els 
principis de las Carta europea d’autonomia local.
No obstant, els principis perjudicats de l’aplicació d’aquesta llei no seran els ajuntament,sinó els 
ciutadans, perquè posa en perill els serveis d’atenció a les persones. Serveis públics com l’educació, 
la sanitat i els serveis socials són alguns dels àmbits en què els ajuntaments perdrem la capacitat de 
gestió que teníem fins ara. Això comportarà la pèrdua de la qualitat dels serveis i de la proximitat 
que han prestigiat la tasca dels ajuntaments cap a la ciutadania.
En cap cas aquesta llei aporta beneficis i millores per l’administració local. En canvi, la castiga quan 
és l’administració que té la proporció més petita respecte el total del deute públic espanyol, només 
un 4% sobre el PIB.
Diem prou: volem brindar la competència exclusiva de l’Estatut en matèria d’administracions locals 
i reformar l’administració local a partir de la llei catalana i seguir defensant la feina ben feta per la 
majoria dels ajuntaments, tenint sempre present la voluntat d’assegurar els millors serveis per als 
cabrilencs i cabrilenques.
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

La gestió del Partit Popular de Cabrils des de la regidoria de Turisme ha estat la de promocionar 
Cabrils com a turisme de proximitat. Perquè els maresmencs visitin Cabrils, pels seus paissatges, 
rutes de muntanya, les seves activitats culturals, pel Museu o per fer un bon àpat. S’ha donat im-
puls a la promoció i consolidació de Cabrils com a destinació turística de proximitat. La MOSTRA 
GASTRONÒMICA DE COMERCIANTS I ARTESANS de Cabrils és un referent a la comarca, i en-
guany l’Ajuntament  ha estalviat  la meitat del pressupost consignat habitualment. Tot i l’estalvi, la 
Mostra ha tingut un major nombre de visitants i no ha afectat a la seva qualitat. S’ha impulsat el 
TURISME GASTRONÒMIC de Cabrils,  per la seva diversitat i qualitat. I properament amb la nova 
Guia turística “Cabrils un indret per descubrir”, els turistes coneixeran més joies turistiques del 
poble. Esperem que ens tornin a visitar els American Car Club de Catalunya  per passar un dia festiu 
i perquè ens visitin altres de la comarca, i recolzem iniciatives com la Trobada de Motos Classiques 
per fer caliu al poble. Esperem un augment de visitants, perquè hi hagi un impacte econòmic a 
Cabrils, als seus establiments, al comerç, a la restauració i les empreses. Que aquells que busquen 
un indret on anar a viure, s’animin a comprar la seva vivenda a Cabrils.

Partit Popular (Maria Carme Torres)
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Veïns Independents de Cabrils (Alfredo Serrano Mora)

EL STATUS DE FUNCIONARIO MUNICIPAL NO OTORGA PATENTE DE CORSO
El 15 de enero, tres funcionarios municipales, argumentando que:“habiendo tenido conocimien-
to de las manifestaciones del escrito nº2014/141 efectuadas por el regidor de esta corporación Sr. 
Alfredo Serrano Mora, solicitan “Que se adopten por parte del ayuntamiento las medidas y/o pro-
cedimientos necesarios para garantizar el cumplimiento de aquello que dice el artículo 14 letra f) 
del Estatuto básico del empleado público.- Queremos dejar constancia que de dichas solicitudes 
tuvimos conocimiento por terceras personas, motivo por el cual presentamos solicitud de copia 
de los escritos en los que los funcionarios me aludían.  Como viene siendo práctica habitual, la 
titular de la alcaldía nos deniega el acceso a dichas copias teniendo que copiar a mano el 
texto de los escritos.-  Ante semejante vulneración de un derecho fundamental, presentamos re-
curso de reposición (sin grandes ilusiones de que su resolución sea favorable).- Dicho esto, decir que 
hasta aquí hemos llegado, esperamos impacientes las acciones, suponemos que legales, que dichos 
empleados públicos pretendan iniciar contra mi condición de portavoz del grupo municipal Veïns 
Independents de Cabrils, en el bien entendido de que siempre que escribimos o manifesta-
mos cualquier asunto relacionado con nuestra actividad política lo hacemos basándonos en 
datos debidamente documentados y este no es un caso diferente. No se olvide que además 
de Derechos existen los Deberes y el Código de Conducta que ha de presidir la actuación de todos 
empleados públicos.  
Más información en   http://viccabrils.blogspot.com.es/  

SOM Cabrils (Marta Garcés / Juan Ramón Sánchez)

TENIR PARAULA
Quan els politics haurien de llevar-se ben d’hora cada matí per trobar solucions a la crisi econòmi-
ca, estimulant el creixement i la confiança dels ciutadans, aparentment sent gent responsable, seria 
i digna, resulta que mes d’un s’entreté amb misèries per tapar la seva ineficàcia.
Hem de reconèixer que la classe política del nostre municipi és de la que perd oli. Quan no és per 
naps és per cols, però el cas és que cada dia es treuen del barret nous sainets, oblidant-se de tirar 
endavant lo que realment importa, “ el poble”.
Tal i com va dir ja fa temps una persona d’aquest col·lectiu: “la única cosa que no se li pot perdonar 
a un polític és el cinisme i la mentida”.
Dons mireu, si la societat cabrilenca no atura aquesta escalada de despropòsits cínics, aviat a 
aquest col·lectiu se’ls podria definir com a  campions en el “doble llenguatge”, i això creiem que no 
és bo ni en temps de tribulacions ni en temps de bonança.
Definició de TENIR PARAULA:
 - Cumplir allò que és dit.
 - Ésser molt escrupolós en el compliment d’aquesta.



A un any de les eleccions i amb la nostra idea de gestió per Cabrils en 2011 amb las apostes per 
Ajuntament Eficient, Treball i Activitat Econòmica, Educació i Cultura, Convivència i Cohesió 
Social així com Benestar i Sostenibilitat analitzem la gestió de CiU i PPC: 
Un Ajuntament eficient ha de complir les seves funcions aprofitant els seus recursos al màxim. 
Sota CiU i PPC, en general, compleix les seves funcions però gasta en excés i pren decisions sense 
analitzar conseqüències per acontentar algun possible votant. En Laboral i Activitat econòmica, el 
major problema de tots, el camí cap a la creació de treball, no és fàcil. Però l’actual govern de CiU i 
PPC, va desaprofitar en el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) l’oportunitat d’encaminar 
el desenvolupament urbanístic de Cabrils feia activitats econòmiques de valor afegit, amb generació 
de llocs de treball i d’acord amb els atractius de Cabrils com són el turisme amb la marca Barcelona. 
Enlloc buscar un major i sostenible ús de la natura que ens envolta, l’actual Govern aposta per les 
receptes del passat: més cases (per a qui?), un altre polígon industrial (en l’única entrada de Cabrils 
lliure encara de naus industrials) i a més en terrenys massa a prop de la riera. En Educació i Cultura 
l’actual govern segueix la línia iniciada per l’anterior govern liderat pel PSC: gestió de l’Escola de 
Música continuista, suport als dos col•legis i a l’escola bressol i s’albira una propera licitació de les 
obres de l’Institut de Cabrils. En Convivència i Cohesió Social el nostre projecte, en part realitzat: la 
ILLA ACTIVA funcionant, sense el suport total del govern, el pavelló esportiu molt sol • licitat, l’Hotel 
d’entitats en ús. L’Arboretum i el museu desaprofitats. En Benestar i Sostenibilitat hi ha més ombra 
que sol: camins escolars sense executar i sense coherència en seguretat; sobre el POUM, ho dit abans: 
mínim creixement, sostenible i coherent. L’actual POUM és el contrari: més de 1.000 habitatges nous, 
cap mesura per a la dispersada superfície i incoherent amb els atractius de Cabrils. Cap urbanització 
recepcionada. La via pública es manté però la re-incorporació dels serveis externalitzats per l’anterior 
govern és un pas enrere. Com s’entén que un poble de 7.000 habitants torna a cobrir amb funcionaris 
i empleats públics tasques que una ciutat com Barcelona té externalitzades a empreses privades? 

GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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TOT JUST A TOCAR DEL DARRER ANY DE LEGISLATURA
Estem entrant al darrer any de legislatura. D’aquí a les eleccions el govern ens vendrà i magnificarà 
qualsevol fita, o ens presentarà com a propi allò que altres ja van iniciar o pel què altres han lluitat 
i reclamat. Un exemple serà el començament de la construcció del nou edifici de l’IES Cabrils on 
tota la comunitat educativa i tots els partits hem estat al peu del canó.
 Esquerra ha optat per construir des de l’oposició. Aportar propostes i ajudar  les entitats i veïns en 
tot allò que ha estat al seu abast, dins i fora del ple. Continuem fent-ho, reunint-nos, escoltant-vos 
i facilitant l’assoliment dels objectius col·lectius.
 Hem estat molt crítics en el fons, però molt correctes en les formes, cap a l’actuació d’aquest 
govern municipal de CiU, PP i la regidora no adscrita (exPP). I volem continuar treballant d’aquesta 
manera, de forma respectuosa i honesta.
 Els propers mesos se’ns gira més feina. No només la feina de proposar temes engrescadors i 
fiscalitzar les poques propostes innovadores d’un govern gestor, sinó també per explicar i fer-vos 
conèixer què hem fet. I renovar el nostre projecte per a Cabrils. Per això necessitem la vostra 
col·laboració. Cabrils és molt divers, empresaris, professionals liberals, comerciants, paletes, 
mestresses de casa, gent gran, joves, persones en actiu, aturats, etc. És per tot això que Esquerra 
continuarà prop de vosaltres, més encara si cal, en els propers mesos. Volem que les vostres 
propostes, experiències i bones pràctiques ens les feu arribar, les consensuem i les intentem posar 

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

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

Las meves llibertats, les vostres llibertats.
A l’hora d’escriure aquest article, estem molt aprop del 8 de Març, Dia Internacional de la Dona 
Treballadora.
Cada commemoració esdevé de la lluita d’una agrupació, en aquest cas les dones que van lluitar en 
defensa de les seves llibertats, llibertats que any rere any s’han anant mantenint i inclous ampliant.
Ara esdevenen temps difícils, temps plens de canvis i cap d’ells bo.
El govern del PP i al seu capdavant el senyor Gallardón, ens volen retallar els nostres drets sobre tot, 
el nostre dret a decidir com i quan cada done vol se mare.
La nova reforma de llei sobre el dret a l’avortament és un insult a les dones, a les nostre joves i a 
totes aquelles que vam lluitar per aconseguir un avortament lliure, protegit i gratuït. És per això que 
a ares d’ara, les dones no farem un pas enrere, no deixarem que el dret a decidir sobre el nostre cos 
sigui tema de debat en els passadissos d’institucions i esglésies.
Senyors i senyores del PP el nostre cos ens pertany i el nostre dret a decidir es inalienable.

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.

en pràctica. Us necessitem per a repensar què volem ser com a comunitat els propers anys. Si vols 
col·laborar amb nosaltres, escriu-nos a cabrils@esquerra.org<mailto:cabrils@esquerra.org> o bé 
truca’ns al 677572211. Esquerra Cabrils t’escolta.




