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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
Pavelló Esportiu
93 753 83 78

AJUNTAMENT:
Serveis Generals 
93 753 96 60
ajuntament@cabrils.cat
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 
112
Bombers 
112
Ambulàncies 
112



Ja hem deixat enrere un altre estiu, una mica passat per aigua però al cap i al fi, un bon es-
tiu on hem pogut tornar a gaudir d’una gran assistència de públic a la nostra consolidada 
Mostra Gastronòmica amb la seva 27a edició. Hem passat bones estones durant la nostra 
Festa Major i hem agafat forces per encarar els nous projectes que tenim per davant.

Amb el propòsit de seguir millorant i d’estar amb línia amb les eines més actuals, hem 
instal·lat noves càmeres de seguretat, tot apostant per la protecció i l’eficiència.

Volem desitjar un bon curs escolar a tots el alumnes, des dels de l’escola bressol, passant 
pels de primària, fins als de l’institut, molts ànims!

Per part nostre, encarem la tardor amb nous projectes, ja mirant de reüll al Nadal.

EDITORIAL EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

Lina Morales
Alcaldessa

ORIOL GIL: 1r. Tinent d’alcalde, regidor d’Ensenyament, Joventut i Festes.

ISABEL TAMBOLEO: Regidora d’Esports , Comerç, Promoció Econòmica i Cultura.

EDMON NADAL: 2on. Tinent d’alcalde, Regidor d’Urbanisme, Comunicació i Participació Ciutadana

MARINA INFIESTA: Regidora de Benestar Social, Dona, Cooperació i Solidaritat i Medi  Ambient.

ANNA M. SIERRA: Regidora de Sanitat, Consum i Gent Gran.

LINA MORALES: Alcaldia, Règim Intern, Hisenda, Governació,Via Pública, i regidora de Turisme
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GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ
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Des de l’aplicació per a mòbils “cabrilsara” 
hem implementat la secció TROC, on 
tothom pot posar l’anunci de quelcom que 
vol vendre, comprar, canviar, etc.

També, a través d’un acord arribat amb 
l’empresa Vilacom i La Clau, aquesta sec-
ció disposarà dels anuncis classificats 
d’aquest medi.

Ara qualsevol vilatà pot posar el seu anun-
ci totalment gratuït en la secció TROC de 
l’aplicació “cabrilsara”.

Tanmateix, estem treballant conjuntament 
amb l’empresa gestora, per tal d’introduir  
tant via web com via app de la secció de 

feina Borsa de Treball i poder arribar a mol-
ta més gent.

Ja hem iniciat totes les gestions neces-
sàries amb l’empresa Dinamon per im-
plantar un Viver d’empreses Hub a Cabrils, 
destinat a tot emprenedor del poble, el 
qual disposarà, a partir del primer trimes-
tre de l’any vinent, d’un lloc per anar a 
treballar amb tota la logística necessària 
per tirar endavant.



GOVERNACIÓ I MOBILITATBIBLIOTECA EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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LA BIBLIOTECA ESTÀ QUE PETA!! 

El setembre és el mes d’organitzar el nos-
tre horari, d’apuntar-nos a nous cursos i de 
poder fer allò que ens agrada. I des de la Bi-
blioteca tornem a oferir als nostres usuaris 
els nostres serveis, recursos i activitats.

Ja és el segon any que oferim a la nostra 
gent gran la formació en les TIC, les noves 
tecnologies, una introducció a aquest món 
de xarxes socials, de webs, de blogs i de 
correus que a vegades fa que ens sembli 
que nosaltres no sabem navegar. Aquesta 
formació s’estructura en dos nivells, un 
d’inicial i un altre de mitjà.

El nostre grup de tertúlia literària ja ha ini-
ciat les seves tertúlies el mes de setembre. 
L’itinerari de tardor es farà l’11 d’octubre 
a Puig-reig on es visitarà la Colònia Vidal, 
a partir de la lectura del llibre de la Sílvia 
Alcàntara, “Olor de colònia”.  El proper 
20 de novembre, el grup de tertúlia par-
ticiparà a la trobada de Clubs de lectura 
del Maresme que es celebrarà a la Biblio-

teca de Mataró. En aquesta ocasió podrem 
escoltar a l’Albert Sánchez Piñol que ens 
parlarà del seu llibre “Victus”.

L’hora del conte s’inicia el divendres 3 
d’octubre amb la Núria Clemares i cada 
quinze dies, el nostre públic infantil podrà 
escoltar contes adreçats a ells.

Dos grups de tertúlia infantil ja estan 
preparant les trobades a tota vela. La del 
gomet blau, per a nens i nenes de 5 a 7 
anys, i la del gomet vermell, de 9 a 11 anys.

Del 20 d’octubre fins l’1 de desembre po-
deu participar en el segon concurs de di-
buix infantil per triar la Vella Quaresma del 
2015. A la biblioteca trobareu les bases. 
Animeu-vos!

I ja estem preparant les activitats de 
Nadal: demostracions de cuina i vi, tallers, 
fer el nostre pessebre i decorar el nostre 
arbre de Nadal.



GOVERNACIÓ I MOBILITATSEGURETAT CIUTADANA

CABRILS APOSTA PER LA SEGURETAT

Aquest estiu es va presentar a la seu de la 
Policia Local el nou sistema de videovi-
gilància municipal que ha posat en marxa 
l’Ajuntament.

El sistema, basat en la tecnologia de fibra 
òptica i Wimax, consisteix en la infraestruc-
tura i les càmeres de seguretat ciutadana i 
trànsit que s’han instal·lat tant a les entrades 
com a les sortides del municipi i a les vies 
principals,  que enregistren imatges i capten 
matrícules de vehicles, enviant la informació 
rebuda a la Sala de Coordinació Operativa de 
la Policia Local. El sistema “Smart City Sur-
veillance” permet captar les imatges a temps 
real i contrastar tota la informació obtinguda 
per determinar la presència de vehicles sos-
pitosos i donar els avisos corresponents als 
cossos policials, motiu pel qual no només 
es garanteix un major control del que pas-
sa dins el municipi, sinó que permet també 
compartir aquesta informació amb la resta 
d’operadors del sistema de seguretat pública, 
més enllà del terme municipal.

La mesura persegueix, d’una banda 
millorar la seguretat viària, de mane-

ra que les zones més sensibles o con-
flictives en matèria de trànsit restin 
vigilades constantment, cosa que per 
l’efecte dissuasori ajudarà a reduir el 
nombre d’infraccions i, correlativament, 
d’accidents.

Per aquesta tasca, es destinen un total de 
tres càmeres dirigibles que, ubicades a 
punts estratègics degudament senyalitzats 
de les vies interiors més transitades, perme-
ten aquest control de la circulació.

Els punts controlats en aquest cas són a 
la carretera de Vilassar de Mar a Cabrils 
BV-5022, a l’altura de la rotonda; el Pas-
seig de Cabrils, a l’altura de la benzinera i 
al carrer Torrent Roig. A més de la intensi-
tat del trànsit, també s’ha fet servir criteris 
d’accidentalitat elevada pel que fa als dos 
primers punts, i de risc objectivable, pel que 
fa al tercer. Cal dir, que en aquest darrer, al 
ser una zona freqüentada per adults i in-
fants per la concentració de parcs infantils, 
centre cívic, establiments... aquesta mesura 
es complementarà amb una millora de la 
distribució dels elements de la via i, sobre-
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tot, de la seva senyalització, en el que s’ha 
vingut a anomenar una zona de pacificació 
del trànsit, amb la finalitat de garantir al 
màxim la seguretat del vianant.

D’altra banda, suposarà una millora de 
la seguretat ciutadana, ja que permetrà 
controlar els accessos al municipi i a les 
seves zones residencials i així reduir no-
tablement els delictes, tot millorant la 
investigació dels que es produeixin.

Per aquesta tasca, es destinen un total de 
tres càmeres fixes amb lector de matrícu-
les que, ubicades a punts estratègics de-
gudament senyalitzats de les entrades i 
sortides del municipi, permeten filtrar els 
vehicles que hagin estat denunciats com a 
sostrets o que hagin estat assenyalats com 
relacionats amb fets delictius. Això fa que es 
multipliquin els “ulls” de la policia a l’hora 
de vigilar, complementant l’habitual siste-
ma de patrullatge en cotxe “rondes”. 

Tanmateix, s’ha dotat les dependències 
policials de sistema de captació d’imatges, 
el que permetrà millorar la seguretat de 

les pròpies instal·lacions, l’autoprotecció 
dels funcionaris que hi treballen i la garantia 
de drets dels ciutadans que hi accedeixin (ja 
sigui en qualitat de denunciants, detinguts...).

El sistema, que compta amb les autoritza-
cions legals preceptives, està sotmès al règim 
de la normativa de protecció de dades que 
permet als ciutadans exercir els seus drets a 
l’accés, oposició o cancel·lació de les dades 
que siguin susceptibles d’emmagatzemar-
se. En aquest sentit, les sol·licituds es po-
dran adreçar a l’Ajuntament de Cabrils, 
c. Domènec Carles, 1, 08348 Cabrils o al 
www.cabrils.cat.  

Cabrils es situa amb aquesta mesura, entre 
els municipis més avançats en matèria 
de seguretat de la comarca, juntament 
amb d’altres que també han optat pel ma-
teix sistema, com són Sant Vicenç de Montalt 
o Cabrera de Mar.
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L’ESCOLA D’ADULTS COMENÇA EL CURS 2014-2015 AMB NOVES OFERTES
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GOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENT

Com ja s’anunciava a l’edició del Butlle-
tí d’estiu, l’escola d’adults encara el nou 
curs 2014-2015 amb noves propostes 
formatives com són el curs d’Història de 
Catalunya (a partir del mes d’octubre) 
i el Taller d’Escriptura Creativa (a par-
tir del mes gener), així com l’augment 
d’hores del Taller de la Memòria, que 
passa a ser setmanal. Igualment es 
manté gran part de l’oferta formativa 
d’altres cursos, excepte en el cas del 
curs per a les proves d’accés al CFGM 
que, degut a la baixa demanda del curs 
anterior i com a mesura de racionalitza-
ció de la despesa, s’ha deixat d’impartir 
durant aquest curs.

CABRILS APOSTA PER UN 
ENTORN EDUCATIU I A L’ABAST 
DE TOTHOM 

La regidoria d’Ensenyament de l’Ajuntament 
de Cabrils ha iniciat els tràmits per tal de 
poder participar a l’eina informàtica “Edu-
caentorn” que ofereix la Gerència de Serveis 
d’Educació de la Diputació de Barcelona.

“Educaentorn” és una pàgina web que posa 
a disposició dels ens locals una eina que 
permet recollir i gestionar l’oferta de ser-
veis, activitats i recursos existents a cada 
municipi per tal de fer ús pedagògic i forma-
tiu d’aquesta oferta, aportar un valor afegit 
a l’experiència educativa i vital dels estu-
diants i de la ciutadania en general, apor-
tant-los nous coneixements que facilitin els 
seus aprenentatges i fomentin una millor 
vinculació amb l’entorn en el que viuen. 

d’atenció
a les persones

àrea

ESCOLA D’ADULTS

Informació: Tel 937 509 282
escolaadults@diba.cat

del 2 al 16

de setembre
INSCRIPCIONS

Hotel d’entitats 
Can Campins, 11 
Tel 937 509 282 
escolaadults@diba.cat

Horari d’inscripcions: 
matins: dm i dj de 10:30 a 12:30
tardes: dl i dx  de 17:30 a 19:30

ENSENYAMENT INSTRUMENTAL: 
Nivells 1 i 2

TALLERS: 
Ortografia, 

Estimulació de la memòria,
Història de Catalunya I  (nou)

Escriptura creativa  (nou)
ALTRES ACTIVITATS:

Xerrades i Sortides culturals

CATALÀ:
Acolliment
Nivells A, B i C 



MOU-TE!
ACTIVITATS FORMATIVES I DE LLEURE A CABRILS

STREET DANCE
Direcció > Carla Forns

 INICIACIÓHorari >
              Dilluns i dimecres de 17:30 a 18:30h
              GRUP 1
              Dilluns i dimecres de 18:30 a 19:30h
              GRUP 2
              Dimarts i dijous de 19 a 20h
              GRUP 3
              Dimarts i dijous de 20 a 21h
              AVANÇATS
              Dilluns de 20 a 21:30h

 La FàbricaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 33€ / mesImport >
 La FàbricaInscripció >

RESTAURACIÓ DE MOBLES
Direcció > Xavier Duch

 Dimecres de 15:30 a 19:30hHorari >
 Antic EscorxadorLloc >
 Octubre 2014Inici >

 33€ / mesImport >
 La FàbricaInscripció >

ESPAI LÚDIC DE GENT GRAN
Direcció > Keiko Araujo

 Dimecres de 10 a 13hHorari >
 La FàbricaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 GratuïtImport >
 La FàbricaInscripció >

DIBUIX I PINTURA
Direcció > Magda Genestar

 Dimecres o dijous de 19:30 a 20:30hHorari >
 Masia de Can BarbaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 a confirmarImport >
 630 669 486Inscripció >

DANSA ORIENTAL
Direcció > Sara Ibàñez

 Dimecres de 9:30 a 11h o de 19:30 a 21hHorari >
 Sala La ConcòrdiaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 35€ / mes (matí)  40€ / mes (tarda)Import > /
 626 728 111Inscripció >

TEATRE PER A INFANTS
Direcció > Jesús Milà

 Dijous de 17 a 19hHorari >
 La FàbricaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 40€ / mesImport >
 629 241 899Inscripció >

MODERN LINE DANCE
Direcció > Enric Nonell

 GENT GRANHorari >
              Dilluns de 9:30 a 10:30h
              ADULTS
              Divendres de 21 a 22:30h

 Sala La ConcòrdiaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 35€ / mesImport >
 651 653 469Inscripció >

COUNTRY
Direcció > Country Club Cabrils

 NIVELL AVANÇATSHorari >
              Dimarts de 21:15 a 23h
              NIVELLS 1 i 2
              Dijous de 21:15 a 23h

 La FàbricaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 a confirmarImport >
 617 413 460Inscripció >

L’OLIVERA EXTRAESCOLARS
Direcció > AMPA L’Olivera

 Piscina, Anglès, Pintura, Patinatge,Activitats >
Escola Pre-esportiva, Psicomotricitat, Cuina,
Esport en família, Danses esportives i Batuka,
Multiesport, Bàsquet,Taekwondo 

 Escola L’OliveraLloc >
 Octubre 2014Inici >

 654 566 657Informació >

MAS MARIA EXTRAESCOLARS
Direcció > AMPA Mas Maria

 Escacs, Balls Moderns, Patinatge,Activitats >
Karate, Anglès i Tallers de tarda

 Escola Mas MariaLloc >
 Octubre 2014Inici >

 937 539 285Informació >

“Mou-te!” és el lema del cartell promocio-
nal de les activitats lúdiques i formatives 
que des de l’Ajuntament de Cabrils s’ha 
presentat per tal de donar publicitat de 
les activitats que, ja sigui des de la pròpia 
administració com a partir d’entitats del 
municipi o monitors, s’ofereixen en equi-
paments municipals o bé a partir de la 
col·laboració de l’Ajuntament. 

D’altra banda també cal destacar l’àmplia 
oferta local d’activitats esportives que es 
realitzen en els equipaments municipals de 
la zona esportiva (camp de futbol i centre 
esportiu Illa Activa) i el pavelló poliespor-
tiu, així com la oferta formativa comple-
mentària de l’Escola Municipal de Música 
de Cabrils i l’Escola d’Adults. 
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PRESENTACIÓ DE LA NOVA IMATGE DEL SERVEI DE MOBILITAT 
INTERNACIONAL

El proper 22 d’octubre es celebra un acte 
de presentació de la nova imatge del ser-
vei. Aquesta imatge renovarà i unificarà 
tots els materials que es generin (ban-
ners, cartelleria, fulletó i vídeo explicatiu 
de tot el que ofereix el servei) per tal de 
centrar la publicitat en una única imat-
ge reforçada i amb nous mitjans, com el 
d’un nou fulletó i d’un vídeo explicatiu.

L’acte, que comptarà amb la presència del 
Director General de Joventut i la Dipu-
tada delegada d’Educació i Ciutadania 
de la Diputació de Barcelona, així com 
de nombrosos regidors de Joventut dels 
ajuntaments participants en aquest ser-
vei, coincidirà amb la presentació dels 
materials que s’han elaborat en el marc 
de l’intercanvi juvenil Create’n’Share. 

GOVERNACIÓ I MOBILITATJOVENTUT
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La final del 10è Concurs de Música Jove 
es va celebrar el 26 de juliol, a l’Espai 
Escènic de Ca n’Humet del Masnou amb 
l’actuació dels grups Eros a.k.a. 47 & Dj 
Jp, de Cabrils, i Un Gos Robant, de Vilas-
sar de Mar, com a finalistes en la cate-
goria A; i The Rooftops, de Montgat i els 
grups Dèria i Allanamiento, del Masnou, 
com a finalistes en la categoria B. El jurat 
del concurs estava format per Jordi No-
vell, com a representant de la revista En-
derrock, Tomàs Robisco, com a enginyer 
de so, productor musical i director dels 
Estudis Bucbonera Records de Caldes de 
Montbui, i Narcís Perich com a músic i 
cantautor.

L’edició d’enguany premiava als seus 
guanyadors amb la gravació d’una ma-
queta als estudis Bucbonera Records 
de Caldes de Montbui amb un produc-
tor professional. Els grups guanyadors 
d’aquesta edició, Un Gos Robant (cate-
goria A), i The Rofftops (categoria B), ja 
han gravat la seva maqueta.

El concurs és una iniciativa promoguda 
per les regidories de Joventut dels ajun-
taments d’Alella, Cabrils, el Masnou, 
Montgat i Vilassar de Mar i que enguany 
ha comptat amb l’equip de la revista 
musical catalana Enderrock en la seva 
organització.

GOVERNACIÓ I MOBILITATJOVENTUT

ELS GRUPS GUANYADORS DEL 10è CONCURS DE MÚSICA JOVE JA 
HAN GRAVAT LA MAQUETA
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Amb l’inici del curs escolar també es 
reactiva l’activitat del PIDCES (Punts 
d’Informació i Dinamització en els Cen-
tres d’Educació Secundària) amb el co-
mençament de la campanya de captació 
de voluntaris a cada una de les aules de 
l’Institut de Cabrils.

Aquest projecte, també conegut com a 
Projecte de Corresponsals, realitza un 
seguit de trobades que es fan durant el 
curs escolar, per tal d’apropar els joves al 
municipi des del propi centre educatiu. La 
primera trobada amb el grup de corres-
ponsals serà el 29 d’octubre, per tal de  
donar el tret de sortida a les accions del 
projecte: trobades mensuals per intercan-
viar informacions, demandes i propostes, 
realització de les sessions formatives i de 
capacitació pels corresponsals i inici del 
disseny conjunt d’una campanya infor-
mativa i de sensibilització, enguany amb 
la col·laboració i el suport de la Fundació 
Josep Carol.
 
Dins d’aquest programa ja s’han co-
mençat a dissenyar propostes d’accions 
formatives que es faran trimestralment a 

l’espai de tutoria i que tractaran proble-
màtiques i temàtiques d’interès en àmbits 
com el foment de l’actitud emprenedora, 
la prevenció del consum de drogues, el 
foment de l’alimentació equilibrada, la 
prevenció dels riscos associats a les no-
ves tecnologies, l’orientació acadèmica, la 
sexualitat i la prevenció de conductes de 
risc, entre d’altres. Aquestes temàtiques 
es treballen amb activitats de formats 
ben diversos, que van des de les xerra-
des, als tallers, passant per dinàmiques de 
grup molt engrescadores i obres de teatre.

Aquestes accions es realitzen amb la 
col·laboració d’agents i entitats especia-
litzades, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona, que compta amb recursos 
com el programa Pensa-Jove als Instituts, 
l’Oficina del Pla Jove i el Servei de Salut 
Pública.
 
Aquest projecte duu a des de la regidoria 
de Joventut de l’Ajuntament de Cabrils i 
de forma coordinada amb la regidoria de 
Joventut de l’Ajuntament de Vilassar de 
Dalt i l’IES Jaume Almera.
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JOVENTUT

EL PROGRAMA PIDCES TORNA A ARRENCAR AQUEST CURS 2014-2015 
EN COL·LABORACIÓ AMB L’IES CABRILS



Durant  aquest  trimestre hem arreglat la 
sortida de l’aparcament de Can Botella; 
fent tirar enrere el mur de Can Rin  i asfal-
tant de nou la sortida, d‘aquesta manera  
hem millorat l’accés pels vehicles.

També, s’han començat a desenvolupar els 
camins escolars, començant per la cessió 
efectuada per Can Amat.

Un cop licitades les obres, ja tiren enda-
vant els arranjaments de carrers de les ur-
banitzacions, començant per la part alta de 
CanTolrà i La Llobera.

Ara desenvoluparem la baixada del carrer 
Maria Teresa, ampliant la vorera i millorant 
la mobilitat dels vianants.

Les òptiques dels semàfors s’han canviat 
per òptiques de leds, que són més llumino-
ses  i per tant més segures.  Això suposa un 
estalvi del 90% del consum elèctric.
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MUSEU

Com molts de vosaltres sabeu, el Museu 
ha iniciat una nova etapa. Moltes idees 
noves, en acord amb una nova visió del 
que ha de ser un museu, sense desmerèi-
xer l’esforç i la tenacitat dels nostres 
predecessors. Un museu molt més pro-
per, que permeti el diàleg i pugui donar 
resposta als reptes en els quals la nostra 
societat es veu immersa. Un museu que 
sigui capaç de moure’s fins al saló de les 
vostres llars i que no només us convidin 
a experimentar, sinó que ens obligui a 
mantenir els ulls oberts a les vostres 
reaccions, suggeriments i interpretacions.  

Colze a colze amb la Regidoria de Cultura 
estem treballant per poder arribar un dia 

a tenir un museu que obri les portes per-
manentment. Hi ha varis projectes ende-
gats conjuntament amb la Conselleria de 
Cultura de l’Ajuntament de Mataró, com 
l’exposició de la Pepeta Tolrà que està 
pendent d’unes petites modificacions als 
murs de Can Ventura del Vi i que esperem 
tenir-ho solventat properament. L’Arxiu, 
podrà acollir tota la documentació custo-
diada fins ara, resultat de donacions ma-
joritàriament de cabrilencs i cabrilenques. 
Nogensmenys, us volem informar que 
després de l’acte inaugural al Born de Bar-
celona del Mapa dels escenaris del Mares-
me i el programa d’activitats, Comissió 
Maresme Commemoració 1713-1714, el 
Museu va acollir l’exposició “El Maresme 
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en la línia del temps de la Guerra de 
Successió (1702-1714)”, on s’hi van afegir 
dos plafons exclusius resultat de la inves-
tigació realitzada per la historiadora lo-
cal, Laura Bosch. Aquests plafons estaran a 
partir del mes d’octubre exposats a la Bi-
blioteca Municipal. En col·laboració amb 
el Museu-Arxiu de Vilassar de Dalt es va 
participar en el Vilatzari 978, oferint la 
primera de dues passejades culturals pel 
Cabrils medieval, a càrrec de Laura Bosch 
i Josep Samon.  Durant els actes de la 
Festa Major de Santa Helena, en comme-
moració als 301 anys de l’atac borbònic 
al Vilassar històric, es va oferir una con-
ferència sobre la Guerra de Successió al 
Maresme. I per finalitzar, amb motiu de les 

Jornades Europees de Patrimoni, gràcies 
a l’amabilitat de la família de Can Vives, 
vam oferir una visita guiada de l’ermita 
de Sant Cristòfor de la mà de l’ historiador 
medievalista, Dr. Joaquim Graupera, on 
es va lliurar un llibret recordatori amb 
les dades més destacades de la història 
d’aquesta capella.
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SANITAT

S’instal·la a Cabrils un espai lúdic i de sa-
lut, gràcies a una subvenció de la Diputa-
ció de Barcelona.

L’espai es troba al carrer Batalló, al 
costat del CAP de Cabrils. Consta d’un 
equipament dissenyat per a facilitar a la 
gent gran poder fer diferents exercicis. 
També està pensat per altres col·lectius 
com l’infantil, les dones embarassa-
des i persones amb mobilitat reduïda.  
 
Aquest espai consisteix en un circuit 
d’exercicis suaus per afavorir les condi-

cions físiques dels seus usuaris, els quals 
treballen totes les parts del cos, ja que rea-
litzen moviments habituals en el dia a dia. 
 
Aquest equipament també disposa d’un 
plafó informatiu on s’indiquen un seguit 
de recomanacions per fer-ne ús i  on 
es detallen els exercicis que s’hi poden 
realitzar.

A més a més, s’afegiran dues pistes de 
petanca, dues taules de ping-pong i una 
sèrie més d’equipaments per a comple-
tar les activitats a l’aire lliure. 

NOU ESPAI LÚDIC I DE SALUT PER A LA GENT GRAN A CABRILS



REGIDORIA DE LA DONA
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EL MOSQUIT TIGRE, UN VEÍ QUE ENS INCOMODA

Des de mitjans de juliol fins a mitjans 
d’agost es va fer una exposició, a la Biblio-
teca de Cabrils, sobre el mosquit tigre. 

L’exposició constava de nou roll-ups amb 
diferent informació sobre el mosquit tigre, 
les prevencions i recomanacions. 

Des de principis d’estiu, es van col·locar 
a totes les vitrines del poble un seguit de 
cartells informatius sobre aquest mosquit.

Per a la tranquil·litat dels cabrilencs, es van 
fer quatre actuacions als embornals per a 
combatre el mosquit.

	  

Dimarts, 25 de novembre:

“Xerrada per commemorar el dia internacional contra 
la violència de gènere”.

A càrrec d´Isona Passola, productora de cinema.

A les 17,30 hores
Lloc: Casal dels Jubilats/des i Pensionistes de 
Cabrils.



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

18

COMERÇ

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   

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

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

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

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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L’1 d’octubre, el casal va organitzar el Dia 
Internacional de la Gent Gran, i van vo-
ler homenatjar a tots els avis que tenien 
80 anys i més, amb un berenar per a tots. 
Des de la regidoria de Gent Gran, vam ob-
sequiar tant a les dones com als homes 
homenatjats amb un centre de plantes 
naturals i cava per a tots, per brindar i 
acompanyar el pastís gegant del casal.

El passat mes d’abril, es va fer una xerra-
da al casal sobre els accidents que poden 
tenir lloc a casa. Aquesta trobada es va 
poder realitzar gràcies a l’Associació MAP 
i la Diputació de Barcelona. 

Al mes d’octubre, es va organitzar aquesta 
xerrada al casal, amb el suport de la Dipu-
tació de Barcelona, a càrrec del col·legi de 
Farmacèutics de Barcelona.

L’objectiu va ser donar informació perquè 
es pugui practicar una alimentació salu-
dable.

DIA INTERNACIONAL DE LA 
GENT GRAN

ACCIDENTS DOMÈSTICS LA LLAR 
PER A LA GENT GRAN

MENJAR BÉ QUAN ETS GRAN
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ESCRITS MUNICIPALS

Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

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

Partit Popular (Maria Carme Torres)

ELS CATALANS HEM DE DECIDIR EL FUTUR DEL NOSTRE PAÍS VOTANT
Aquest curs polític ha començat amb la intensa activitat entorn a la consulta del 9-N i tot el que 
gira al seu voltant. 
D’ençà el 12 de desembre de 2013 en què el President de la Generalitat va comprometre’s a con-
vocar una consulta amb una data i pregunta fixades, el Govern i els partits favorables a la consulta 
han caminat plegats per donar resposta a la demanda del poble de Catalunya cercant reiterada-
ment l’acord amb l’Estat espanyol.
És recurrent que l’Estat espanyol i, en particular les seves institucions, menystinguin els acords 
bilaterals entre l’Estat i la Generalitat i també les voluntats dels catalans expressades legítimament 
i democràticament. Fins i tot, s’omplen la boca de parlar que tot s’ha de fer de d’acord amb la llei 
i la democràcia quan ells són els primers en no complir-la.
El exemple del què comentava va ser recórrer el decret i la llei que donava empara a la consulta. 
Aquesta llei estava redactada d’acord amb l’articulat de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya i que 
no havia sigut recorregut pel Tribunal Constitucional el juliol del 2010. 
Amb això es constata que l’Estat espanyol té un problema majúscul (d’Estat) quan a Catalunya 
es manifesten centenars de milers de persones de forma cívica i pacífica reclamant un dret tant 
fonamental com el dret d’opinió, l’opció a ser preguntat i a ser escoltat, i la seva resposta és un 
NO rotund.
Algú pot considerar que el seu comportament és democràtic? Realment és tan poc legal poder 
consultar a la ciutadania?
Voldria acabar amb unes paraules del President Mas: “Catalunya vol parlar, vol ser escoltada i vol 
votar”.
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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.

LA TRANSPARÈNCIA A CABRILS NI ES PRACTICA… NI S’ESPERA…
Novament tenim la possibilitat, no sabem si trimestral, bimensual o mensual de comunicar-nos 
amb vostès mitjançant el butlletí que hauria de ser municipal, és a dir de tots perquè tots ho pa-
guem, “inclosos els professionals externs contractats” i en el qual se’ns imposa que el nostre article 
no superi els 1.600 caràcters, amb espais inclosos.Se’ns imposa també una data de lliurament i 
no se’ns informa de la data de publicació,havent transcorregut en alguns casos més de dos mesos 
entre la publicació i la data límit de lliurament dels nostres articles.Una altra de les habituals vulne-
racions dels nostres drets d’accés a la informació i a la participació en els òrgans en els quals obli-
gatòriament estem legitimats a participar com és el consell de redacció òrgan que ha de garantir la 
participació de tots els regidors i grups municipals en els mitjans d’informació i difusió municipal 
com la televisió local “contractada” l’emissora de radio “contractada” i les publicacions i el butlletí 
municipal, qüestió aquesta que hem reclamat reiteradament en diversos plens amb l’habitual re-
sultat.Aquest escrit ho hem de lliurar abans de les 14 hores del dia 3 d’octubre, deixem constància 
de la data límit enmig de l’escrit perquè si ho fem al final del mateix “curiosament” no apareix en la 
publicació. El nostre grup municipal disposa d’un blog informatiu http://viccabrils.blogspot.com.es/  
en el qual inserim tota la informació d’interès i a través del qual es pot participar sense restriccions. 
Hem d’anar acabant aquesta espècie d’article frustrat atès que ja hem consumit 1.580 dels 1.600 
caràcters “amb espais” que ”graciosament” se’ns han concedit.
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ESCRITS MUNICIPALS

QUÈ EN SAPS D’AIXÒ?
Xavier Viudez i Cardona. Portaveu del grup municipal d’ERC-CxC-AM
 Han passat dos plens des del darrer article al butlletí. Al primer vam forçar el debat sobre l’educació 
a Cabrils ja que el curs va finalitzar i la regidoria d’Educació va publicar un escrit de balanç del curs 
que no reflectia la realitat. Al maig el Departament d’Educació va donar a conèixer el redimensiona-
ment de l’IES Cabrils: no només no ofertarà el batxillerat sinó que tampoc el dimensiona pel futur 
al nou edifici, que es preveu iniciar a finals d’any. En paral·lel, es coneixia la disminució de línies 
en diferents franges educatives: es passaria de 3 a 2 línies de 1r d’ESO; a les escoles públiques es 
reduiria de 3 a 2 línies de P3 en total, una a cada escola; i a l’escola bressol es reduirien els grups de 
P2, arribant així a la ràtio màxima d’ocupació. El resultat? S’impedeix que totes les famílies acce-
deixin a l’escola desitjada. Les AMPAs han protestat però les seves reivindicacions no s’han escoltat. 
Passen coses, però el govern no ens les explica. No volem propaganda al butlletí, volem informació.
Al segon ple, ERC va proposar a la resta de grups una moció per la millora en la qualitat del trans-
port públic a Cabrils. Es va negociar i es va aprovar per unanimitat. La moció presentada aposta 
per restituir el C12 fins a les 23h, i buscar fórmules per ampliar les hores punta i reduir els temps 
d’espera per aquesta línia. Esquerra afegí posteriorment una altra proposta: reestructurar la línia 
C18, poc utilitzada, per a reforçar en l’horari de més afluència la C12. Una aposta amb la que guan-
yarien la majoria d’usuaris, i també les arques municipals.
I acabem dient que el 9N volem votar. Ara és l’hora de ser consultats! Avui falten 37 dies per la 
nostra cita amb les urnes. Segueix-nos a http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com , Facebook i 
Twitter

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

Partit dels Socialistes de Catalunya (Peter A. Oberle)

Aquesta vegada vull il·lustrar amb 2 experiències pròpies per què estic com a regidor del PSC a 
l’Ajuntament de Cabrils, 2 exemples reals de la societat civil de Cabrils:
Per fomentar el compromís de les/dels alumnes de 6è del CEIP L’Olivera amb el seu viatge de fi de 
curs, els pares vam organitzar un concert on elles/ells mateixes/mateixos tocaven, cantaven i actua-
ven. Mai abans havia vist un ambient tan animat a La Fàbrica com aquella nit del concert. Estava 
completament ple amb alumnes, pares i moltes persones ballant i passant-ho bé al so de la música 
dels diferents grups i intèrprets. Totes les nostres previsons de consum de menjar i beguda es van 
superar àmpliament.
Durant el ple de setembre i en una curta conversa posterior amb un dels impulsors vaig saber de 
l’existència d’un grup de Cabrilences i Cabrilencs que promou una ampliació de la zona de vianants de 
Cabrils. Han aconseguit - segons ells - 700 signatures a favor fins ara, és a dir un 10% de la població 
empadronada de Cabrils.
Són 2 exemples de ciutadanes i ciutadans que intenten prevenir deficiències actuals de qualitat de 
vida i seguretat viària. Actuen en la societat civil amb poc o cap contacte amb l’administració i tot i 
així aconsegueixen avenços. Quant impacte podrien tenir si fossin fomentades activament pel nostre 
Ajuntament! A banda d’una gestió eficient del nostre poble, aquest és l’objectiu del PSC-PM i el seu 
fort!
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Iniciativa per Catalunya - Verds (Mercè Fernández i Lloret)  

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.

Cabrils,

ICV Cabrils 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

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:


