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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
ADAINC – Amics dels Animals i la Natura 
de Cabrils
93 753 93 32

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

Benvolguts i benvolgudes,

Aquest butlletí que teniu a les mans és l’últim d’aquesta legislatura. És per això que no 
vull deixar passar l’oportunitat de dirigir-me a tots vosaltres d’una forma especial, molt 
més personal i profunda que com ho he vingut fent a les edicions anteriors.

Vull donar-vos les gràcies pel tracte que he rebut al llarg d’aquests quatre anys que estan 
a punt d’acabar. Sempre m’he sentit recolzada per tots vosaltres, tant en els bons mo-
ments com en els no tant bons, que també els hem tingut. 

El respecte i estima que m’heu demostrat durant aquesta legislatura m’han enriquit molt 
com a persona. Gràcies al vostre suport he tingut forces per  continuar lluitant pel nostre 
Cabrils, per defensar la seva identitat com a poble, per cuidar el seu meravellós entorn, 
per tenir cura de la seva gent -dels més petits als més grans-, intentant també donar una 
mica més de pau social a la vida municipal.

Han estat quatre anys difícils econòmicament parlant, però amb la ferma convicció que 
junts ho podrem superar com ho hem fet fins ara.

M’he sentit i em sento molt orgullosa de ser la vostra alcaldessa, i tot això ha sigut grà-
cies al vostre tracte i a la vostra proximitat. He intentat donar un canvi a l’Ajuntament 
vers el ciutadà, sobretot en primera persona, i tinc l’esperança d’haver-ho aconseguit. 
Però, si no és així, us demano disculpes, totalment convençuda de poder millorar i aportar 
molt més al poble.

M’agradaria continuar compartint aquests moments tant especials i nostres, potenciant 
la qualitat de vida que caracteritza la nostra vila i els nostres valors afegits, que en són 
molts! Però sobretot, la meva gran il·lusió és continuar treballant per a Cabrils i per a tots 
vosaltres.

Seguim!.

Lina Morales
Alcaldessa

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

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

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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‘CABRILS ARA’, CONSOLIDADA COM LA MARCA ACTUAL DEL MUNICIPI

En aquesta legislatura hem fet molta fei-
na per endreçar la comunicació de Cabrils 
i adequar-la als temps actuals. 

En primer lloc, vàrem crear la marca CABRILS 
ARA,  eina que s’utilitza a tots els actes 
que es realitzen en el nostre poble. Car-

tells, banderoles, flyers, butlletí municipal, 
etc., tenen la signatura de cabrilsara, la 
nostra marca. 

La mateixa marca ha esdevingut utilitza-
da per la part més participativa de la nova 
web municipal.

GOVERNACIÓ I MOBILITATCOMUNICACIÓ EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

5

EL WEB DE CABRILS: NOU, MODERN I PARTICIPATIU 

Ha costat molt, i encara s’ha de polir, però 
la millora del web municipal és espectacu-
lar. Qui no recorda que l’any 2011, la prime-
ra notícia que obria el web era “com arribar 
a Cabrils”? Avui tothom sap on és Cabrils, 
les notícies, l’agenda d’actes, etc.

Així mateix, s’ha creat el subdomini POLICIA.
CABRILS.CAT, on, seguint les instruccions i 
consells del nostre Cap de Policia, es posen 
les notícies que afecten a la mobilitat, les 
emergències, i allò que el nostre cos policial 
creu que ha de ser de domini públic. 

També Cabrils ha estat protagonista del 
programa de TV3 Divendres, líder en la seva 
franja horària,  podent dir amb el millor al-
taveu possible, a tot Catalunya, com som.

Després va venir l’app Cabrilsara per a dis-
positius mòbils, tant amb sistema Android 
com IOS, on trobem el directori principal 
del poble, dels comerços, restaurants, etc. 
El tret més interessant seria la pestanya de 

suggeriments, on podem fer una foto de 
qualsevol anomalia o incidència del poble, 
la qual automàticament arriba a Serveis 
Tècnics per tal de ser resolta, doncs dur in-
closa la geolocalització.

També s’ha afegit a l’app la secció TROC, 
per a tothom qui vulgui vendre, llogar o 
deixar quelcom. Estem treballant en la im-
plantació de la secció de treball, on les ofer-
tes de la borsa de treball del poble hi seran 
presents i actives.

RÀDIO: ja fa més de 2 anys que podem gau-
dir de ràdio Cabrils al 97,4FM, la freqüència 
de Vilassar de Dalt.  Divendres, de 19:00h a 
21:00h, és la nostra ràdio, amb el programa 
de radiofórmula CABRILSFORNIA, magnífi-
cament dirigit i presentat per la Natàlia Den 
Boer. 

TELEVISIÓ: volíem un informatiu setmanal 
en televisió i la retransmissió dels plens mu-
nicipals. FET!!

COMUNICACIÓ
EDMON NADAL

Des de comunicació, participació ciutadana i urbanisme voldria agrair a tot el personal de l’Ajuntament la seva col·laboració i entrega. S’ha fet feina, espero que qui ocu-pi el meu lloc continuï les tasques iniciades, millorant-les. Consolidant un projecte que té molt de futur.Agrair, en especial, a tot el poble, el reconeixement a la meva tasca i a la meva persona.
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FORMACIÓ, AUTOPRÉSTEC, FOMENT DE LA LECTURA I MOLT MÉS A LA 
BIBLIOTECA DE CABRILS

L’ any 2015 és l’any de les Biblioteques, es 
celebra el centenari del projecte bibliote-
cari que la Mancomunitat de Catalunya va 
aprovar per al nostre país. Durant aquest 
any, celebrarem a la nostra biblioteca di-
versos actes relacionats amb aquest fet.

Aquest mes de febrer ja tenim les dades 
anuals del 2014. D’entre elles, destaquem: 
han vingut 46.793 usuaris, s’han fet 16.068 
préstecs i s’han realitzat 206 activitats.

Aquest curs 2014-2015 és el segon any 
que realitzem les sessions de formació en 
noves tecnologies per a adults. Tenim dos 
grups: un d’avançat i un altre d’introducció. 

El nostre objectiu és aconseguir fer perdre la 
por a navegar per Internet i conèixer el món 
de la informàtica, la biblioteca com a espai 
formador ofereix aquesta oportunitat.

El 7 de febrer ha fet un any que utilit-
zem un nou sistema a l’hora de fer el 

préstec, el servei d’autopréstec, un ser-
vei molt ben valorat entre els nostres 
usuaris.

El 9 de febrer acabem d’inaugurar la nos-
tra XIV Campanya de Lectura infantil: els 
Superlectors, activitat esperada per mol-
tes famílies de Cabrils.

EL 23 d’abril celebrarem Sant Jordi realit-
zant la II Mostra de Lectures en veu alta a 
la plaça de davant de la biblioteca. Aquest 
2015 estem treballant en el projecte de 
creació d’un grup de lectures en veu alta 
per a adults. Si vols participar, digues-nos-
ho!!.

Aprofitem l’oportunitat de poder escriu-
re en el butlletí municipal per fer una cri-
da a tots els cabrilencs que vulguin par-
ticipar com a voluntaris en l’elaboració i 
desenvolupament  dels nostres projec-
tes,  així aconseguirem entre tots poder 
millorar i enriquir el nostre servei.
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L’AJUNTAMENT DÓNA VEU ALS 
CABRILENCS
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Aquesta legislatura hem volgut donar a la 
participació ciutadana la importància que 
es mereix. 

Vàrem constituir el Consell del Poble,  òr-
gan consultiu on són representats tots els 
sectors socials. Val a dir que el seu funcio-
nament ha de millorar molt. 

El Consell del Poble va dur a terme els pri-
mers pressupostos participatius, destinant 
una partida de 50.000€ als camins esco-
lars.  Els segons pressupostos de 30.000€ 
van quedar deserts i serviran per arreglar 
l’orgue de Cabrils.

S’han celebrat dues edicions de la cursa de 
la Igualtat, celebrant el Dia Internacional 
de la Dona Treballadora. 

Hem recuperat la Trobada de motos clàs-
siques, ajudant a la Penya barcelonista de 
Cabrils en l’organització. 

GOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENTBIBLIOTECA
ORIOL GIL

Aquests 4 anys de servei, desitjo que hagin contribuït al bé comú de Cabrils. El compromís d’un governant no és només un servei social, sinó un exercici d’enriquiment comunitari. Gràcies per haver-me permès fer-ho possible.

PARTICIPACIÓ CIUTADANA
EDMON NADAL



MILLORA CONTINUA EN SEGURETAT
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L’Ajuntament continua invertint en la mi-
llora de la seguretat ciutadana del munici-
pi, mitjançant múltiples accions.

D’una banda, durant l’any 2015, s’ha pre-
vist al pressupost municipal l’augment de 
la plantilla de la policia local amb noves 
places. Aquest fet permetrà una millor dis-
tribució dels efectius i la consolidació del 
servei d’atenció al ciutadà a les depen-
dències policials, que facilitarà la presen-
tació de denúncies i la realització d’altres 
tràmits presencials. L’existència d’un Equip 
d’Atestats i Informes, d’una banda, perme-
trà l’especialització suficient per poder 
recollir tot tipus de denúncies dels ciu-
tadans (que no s’hauran de desplaçar a 
la comissaria de Mossos d’Esquadra de 
Premià de Mar) i, d’una altra, dur a terme 
les primeres diligències d’investigació dels 
fets, la qual cosa redundarà en una major 
taxa de resolució de casos.

També s’han adquirit ordinadors, ti-
pus tauletes tàctils, que instal·lats als 
vehicles policials, permeten accedir al 
sistema de videovigilància municipal. 
D’aquesta manera, la patrulla pot re-
bre directament els avisos de vehicles 
d’interès policial, sostrets o relacionats 
amb fets delictius. També pot saber on 
s’han detectat aquests vehicles, acudint 
ràpidament a la zona per fer la recerca 
(mentre els agents visionen les càmeres 
en directe) i alhora prevenir amb la seva 
presència la comissió de delictes.

En el mateix sentit de millora tècnica, 
s’està implementant un programari in-
formàtic de gestió integral del servei, que 

permet planificar les tasques, actualitzar 
les bases de dades i generar estadístiques, 
disminuint la burocràcia interna i reduint 
la despesa en paper i altres consumibles. 

El nou sistema de gestió integral de la 
policia porta afegida una funcionalitat 
que els agents de Cabrils implementaran 
i que ja s’ha iniciat amb èxit als munici-
pis de Badalona, Calella, Arenys de Mar, 
Tordera, Sant Celoni i Castelló d’Empúries. 
Es tracta d’una aplicació per a telèfons 
mòbils i tauletes Android que serveix per 
poder demanar ajuda a la policia local 
en cas d’urgència, sobretot en robato-
ris, baralles... S’activa a través d’un botó 
virtual que en polsar-lo genera un senyal 

d’emergència a la sala de coordinació de la 
policia local o al telèfon mòbil de la patrulla 
indicant la ubicació de la persona que està 
demanant ajuda. 

El sistema no és substitutiu de cap con-
nexió a una central d’alarmes, sinó un mitjà 
d’avís a la policia local més ràpid i eficaç, 
que està dissenyat per donar servei a co-
merços, empreses i qualsevol altre centre 
públic o privat amb una ubicació fixa i que 
no estiguin obligats per llei, com és el cas 
d’entitats bancàries, joieries i similars. També 
el poden utilitzar centres d’ensenyament, 
oficines de l’administració pública de la 
població i també disseminats, situats fora 
del centre urbà. 

Per últim, els nous temps, convulsos so-
cialment, comporten un nou tipus de de-
linqüència cada vegada més globalitzada, 
on els riscos també són majors. Les formes 
de combatre aquesta delinqüència, man-
tenint sempre la idiosincràsia de proximi-
tat de la policia de Cabrils, també han de 
canviar necessàriament per ser més efi-
caços, i això inclou els mitjans coercitius 
i d’autoprotecció. En aquest sentit, la re-
gidoria de Governació ha lliurat a tots 
els agents de policia, armilles interiors 
de protecció antibales i antipunxades 
d’ús individual, que milloren les seves 
condicions de treball, complint amb la 
normativa de seguretat i higiene en el 
treball.

SEGURETAT CIUTADANA
LINA MORALES GOVERNACIÓ I MOBILITATSEGURETAT CIUTADANA EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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UNA APOSTA CONTINUA PER LA JOVENTUT DE CABRILS
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Alimentació Saludable amb els grups de 1er 
d’ESO. En ser un taller subvencionat al ca-
tàleg de salut de la DIBA, encara no ens han 
confirmat les dates. I Tenim ja preparada 
una  Xerrada d’Orientació Acadèmica amb 
els grups de 4rt d’ESO, que tindrà lloc el 5 
de març i el 9 d’abril. 

Altres activitats destacables realitzades a l’IES 
són les organitzades des d’Educació, com 
l’Exposició i Col·loqui sobre Consum de Tabac, 
o les que organitza directament l’IES o l’AMPA. 
 
Altres projectes duts a terme des del con-
sistori que demostren l’aposta continua 
pel jovent de Cabrils són la Presentació de 
l’Informe de Mobilitat Internacional 2014 
i de les activitats del servei durant aquest 
2015, el Programa Garantia Juvenil, i la 
creació de l’Espai d’Entrenament i Salut de 
Cal Batalló, instal·lant-se unes espatlleres 
com a resposta de la petició espontània 
d’un grup d’adolescents de la vila el dia de 
l’acte inaugural.

Des de l’Ajuntament, l’impuls d’activitats i 
recursos pensats exclusivament per a i pels 
joves sempre han estat un pilar clau, per no 
dir el més rellevant. És per això que des del 
consistori s’ha treballat i es continua fent-
ho amb els instituts del municipis. 

Durant el primer trimestre del curs s’han rea-
litzat 3 activitats formatives amb els joves 
de l’IES Cabrils molt interessants, com són el 
Taller sobre Tolerància i respecte a la diversi-
tat, on s’ha treballat l’Educació emocional; el 
Taller de Gimnàstica Emocional per a Joves 
Emprenedors, realitzat tant amb els alumnes 
de 2on d’ESO com amb els de 3er; i la  Xerra-
da-col·loqui sobre Prevenció de Consum de 
Drogues amb els grups de 3er d’ESO. 

Aquest segon trimestre hem realitzat ja 2 
activitats: una Xerrada d’Orientació Acadè-
mica amb els grups de 3er d’ESO i l’obra de 
teatre Nyam Nyam sobre alimentació sa-
ludable amb els de 2on. Estem organitzant 
també per aquest trimestre un Taller sobre 

CONSTRUCCIÓ DEL NOU EDIFICI DE L’INSTITUT DE CABRILS
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Després del compromís que l’equip del 
Govern va adoptar per aconseguir que 
la Generalitat de Catalunya construeixi 
l’Institut, l’ensenyament municipal està 
d’enhorabona. A mitjans de febrer va tenir 
lloc la presentació oficial del projecte exe-
cutiu del Nou Institut de Cabrils, ja finalit-
zat i amb la licitació engegada, amb data 
de 28 de gener de 2015. Es pot consultar a: 

https://licitacions.infraestructures.cat/sear
ch?simple=true&keyword=Cabrils

Gràcies a la col·laboració de l’Ajuntament 
amb les AMPES dels diferents centres edu-
catius, Cabrils continua treballant en el 
projecte educatiu de qualitat que el carac-
teritza. 

ENSENYAMENT
ORIOL GIL

JOVENTURGOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENTJOVENTUT
ORIOL GIL
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GOVERNACIÓ I MOBILITATSERVEIS TERRITORIALS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
SERVEIS TERRITORIALS
LINA MORALES

MILLORES CONSTANTS A LA VIA PÚBLICA 
I A LES ZONES DE PARCS I JARDINS

Cabrils destaca per ser un municipi es-
talviador gràcies a la recuperació del 
personal externalitzat i a la potenciació 
de l’economia local. I ho fa amb la gene-
ració de llocs de treball en les àrees de 
Parcs i Jardins, Neteja Viària i Via Pública.

Gràcies a l’estalvi que s’ha produït du-
rant aquest quatre anys, s’han pogut in-
vertit 565.315,20€ en maquinària, amb 
l’objectiu de mantenir, actualitzar i mi-
llorar la Via Pública, i les zones de Parcs 
i Jardins. 

D’entre les principals actuacions a la Via 
Pública, destaquen: el manteniment de 
les parcel·les propietat de l’ajuntament, 
els 5 Pipicans, les millores a l’escola 
Olivera (l’Hort Nou i el repintat de les 
façanes), la rehabilitació, manteniment i 
neteja de les cobertes dels equipaments, 
la reordenació dels espais de la Gosse-
ra i la Gatera, la realització de la tanca 
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SERVEIS TERRITORIALS
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VOLS SER VOLUNTARI DE L’ADF BURRIAC? 
SAPS QUÈ ÉS L’ADF BURRIAC?

L’ADF Burriac és una entitat formada pels 
Ajuntaments de Cabrera de Mar, Cabrils i 
Vilassar de Mar, així com pels propietaris 
forestals dels tres municipis i el seu volun-
tariat.

Què fem?
La nostra principal tasca és la prevenció i 
extinció dels focs forestals.
•	 Arranjaments de camins-Neteges
•	 Divulgacions-Col·laboracions en fes-

tes populars
•	 Intervenció en aiguats i emergències 

municipals i Plans d’emergències
•	 Equips i materials per a emergències - 

Voluntariat especialitzat i preparat
•	 Si estàs interessat a col·laborar amb 

nosaltres, truca’ns. Volem més volun-
taris!

ADF BURRIAC: 667.182.792
adfburriac@cabrerademar.cat
Durant aquest 2014, des de l’ADF Burriac 
hem fet un conjunt de treballs de vigilància 
i prevenció dins el municipi de Cabrils, con-
juntament amb l’Ajuntament, la Diputació 
de Barcelona, i la Generalitat de Catalunya.

Els treballs realitzats han estat de mante-
niment i prevenció, consistent en esbros-
sades, aclarides i anivellament de camins. 
Les esbrossades han estat el manteniment 
de diferents franges de seguretat a les ur-
banitzacions, com a Montcabrer retirant 
arbres morts i l’aclarida del sotabosc, tritu-
rant les restes insitu i separant tota la fusta 
per fer-ne biomassa. 

S’ha col·laborat amb la brigada forestal 
amb un pla d’ocupació, realitzant diferents 
treballs de manteniment de la franja de la 
Llobera, Can Valls i l’esbrossada dels tor-
rents i rieres del municipi. 

Quant als camins forestals, s’han arranjat 
diferents pistes per tal que a la temporada 
d’estiu estiguin en bon estat. Com a me-
sures de prevenció i extinció de possibles 
focs forestals, s’han arranjat les pistes dels 
Quatres Camins, el camí del Rocar, i el 
camí de la Creu de l’Aveia.

Tots aquest treballs han estat subvencionats 
per l’ Ajuntament de  Cabrils, la Generalitat 
de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

del bosc de Can Bergay a Can Barba, les 
actuacions a la xarxa de clavegueram, 
les esculleres de la Riera de Cabrils, els 
murs de protecció, l’asfalt antilliscant 
de Can Bergay, la neteja de la façana 
del Museu i la col·locació de Barri Nou, 
l’envernissat de la fusta de la façana del 
CAP, la col·locació de la tanca de la zona 
verda del carrer del Llac, la col·locació 
de 21 vitrines noves, la rehabilitació de 
l’edifici de la Policia i de l’Edifici Altell, 
l’arranjament de paviments asfàltics a 
diferents urbanitzacions i carrers de ter-
ra, els escossells dels arbres, la zona lú-
dica de Cal Batalló, les millores al camí 
de Cabrera del Mirador de Sant Crist, i 
la instal·lació de dos punts de recàrrega 
d’electricitat per a vehicles elèctrics.

Pel que fa a Parcs i Jardins: s’ha adquirit 
nova maquinària, s’han recuperat prats 

verds, es realitzen tasques continuades a 
nivell de neteja i manteniment dels bos-
cos de diverses zones, s’han recuperat els 
passos de serveis, s’han netejat les lleres de 
rieres i torrents, s’han col·locat papereres 
amb dispensador de bosses per a gossos 
a zones verdes, s’han podat els xiprers del 
carrer Folch i Torras a Montcabrer, i s’han 
instal·lat franges de seguretat als boscos 
de Sant Crist, Montcabrer i Can Tolrà. 

GOVERNACIÓ I MOBILITAT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
ADF
LINA MORALES
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Ja fa 3 anys i escaig que som al Govern i, des 
d’Urbanisme podem fer un balanç positiu.

Hem aconseguit desenvolupar la recep-
ció de la urbanització MontCabrer, as-
signatura pendent des de fa molts anys i 
que finalment ha esdevingut una realitat. 

No ha estat al gust de tothom, queden 
temes pendents de resolució, com el cla-
vegueram,  però en resum el resultat és 
satisfactori. 

També s’ha recepcionat la urbanització 
La Vinya. S’ha començat l’arranjament 

CABRILS MILLORA GRÀCIES AL POUM I LA RECEPCIÓ DE LES URBANIT-
ZACIONS DE MONTCABRER I LA VINYA

de l’asfalt de Can Tolrà i La Llobera, en-
tre altres indrets. Així com les voreres del 
carrer MªTeresa i de l’Avinguda Carles 
Tolrà.

Hem aprovat inicialment el POUM, 
planejament que regula el model de 
creixement del nostre municipi, el 
qual, un cop quedi definitivament 
aprovat, permetrà l’evolució sosteni-
ble del poble.

Gràcies a un equip tècnic de primer or-
dre,  la feina principal ja està feta de for-
ma impecable. 

17

CABRILS POTENCIA EL TURISME DE QUALITAT I DE PROXIMITAT

A principis de 2014, l’Ajuntament va pre-
sentar la Guia turística “Cabrils, un in-
dret per descobrir”. L’objectiu d’aquesta 
guia era doble. D’una banda, posar Ca-
brils al mapa turístic i donar a conèixer 
els seus encants patrimonials, culturals, 
gastronòmics i paisatgístics a un públic 
qualitatiu. I d’una altra, activar la promo-
ció econòmica del municipi. Estem orgu-
llosos perquè ambdues fites s’han com-
plert. Gràcies a la guia, hem contribuït 
a impulsar el redescobriment d’algunes 
de les múltiples singularitats que atre-
sora Cabrils, com la major col·lecció de 
Rellotges de Sol de tot l’Estat. 

En total, el consistori ha editat 5.000 
exemplars, que s’han distribuït als princi-
pals punts d’informació turística, com el 
Departament de Turisme de la Diputació 
de Barcelona, el Palau Robert, el Consell 
Comarcal del Maresme i a tots els esta-
bliments de restauració i hosteleria del 
municipi. POUM

URBANISME
EDMON NADAL GOVERNACIÓ I MOBILITAT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

TURISME
LINA MORALES

Una altra iniciativa destacable és la Ruta 
Gastronòmica per Cabrils, promogu-
da conjuntament per l’Ajuntament i 
l’Associació d’Hostalers del municipi. A 
través d’aquest esdeveniment, s’ha convi-
dat a periodistes especialitzats i de renom, 
que han fet de prescriptors de la vila gas-
tronòmica de Cabrils. Així mateix, aquesta 
segona edició hem comptat amb el suport 
de la directora general de Turisme de la 
Generalitat, la Sra. Marian Muro, que no es 
va perdre el tret de sortida de la Ruta.

Per últim, remarcar La Mostra Gas-
tronòmica, Comercial i d’Artesans, que 
des de fa anys està consolidada com una 
cita ineludible del sector gastronòmic, 
econòmic, turístic i social de primer ni-
vell. Aquesta edició passada, es van supe-
rar els 24.000 visitants i la cloenda va a 
anar a càrrec del director de Serveis Ter-
ritorials de la conselleria d’Agricultura, 
Ramaderia i Pesca, el Sr. Marià Morera, 
que va visitar l’espai firal de La Mostra de 
la mà de l’alcaldessa.
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L’AJUNTAMENT DEMOSTRA
LA SEVA APOSTA CONTINUA PER 
LA GENERACIÓ DE FEINA

MÉS DE 550 PERSONES INSCRITES 
AL SERVEI DE RECERCA DE FEINA 

D’acord amb la normativa vigent, i en 
el marc del programa complementa-
ri de suport a l’Economia Productiva Lo-
cal i del finançament dels Plans Locals 
d’Ocupació que va aprovar  la junta de 
govern local de la Diputació de Barce-
lona, el dia 19 de desembre de 2014, 
l’Ajuntament de Cabrils va contractar fins 
el 31 de desembre del 2015: 3 auxiliars 
administratives a jornada complerta, 1 
inspector d’obres i 1 peó brigada a mitja 
jornada.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament 
de Cabrils continua demostrant la seva 
aposta continua per la promoció de la ge-
neració de treball al municipi, alhora que 
significarà un reforç dels serveis a la ciu-
tadania i a la localitat.

Des de la Regidoria de Promoció Econò-
mica de Cabrils s’està potenciant el Ser-
vei de Recerca de Feina.

Actualment hi ha més de 550 persones 
inscrites al Servei. En aquests moments 
s’està fent l’actualització de currículums.

Enguany, ja s’han gestionat més d’una 
dotzena d’ofertes d’empreses i institu-
cions de Cabrils i rodalies.

GOVERNACIÓ I MOBILITATPROMOCIÓ ECONÒMICA EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

PRIMERA FIRA PER A EMPRESARIS DE CABRILS

Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament de Cabrils 
s’organitza la Primera Fira per a Empre-
saris de la localitat maresmenca.

Els objectius són facilitar eines per als 
professionals del municipi: emprene-
dors, industrials, empresaris, etc. perquè 
es donin a conèixer entre ells mateixos 

i els vilatans de Cabrils.

La fira tindrà lloc els dies 18 i 19 d’abril 
i constarà d’una jornada de Networking 
i un matí d’exposició a la Fira.

Aquest esdeveniment està subvencio-
nat per la Diputació de Barcelona amb 
la col·laboració de PIMEC.

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA
ISABEL TAMBOLEO

Vull agrair a totes les persones que m’han ajudat en els meus dubtes i que han col·laborat donant-me totes les facilitats per la meva feina. Gràcies per tot el suport ,dedicació, afecte i confiança  que meu donat durant aquests 4 anys. El càrrec com ha regidora de promoció econòmica, comerç i esports ha estat una experiència intensa i enriquidora per a la meva vida.

Del 18 al 19 d'abril
1a FIRA 

DE PROFE
SSIONALS

 

I INDUST
RIALS DE

 CABRILS
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LLISTAT DE PROFESSIONALS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

EL PLE DE L’AJUNTAMENT APROVA LA CREACIÓ DE LA SEU ELECTRÒNI-
CA DE CABRILS

Atesa la necessitat de crear una Seu 
Electrònica en aquest Municipi i amb 
l’objecte de permetre l’exercici del dret 
que tenen els ciutadans a relacionar-
se amb les Administracions Públiques 
per mitjans electrònics, de conformi-
tat amb la Llei 11/2007,de 22 de juny, 
d’Accés Electrònic dels Ciutadans, el Ple 
de l’Ajuntament de Cabrils ha acordat la 
creació de la Seu Electrònica municipal. 

L’adreça URL, que esta operativa des de 
l’1 de gener d’enguany, és http://cabrils.
sedelectronica.es/. La titularitat, gestió i 
administració de la qual correspondrà al 
propi Ajuntament i quedarà subjecta als 
principis de publicitat oficial, responsa-
bilitat, qualitat, seguretat, disponibilitat, 
accessibilitat, neutralitat i interoperabi-
litat.

La seu electrònica serà accessible als ciu-
tadans tots els dies de l’any, durant les 
24 hores del dia. 

L’Ajuntament publicarà de forma pe-
riòdica i actualitzada la informació el 
coneixement de la qual sigui rellevant 
per garantir la transparència de la seva 
activitat relacionada amb el funciona-
ment i control de l’actuació pública. En 
aquest sentit, l’Ajuntament publicarà: 
informació institucional, organitzativa i 
de planificació; informació de rellevància 
jurídica, això és normativa pròpia, tant 
ordenances o reglaments com ordenan-
ces fiscals o qualsevol altra disposició de 
caràcter general; i informació econòmi-
ca, pressupostària i estadística.

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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LLISTAT DE PROFESSIONALS

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

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

CABRILENCA DE SERVEIS 
Cabrilenca Services, S.L. 
www.cabrilenca.com 
info@cabrilenca.com 
93 753 15 69 
676 80 96 20

VILACOM ARTS SL
C/ Del romaní 6
Tel.: 696 767 628
08348 Cabrils (Barcelona)
www.vilacomarts.com
HUB: Plaça Industria nº 2
08349 - Cabrera de Mar (Barcelona)
Telf. 937541244
Hola@vilacomarts.com

INSTAL·LACIONS J.RIBAS
Aigua  Gas Electricitat Calefacció Regs 
per Aspersió Aire Acondicionat
Cabrils
Ribasg1@msn.com
627222550

POSA-LI FUSTA
Reformes Integral amb molta cura
Cuines Portes Parket Armaris Mobles 
en General
Cabrils-Barcelona
ramon@posalifusta.com
647815228
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ESPORTS

Des de l’Ajuntament de Cabrils, la pro-
moció de l’esport és un dels pilars bàsics 
d’actuació. I el futbol, és indiscutiblement, 
un dels esports que més adeptes té al mu-
nicipi. És per això que durant el mes de 
març, es donarà el tret de sortida a les re-
formes dels vestidors del camp de futbol. 

Per tal que les activitats esportives es 
puguin realitzar amb normalitat, les 
obres es realitzaran en dues fases. Men-
trestant, s’han fet diferents actuacions 
de manteniment com:  
•	 Pintar i renovar seients de les grades 
•	 Substituir l’equip de megafonia 
•	 Canvi del marcador 
•	 Diferents actuacions de reparacions
•	 Manteniment de la gespa artificial

Per tercer any consecutiu l’organització 
de la Danone Nations Cup ha triat les 
instal·lacions del C.E. Cabrils com a seu 
d’una de les fases prèvies, a Catalunya, 
de la competició d’alevins més recone-
guda a nivell mundial.

Enguany les fases del torneig s’han re-
duït i Cabrils només acollirà una de les 
fases prèvies, de les tres restants que es 
celebraran a Catalunya. Una ja s’ha dis-
putat a Quart i les dues restants es juga-
ran a Reus i Cerdanyola. De cadascuna de 
les fases sortiran 2 finalistes que jugaran 
la fase final regional que es celebrarà, 
com altres anys, a la Ciutat Esportiva 
Dani Jarque.

REFORMES DELS VESTIDORS DEL 
CAMP DE FUTBOL DANONE CUP
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L’EQUIP DE JUDO TRIOMFA

CABRILENCA, CAMINES O CORRES? 2015

L’equip de judo de Cabrils està partici-
pant en vàries categories de diferents 
campionats, nacionals i mundials, obte-
nint uns fantàstics resultats. 

Estem molt orgullosos dels nostres Ju-
dokes!

Organitzada per la Secció Ciclista de Ca-
brils, La Concòrdia i l’Ajuntament, la Ca-
brilenca és un clàssic del primer trimes-
tre de l’any, un esdeveniment esportiu 
que enguany ha arribat a la seva desena 
edició i la participació de la qual traspas-
sa fronteres comarcals. El lema d’aquest 
2015 ha estat “Camines o Corres” i una 
setmana abans de la celebració les ins-
cripcions ja estaven exhaurides, amb un 
total de 1.135 esportistes.

L’èxit d’aquesta cursa recau en el seu 
leitmotiv: promoure la pràctica de 
l’esport popular dins els turisme de 
muntanya, facilitant dos recorreguts de 

diferents intensitats (d’aproximadament 
10km i 20km respectivament) perquè 
participants amateurs o professionals 
sense límit d’edats puguin finalitzar-la al 
ritme desitjat. 

Enguany, un 63% dels participants han 
realitzat el recorregut llarg i un 36% el 
curt. El participant més veterà tenia 75 
anys i el més jove 5 anys.

El final de la caminada s’ha tancat amb 
la tradicional botifarrada i l’organització 
ha lliurat a tots els participants una 
samarreta tècnica commemorativa del 
desè aniversari.

ESPORTS
ISABEL TAMBOLEO GOVERNACIÓ I MOBILITATESPORTS EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ
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L’AJUNTAMENT FELICITA ELS VOLUNTARIS DEL BANC DE SANG I TEIXIT I 
L’ALTRUISME DELS CABRILENCS

L’ASSOCIACIÓ DEFENSORA D’ANIMALS I NATURA DE CABRILS (ADAINC) 
PROMOCIONA LA SEVA TASCA SOLIDÀRIA

GOVERNACIÓ I MOBILITATSANITAT EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

L’ESPAI DE SALUT DE CABRILS COMPTA AMB UN NOU EQUIPAMENT 
L’Ajuntament ha instal·lat unes espatlleres com a resposta a una petició 
d’un grup d’adolescents de la vila 

SANITAT
ANNA MªSIERRA

Des de l’Ajuntament, agraïm la soli-
daritat de tots els cabrilencs i cabri-
lenques que, un any més, han regalat 
temps i salut amb les seves altruistes 
donacions de sang. El consistori tam-
bé felicita els voluntaris del Banc de 
Sang i Teixit per la seva tasca de di-
fusió. Amb la implicació de tots, es 
garanteix una medicina de qualitat i 
un millor funcionament del sistema 
sanitari català.

Però Cabrils encara pot jugar un paper 
més actiu i solidari. Cada dia i durant els 
365 dies de l’any, els centres hospitalaris 
necessiten la transfusió de components 
sanguinis i la única via per obtenir sang 
és la donació desinteressada dels ciuta-
dans. La impossibilitat d’emmagatzemar-
la durant molts dies explica que des de 
l’Ajuntament insistim en la necessitat de 
convertir la donació de sang en un hàbit 
diari de tots els cabrilencs i cabrilenques. 

La Protectora d’Animals de Cabrils ha 
participat en les dues edicions dels En-
cants Solidaris, la Fira Nadal i Els Tres 
Tombs, tot amb l’objectiu de continuar 
donant a conèixer la important tasca 
solidària i desinteressada que realitza 
l’entitat al municipi.

Els voluntaris de la protectora es res-
ponsabilitzen de les cures i gestionen les 
adopcions dels animals.

L’Espai Salut de Cabrils compta amb un 
nou equipament: unes espatlleres per fer 
estiraments que complementen la zona 
lúdic-esportiva inaugurada el passat mes 
de desembre, ubicada al costat del CAP del 
municipi, al carrer Cal Batalló s/n. Aquesta 
instal·lació respon a la petició espontània 
realitzada per un grup d’adolescents del po-
ble el dia de l’acte inaugural. L’Ajuntament 
també preveu col·locar en breu dues tau-
les i dos bancs de ciment per dotar l’espai 
d’una zona de pícnic. 

Un privilegiat Espai de Salut envoltat 
de Natura 
La ubicació del nou Espai Salut de Cabrils 
permet la pràctica d’esport de gent gran, 
joves i famílies en un entorn totalment 
natural, donat que està acaronat pel Parc 
de la Serralada Litoral. Disposa d’un es-
pai de salut-esportiu (amb una bicicleta 
estàtica i altres equipaments), dues tau-
les de ping pong, una zona de petanca, 
i un espai de salut específic per a gent 
gran. 

Per a més informació:
https://es-es.facebook.com/protectoracabrilsGatera 
http://protectoracabrils.org/
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El MMC ha encetat l’any amb l’ exposició 
que porta per títol “Cu-cut! Sàtira políti-
ca en temps trasbalsats, 1912-2012”. Una 
revista que defensà els interessos catalans 
davant el centralisme madrileny i el caci-
quisme de la Restauració, i va deixar el seu 
testimoni desvergonyit dels principals fets 
succeïts entre 1902 i 1912 mitjançant els 
punyents dibuixos d’un grup d’artistes ex-
cepcionals. 

També s’ha elaborat un programa didàctic 
adreçat a les escoles, amb l’objectiu de po-
sar a disposició dels alumnes de primària 

i secundària, els instruments per conèixer, 
comprendre i respectar la història i el patri-
moni del nostre poble.

El programa pretén oferir tallers realit-
zables a l’escola mateix i fora d’ella, on 
els nens, nenes i adolescents aprenguin 
a observar la interacció de l’home en el 
paisatge i per tant, comprendre com les 
necessitats de cada època l’han anat trans-
formant. En aquesta línia, hem treballat 
amb els alumnes de 6è A i B de primària 
de l’escola Mas Maria, per tal de donar una 
visió global de la història de Cabrils, des de 

la prehistòria fins els nostres dies. Gràcies 
al treball previ realitzat per les mestres del 
centre, els alumnes han demostrat tenir 
una gran sensibilitat alhora que interès pel 
seu poble. 

Estem convençuts que el valor emotiu del 
patrimoni depèn del context sociocultural 
i de les circumstàncies de recepció en què 
es divulga. El seu poble, nucli territorial 
bàsic de convivència, aprenentatge, co-
municació, participació, solidaritat, etc., és 
el context clau de comprensió i aprehen-
sió d’aquest valor patrimonial. La pèrdua 
d’aquesta herència comporta un empo-
briment del sentiment de comunitat, per 
tant, d’identitat col·lectiva. L’àmbit escolar 

es converteix, pel seu paper educatiu, en 
un espai primordial d’aquesta divulgació i 
el museu en aquest cas, és una eina que 
s’ha de posar a disposició de les escoles. 
Només així el patrimoni es converteix en 
part de la identitat com a persones. 

Cal destacar també la comunicació a la 
XXXI Sessió d’Estudis Mataronins, del 
treball d’investigació que la historiadora 
Laura Bosch està duent a terme arrel de 
la restauració d’un mapa parcel·lari de la 
primera meitat del s XIX. Forma part d’una 
vintena de comunicacions que investiga-
dors d’arreu de la comarca han presentat 
amb treballs inèdits en diversos camps de 
la història i les ciències humanístiques.

EL MUSEU ENCETA L’ANY AMB UN PROGRAMA DIDÀCTIC ADREÇAT A 
LES ESCOLES DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA DEL MUNICIPI I L’EXPOSICIÓ 
DEDICADA A LA REVISTA CU-CUT!. LB
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L’acte de commemoració organitzat 
per la Regidoria de la Dona va contar 
amb l’ assistència de la cantautora 
Marina Rosell que va mantenir un 
espai de conversa amb la Regidora 
de la Dona, Marina Infiesta. A l’acte 
van assistir unes 85 persones i la 
cloenda va anar a càrrec de Marina 
Rosell, que va dedicar 3 cançons a 
tots els assistents.
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EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

DIA INTERNACIONAL DE LA 
DONA TREBALLADORA

L’ASSOCIACIÓ NOU COMERÇ CABRILS ENGEGA LA CAMPANYA 
“SOM COM TU”

En aquest darrer trimestre i un any més, 
com a associació hem organitzat la Nit del 
Comerç, activitat que coincideix amb la 
tradicional encesa de llums de Nadal. Tot 
i l’inconvenient de la pluja, que va obligar 
a traslladar de dia l’activitat, l’assistència 
va ser bona i va haver-hi un bon ambient. 
Sota el lema “Segueix la nostra llum”, 
els comerços associats es van decorar i 
il·luminar per a l’ocasió, alhora que oferien 
cava i tastets pels veïns i visitants que pas-
sejaven pels carrers del poble.

Actualment, estem fent un redisseny de la 
nostra imatge com a entitat. Ens agradaria 
apropar-nos als nostres veïns i potenciar el 
comerç de proximitat, un comerç de qua-
litat, proper i de confiança. És per això que 

hem engegat la campanya “Som Com Tu”, 
que té com a objectiu crear un vincle emo-
cional amb la gent que viu a Cabrils doncs, 
al cap i a la fi, vivim al mateix poble, tenim 
necessitats semblants, i tot i ser cascú
diferent, som veïns. Estem, a més, donant 
suport a activitats de la vida del poble per 
afavorir la participació de la gent.

Cal destacar, també, la presència de 
l’associació a les xarxes socials. Creiem 
que internet ens ajuda a connectar amb 
els pobles veïns, al mateix temps que 
ens serveix per fer difusió de les activitats 
de l’entitat, així com totes aquelles que 
fan participar els veïns de la vida del poble. 
SomComTu està present a Facebook, Twit-
ter i Instagram.

COMERÇ I MOBILITATESPORTSCOMERÇ
ISABEL TAMBOLEO

GOVERNACIÓ I MOBILITATGOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENTSERVEIS SOCIALS 
I DONA
MARINA INFIESTA

Vull agrair a totes les persones que han facilitat la meva tasca, que m’han ajudat i que han col·laborat amb mi, tant  treballadors, regidors i membres del govern, com a tots els ciutadans de Cabrils i entitats col·laboradores. Espero haver treballat al servei del poble i  que hagi aju-dat en tot el possible. 



GOVERNACIÓ I MOBILITAT
VIA PÚBLICA
LINA MORALES
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Els consumidors de Cabrils podran pre-
sentar las seves consultes i reclamacions 
gratuïtament a través de la Unitat Mòbil 
d’Informació al Consumidor (UMIC) de la 
Diputació de Barcelona. L’equip tècnic de 
l’oficina mòbil dóna resposta a les consul-
tes que es transmeten telemàticament mit-
jançant la bústia del consumidor situada 
a l’Ajuntament, adherit a aquest servei. La 

Unitat Mòbil d’Informació al Consumidor 
s’emplaçarà els dimarts cada dos mesos al 
pàrquing  Xarret.

Amb aquesta iniciativa, l’Ajuntament bus-
ca oferir als cabrilencs una atenció i as-
sessorament presencial i personalitzat pel 
que fa a la defensa dels seus drets com a 
consumidors.
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L’AJUNTAMENT INSTAL·LA UNA UNITAT MÒBIL D’INFORMACIÓ ALS 
CONSUMIDORS PER OFERIR UN ASSESSORAMENT PRESENCIAL I 
PERSONALITZAT

L’ARBORÈTUM ES REINVENTA AMB EL PROJECTE “TESTUDO” I 
“SALAMANDRA” 

Des de l’entitat URSUS Natura hem vis-
cut la seva gestió com un espai que exi-
geix i demanda tant una dedicació cons-
tant com millores. L’Arborètum no es 
conforma en ser simplement un bosc de 
gaudiment, sinó que ofereix tantes pos-
sibilitats com imaginació i capacitat de 
treball es tingui. I d’eixos, per fortuna, ens 
en sobren. 

Aquest és l’any de la consolidació d’un dels 
projectes més somniats, i és el de poder 
tenir dins d’aquest santuari fauna salvatge 
i projectes sòlids de conservació. El pro-

jecte “testudo” està acabat i aquest mes 
de març començaran a venir les primeres 
tortugues mediterrànies. L’espai en breu 
podrà ser visitat per tothom. 

L’Aparició de cries i adults de salamandres 
ens ha dut a crear el projecte “salaman-
dra”. Portem amfibis per criar i reintroduir 
(tritó, granota verda, gripau, tòtils...) i el 
proper mes instal·larem les caixes-niu de 
ratpenats que viuran en llibertat en el re-
cinte. Aquestes millores aportaran el plus 
de fauna que li calia a un lloc tan únic i me-
ravellós com és l’Arborètum de Catalunya.

GOVERNACIÓ I MOBILITATGOVERNACIÓ I MOBILITATENSENYAMENTMEDI AMBIENT
MARINA INFIESTA GOVERNACIÓ I MOBILITATCONSUM EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ

L’objectiu principal és millorar les condi-
cions de seguretat viària entre els vehicles 
i els vianants en el tram comprès entre 
els punts quilomètrics 2+070 i 2+600 
d’aquesta carretera

El projecte defineix i valora les obres ne-
cessàries per habilitar un carril segregat per 

al trànsit de vianants que millori les condi-
cions de seguretat viària entre els vianants 
i els vehicles. Per assolir-ho, s’executarà una 
vorera de formigó amb acabat al òxid de fer-
ro, es renovaran les lluminàries públiques, 
es col·locarà un sistema de contenció que 
separi els vehicles dels vianants per garantir 
la seva seguretat.

S’INICIEN LES OBRES DEL PROJECTE D’ITINERARI PER A 
VIANANTS A LA CARRETERA BV-5022 DE CABRILS



GOVERNACIÓ I MOBILITAT
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ESCRITS MUNICIPALS

Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

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

Partit Popular (Maria Carme Torres)

QUATRE ANYS DE COMPROMÍS AMB EL CIUTADÀ
Som a les portes de les eleccions municipals i això vol dir que tanquem un període de gairebé 
quatre anys de govern. 
Des de l’inici del mandat, hem prioritzat les persones. Hem habilitat les noves dependències de 
serveis socials, hem rehabilitat parcs infantils i n’hem fet de nous, com l’espai lúdic i esportiu per 
a joves i grans.
També hem prioritzat la seguretat, instal·lant càmeres de vigilància, reestructurant el cos de policia 
amb la dotació d’un sergent i la incorporació de nous agents.
Hem apostat per l’educació impulsant l’escola municipal de música que ha crescut en alumnes, 
vetllant per la qualitat de l’escola bressol municipal i lluitant perquè el nou edifici de l’institut sigui 
una realitat. També per la cultura, recuperant els Tres Tombs, rehabilitant el centre cívic La Fàbrica i 
dotant al museu d’un espai destinat a l’arxiu. 
Hem recuperat la brigada municipal que estava externalitzada i l’hem dotat de nova maquinària i 
nous vehicles fent més eficient la seva tasca i generant estalvi. Hem invertit en obres de carrers i 
voreres, i en la neteja forestal i de rieres com a millor eina de prevenció.
Hem estat al costat botiguers i hostalers, un motor econòmic de Cabrils. També de les entitats 
esportives, culturals i educatives com a vertebradors del teixit associatiu local.
Aquesta només és una mostra de la tasca que hem dut a terme amb compromís i des del conven-
ciment d’haver fer el millor en benefici dels cabrilencs. Des de Convergència i Unió volem agrair la 
confiança que vau dipositar en nosaltres i haver-nos permès treballar per Cabrils. De tot cor, moltes 
gràcies.
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ESCRITS MUNICIPALS

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.

VEÏNS DE CABRILS QUE DIEM NO ALS CREMATORIS
Molts municipis,curiosament molt endeutats,ara que la febre del totxo s’ha acabat, intenten la 
instal·lació de forns crematoris de cadàvers com a nova font d’ingressos. Aquesta és una activitat 
amb una regulació del tot insuficient, doncs la cremació de cadàvers genera alguna de les substàn-
cies més contaminants,(el mercuri) i sobre les que s’ha referit tant  el Conveni d’Estocolm com la 
Unió Europea,i que posen en situació de risc la salut pública.Sota aquest context, el nostre poble veí 
volia instal·lar un complex funerari a tocar del camp de futbol de Vilassar de Dalt,i en aquest com-
plex projectava un forn crematori, difícilment justificable com a servei públic atenent el nombre de 
cremacions reals del municipi de Vilassar de Dalt. El que una activitat s’adeqüi a la legalitat, no im-
plica per se que sigui correcta, sinó que no contravé la norma jurídica existent,qüestió que és subs-
tancialment diferent.Ara bé,a més de complir la legislació vigent, els projectes han de tenir seny.I 
el meritat projecte,i sense prejutjar el compliment de la normativa,no complia aquest requisit, ja 
que no resultava justificable la seva ubicació al llindar amb nens a partir de 4 anys que practiquen 
esport cada dia, i al tocar de vivendes d’amdós municipis. Gràcies a l’esforç de voluntaris consti-
tuint les Plataformes Anticrematori a Cabrils i a Vilassar de Dalt, així com al grup municipal de 
Veïns Independents de Cabrils que han aconseguit consensuar l’aprovació d’una moció donant 
el seu recolzament a la causa, de moment, la ubicació del projecte s’ha formalment suspès, però 
no hem de baixar la guàrdia, estarem atents. Més informació a http://viccabrils.blogspot.com.es/
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CICLES D’HOSTALERIA, UN PROJECTE DE FUTUR PER CABRILS
ERC-CxC-AM ja ha posat la primera pedra de l’Institut. Perquè l’educació és la nostra principal preocu-
pació pel futur del municipi i del país i perquè per nosaltres un Institut és molt més que unes parets.
Cabrils està d’enhorabona, avança un dels projectes iniciat per l’anterior govern: la construcció de 
l’edifici de l’Institut, estancat durant 4 anys, però ara sí, a tres mesos de les eleccions s’ha licitat l’obra i 
sembla que va endavant l’edifici. No l’Institut com diuen alguns. Un Institut no és un edifici, és l’equip 
humà que el porta endavant i el projecte que fa de cada centre un referent. Per aquest motiu, quan el 
projecte ha passat d’un centre de 3 línies d’ESO i 2 de Batxillerat a un de 3 línies d’ESO, des d’ERC-
CxC-AM, amb l’acord de l’AMPA i l’Associació d’Hostaleres, vam presentar una moció en el ple de 29 
de gener per aprovar la petició de cicles formatius d’hostaleria. Defensem que és la manera de dotar 
l’Institut d’un projecte amb futur, íntimament lligat a la realitat del municipi i al seu principal sector 
econòmic: la restauració. Aquests estudis permetrien disposar d’uns ensenyaments sobre els quals 
Cabrils destaca, com a Vila Gastronòmica, i generar sinergies entre el món educatiu i empresarial del 
poble. Malauradament l’equip de govern (CiU i la regidora no adscrita) i el VIC van votar en contra 
de votar la moció. Però des de ERC-CxC-AM, continuarem treballant en aquesta direcció perquè el 
nostre desig és aconseguir ser un referent a la comarca amb un Institut que destaqui per un projecte 
educatiu sòlid i amb lligams estrets amb el municipi.
Més informació a la nostra web http://locals.esquerra.cat/cabrils, al nostre blog 
http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com, Twitter: @ERCCabrils i al Facebook: 
http://www.facebook.com/ERCCabrils

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

Partit dels Socialistes de Catalunya (Peter A. Oberle)

En mi segundo año como concejal en el Ajuntament de Cabrils pienso más que nun-
ca que merecemos un liderazgo diferente al “ejercido” por la actual alcaldesa Lina Morales. 
Nosotros, los socialdemócratas en el PSC queremos trabajar para solucionar los problemas reales de 
nuestros conciudadanos. Para Cabrils pensamos que los mayores problemas son los siguientes: - insu-
ficientes puestos de trabajos y actividad económica en el municipio para una población que se duplicó 
en los últimos años, - movilidad complicada dentro y fuera del municipio con el consecuente uso de 
coches, - población muy dispersada debido a las más de 30 urbanizaciones existentes y una insufi-
ciente oferta de pisos en el núcleo urbano, - limitada oferta cultural más allá de eventos espontáneos. 
Solucionar esos problemas requiere tiempo y no se consigue en una legislatura de 4 años sino 
en décadas. Por eso pensamos que todas las fuerzas políticas del pueblo deberían dentro de un 
proceso de participación ciudadana elaborar una estrategia a largo plazo para transformar esas 
debilidades actuales en fuertes futuros. Esa estrategia a largo plazo es como el rumbo a seguir 
en una larga travesía y ha de ser compartido por todos. Si no existe ese consenso, ocurre lo que 
está pasando en Cabrils: la travesía se convierte en una vuelta y nuestro pueblo no avanza. Iniciar, 
conducir, promover y terminar ese proceso de elaboración de una estrategia común es la principal 
responsabilidad de la alcaldesa, una responsabilidad para la cual a nuestra entender carece de la 
personalidad necesaria.
Desde el PSC tenemos propuestas para todos los problemas mencionados que queremos aportar 
en ese debate sobre la estrategia para Cabrils que esperamos se inicie en la próxima legislatura bajo 
el liderazgo del/de la futuro/a alcalde/sa. 
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Iniciativa per Catalunya - Verds 
(Mercè Fernández i Lloret)  

Tots els escrits polítics són transcrits literalment.

Hem arribat a la recta final d’aquesta legislatura, una legislatura carregada de canvis on hem vist 
com un equip de govern format per tres partits i una majoria absoluta, va passar a quedar-se en 
minoria, per culpa de conflictes interns i postures irreconciliables entre ells.
Però a ICV-Cabrils no hem volgut aprofitar aquets fets per fer demagògia i posar pals a les rodes en 
el que respecta a les polítiques municipals, tot el contrari, hem estat disposats a treballar perquè el 
poble pogués continuar el seu dia a dia i hem recolzat a l’equip de govern en totes aquelles qües-
tions que hem considerat importants pel municipi.
No ha estat una legislatura fàcil, ja que quasi gran part d’ella s’ha desenvolupat dins d’un ambient 
de crispació i hostlitat, però a ICV-Cabrils hem sabut guardar les formes i se conciliadors, aquesta 
es la nostra manera d’actuar i no la canviarem mai.
Ara encarem una nova legislatura, no sabem el que passarà ni com esdevindran les coses però del 
que estem plenament segurs es de que la nostra manera de fer política no canviarà i prioritzarem 
el benestar i progrés del nostre municipi per davant de tot.

EL BUTLLETÍEL BUTLLETÍ




