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Benvolguts i benvolgudes,

Un cop més tornem a estar a la tardor, envoltats de fulles ma-
rrons, ocres, grogues, vermelles... Tot esperant que arribi el 
fred de l’hivern, un hivern que pot ser molt dur per a milers de 
persones, que han marxat del seu país, fugint de la guerra.

Davant d’aquesta situació, Cabrils no pot quedar-se impassi-
ble i es suma a la implicació en la defensa dels Drets Humans, 
la solidaritat i la pau, com a municipi d’acollida.
En l’últim Ple Municipal, tots els grups, CiU, ERC, MUC, PSC 
i PP de l’Ajuntament de Cabrils, vam acordar la moció per 
solidaritzar-nos amb els refugiats. Des de la Corporació Mu-
nicipal s’ha creat una Taula de Suport a Refugiats per tal de 
poder donar el millor recolzament a aquestes famílies de ma-
nera continuada.

També es posaran en marxa altres iniciatives municipals, a 
les que us convido, personalment, a participar-hi. És impres-
cindible la vostra cooperació i la sensibilització en aquest 
conflicte.
I mentre anem fent aquest camí, arribarà el Nadal. I com que 
no ens tornarem a veure fins al gener i no volem oblidar a la 
gent de casa, des d’aquest butlletí us desitgem un Bon Nadal.

Gràcies per la vostra solidaritat.
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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 perso-
nes:
Promoció Econòmica i Turisme 
| Sanitat i Consum | Esports | 
Comerç | Comunicació i Partici-
pació Ciutadana
93 753 96 60 ext 7

Ensenyament | Joventut | 
Festes | Cultura Activitats | 
CC La Fàbrica 
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
Bombers | Ambulàncies
112

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

CAP Cabrils
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 Ani-
mals i la Natura de Cabrils
93 753 93 32
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COOPERACIÓ BIBLIOTECA

CABRILS, MUNICIPI 
D’ACOLLIDA I SOLIDARI LA BIBLIOTECA BATEGA

Al darrer Ple Ordinari Municipal, celebrat el 24 
de Setembre, vam aprovar, amb vots favora-
bles de tots els grups municipals: CIU, ERC, 
MUC, PSC i PP la moció que reconeix Cabrils 
com a “municipi d´acollida i solidari, en una 
societat d’acollida i solidària“.

La moció ha estat fruit del treball conjunt entre 
les forces polítiques que tenen  representació 
al consistori, declarant que Cabrils oferirà els 
seus mitjans per a la recepció de persones 
refugiades.

Un dels punts de la moció instava a la corpo-
ració a desenvolupar  una Taula de Suport a 
Refugiats  per realitzar un treball estable, que 
posi en marxa les diferents mesures disponi-
bles per a una millor atenció i suport als refu-
giats. El dia 5 de novembre es va celebrar la 
seva primera reunió.

L’ajuntament de Cabrils s’adhereix, així, a la 
xarxa de municipis-refugi, que el Consell Co-
marcal del Maresme s’ha ofert a coordinar, per 
tal d’unificar els esforços dels ajuntaments de 
la comarca en l’acollida dels refugiats de Síria.

Tan bon punt es conegui la quota de refugiats 
que correspondrà al Maresme i s’hagi dissenyat 
el dispositiu d’acollida, el Consell Comarcal 
del Maresme reunirà als ajuntaments adhe-
rits per a coordinar el territori amb criteris 
d’homogeneïtat i eficàcia.

Cal tenir en compte que l’acollida no serà ni 
breu ni limitada en el temps. Per aquest mo-
tiu, els consells comarcals són un instrument 
clau per a planificar la territorialització de 
l’assistència a la població vinguda.

La biblioteca ha iniciat la tardor plena 
d’activitats adreçades a tots els nostres usua-
ris: hores del conte, tertúlies, exposicions, for-
mació en noves tecnologies, anades al cine-
ma, presentacions de llibre... 

I al mes de novembre iniciem una nova activi-
tat: Les Lectures en Veu Alta.

La lectura en veu alta és un procés de co-
municació, on hi participem com a lectors i 
oïdors. Escoltar una bona lectura és un plaer, 
ens distreu,  ens engresca  a llegir, ens trans-
met sensacions, ens ensenya a escoltar.

El gust per la lectura comença per escoltar, 
quan som petits ens expliquen contes, i 
és que les ganes de llegir es poden enco-
manar escoltant a una altra persona quan 
llegeix, perquè escoltar ens facilita la com-
prensió. 

Al grup de lectures en veu alta comptem amb 
la col·laboració voluntària de la Cristina Infan-
tes que ens ajudarà a que aquesta nova acti-
vitat engresqui als nostres usuaris.

El festival de contes per adults, El Multipolar, 
també ha arribat a Cabrils durant el mes de 
novembre, amb la Sílvia LLorente  i el seu es-
pectacle Contes del Decameró. 

Anunciar-vos que durant el mes de desembre 
realitzarem diverses activitats relacionades 
amb el Nadal: Hora del conte i Taller infantil.

Entre les activitats per als adults: demostració 
de cuina, tast de vins i taller d’ornamentació. 
Esteu atents a la nostra agenda d’activitats.

I per als més petits, us oferim la possibilitat de 
comprar una bossa amb el Gènius, per poder 
emportar-vos els vostres llibres a casa.

Edició especial del concurs Sapiens pels 
refugiats
Us presentem una edició especial del concurs 
Sapiens, amb l’objectiu de recaptar fons per 
a les persones refugiades. Una forma diver-
tida i diferent d’ajudar. Un joc d’equips per a 
adults, amb diferents proves i en un entorn 
audiovisual. Des del Consistori volem cons-
tituir una taula de suport a les persones re-
fugiades en què tots, partits polítics, entitats, 
veïns i veïnes trobem un espai on vehicular la 
nostra ajuda.

SAPIENS 19 de Desembre: Inscripcions a 
partir del Dilluns 2 de Novembre a les 10:00 
del matí. Només has d’enviar un mail amb el 
nom de l’equip a sapiensthegame@gmail.com 
(Màxim 8 persones per equip. Més informa-
ció quan validis la inscripció. Obrim una taula 
0 per aportacions extra)

opensapiens.blogspot.com
https://www.youtube.com/watch?v=YpEbos6gJuY
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MUSEU

CARTOGRAFIA, BRUIXES I LLADRES DE TOMBES AL MUSEU ÈXITS DEL PROJECTE EURONET 50/50 A CABRILS

Gairebé fa dos anys que es va iniciar el procés 
de recuperació d’un mapa parcel·lari manus-
crit de l’any 1849, restaurat a l’Arxiu Nacional 
de Catalunya i digitalitzat per l’Institut Carto-
gràfic i Geològic. D’aquesta manera, el mapa 
s’incorporava a la Cartoteca Digital, un pro-
jecte de gran envergadura que permet donar 
a conèixer mapes antics dipositats en ajunta-
ments i altres institucions catalanes. Al mes 
de setembre es va poder digitalitzar i incor-
porar a la Cartoteca una còpia manuscrita del 
mapa de l’any 1890, gràcies al senyor Llorenç 
Coll. A partir d’aquest document, conservat 
en un estat excepcional, es podrà recompon-
dre la història parcel·lària de mitjans del segle 
XIX del nostre municipi.

Dins del cicle de conferències, al mes de juliol, 
amb el títol “Tempestes, bruixes i coeteres a 
Cabrils”, Jordi Montlló i Laura Bosch van pre-
sentar els resultats d’un treball d’investigació 
publicat a la XXXI Sessió d’Estudis Mataro-
nins. Tot comença amb la descoberta l’any 
2005, amb motiu de l’elaboració del Mapa de 
Patrimoni, d’una barraqueta ubicada per sota 
d’un dels vèrtex etno-arqueològics més im-
portants de la comarca, la muntanya de Mont-
cabrer. L’estudi ha corroborat que es tracta 
d’una coetera, propietat de Ca n’Amat, desti-
nada a guardar els coets i el canó que servien 
per desfer les pedregades i tempestes que es 
formaven en aquesta muntanya.

Al setembre, Joan-Carles Alay, Secretari Ge-
neral de la Societat Catalana d’Arqueologia, 
i especialista en la tipologia conductual dels 
furtius, va oferir la ponència “La lluita contra 
l’espoli arqueològic: furtius i lladres de tom-
bes”.  A partir dels coneixements, tècniques 
i mètodes actuals va anar desengranant un 

MEDI AMBIENT

a un tots els indicis que, encara avui, tres mil 
anys després, ens permeten investigar i ela-
borar hipòtesis sobre el que va succeir real-
ment a la tomba del faraó Tut-ank-Amó.

Amb motiu de les Jornades Europees de Pa-
trimoni, el dia 10 i 11 d’octubre, el museu ha 
ofert amb el lema “Vinyes verdes vora el mar, 
feu-nos sempre companyia”, una passeja-
da guiada per les vinyes de sota el turó d’en 
Torres. Gairebé un centenar de persones han 
gaudit d’aquest paisatge únic, que, sense ser 
nostre, en parlem amb orgull; un racó, patri-
moni de tots els cabrilencs. Les visites han 
comptat amb la participació de tots els vi-
nyataires, que comparteixen la mateixa pas-
sió: la terra i la vinya. Els visitants han pogut 
veure coves de sauló, cisternes i piques on 
antigament es preparava el caldo bordelès i 
també marjades de pedra seca. Després els 
participants s’han retrobat a Can Ventura del 
Vi on se’ls ha ofert un opuscle de recordato-
ri, una degustació dels vins Artiga i Testuan, 
i formatges del poble veí de Vilassar de Dalt, 
Pujol i Artefor, tots ells, productes fets artesa-
nalment.

Des del Museu, volem agrair a tots els 
col·laboradors i simpatitzants que, amb el seu 
granet de sorra, fan que aquest es consolidi 
com  un espai de convivència i encontre per 
a tothom. 

El projecte EURONET 50/50 és una iniciati-
va que pretén promoure l’estalvi energètic a 
les escoles, a través de la sensibilització i can-
vi d’hàbits de professors i alumnes. La meto-
dologia del 50/50 implica que tant l’escola 
com qui paga la factura (ajuntament) en sur-
tin beneficiats. Es calcula l’estalvi energètic 
assolit en termes econòmics, retornant-se el 
50% d’aquest a l’escola i l’altre 50% és be-
nefici net que obté l’ajuntament. Amb aquest 
sistema tothom hi surt guanyant: escola, 
ajuntament i medi, doncs reduir el consum 
d’energia contribueix a lluitar contra el canvi 
climàtic, reduint les emissions de CO2.

Per a aconseguir-ho, cal crear un equip ener-
gètic a l’escola -format per alumnes i profes-
sors- i cal fer auditories energètiques per a 
conèixer el punt de partida i l’evolució.

L’objectiu no és que les escoles facin grans 
inversions, sinó afavorir el canvi d’actitud 
vers l’energia, tant d’alumnes com professors 
i personal de manteniment. Aquest canvi de 
mentalitat també l’han de traslladar els nens 
a casa.

El 9 de març del 2012 l’Ajuntament de Ca-
brils i l’Escola Olivera van signar un primer 
conveni per a dur a terme el projecte EURO-
NET 50/50 2012-2015. El primer any es va 
aconseguir un estalvi energètic en gas del 
13,48% i en energia del 15,30%. El segon 
any es va aconseguir un estalvi energètic 
en gas del 15,60% i en energia del 11,86%. 
Això ha suposat un estalvi econòmic anual de 
4.174,01€ i de 3.581€ aquests primers dos 
anys, el 50% del qual ha estat per a l’escola. 
En breu es disposaran dels resultats per al da-
rrer any. L’objectiu mínim establert és assolir 
reduccions de l’1,5%. Tot i això, aquesta me-
todologia permet assolir reduccions anuals 
de fins a un 15%. L’Escola Olivera ha assolit 
xifres pròximes al 15% i superiors.

L’èxit assolit en el primer conveni ha moti-
vat endegar un segon conveni 2015-2017. 
Enguany s’està redactant aquest segon con-
veni. La participació de l’Escola Olivera (tant 
d’alumnes com de professors) ha estat clau 
per a l’èxit obtingut.  Aprofitem per a felicitar-
los i agrair la seva implicació i les iniciatives 
que han tingut.
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SEGURETAT CIUTADANA

LA POLICIA DE CABRILS SALVA LA VIDA A UN CONDUCTOR, GRÀCIES AL 
DESFIBRIL·LADOR QUE DUEN AL VEHICLE 

L’ASSOCIACIÓ DE JUBILATS/DES I PENSIONISTES DE CABRILS, 
UNA EINA DE DINAMITZACIÓ PER A LA GENT GRAN

Des de fa dos anys, la policia local de Cabrils 
incorpora en els seus cotxes patrulla un DEA 
(desfibril·lador automàtic extern). Per si algú 
dubtava de l’eficàcia d’aquesta mesura, el 
passat mes d’octubre, una patrulla de la po-
licia va salvar la vida d’un home que va patir 
un accident i va poder ser reanimat pels dos 
agents, gràcies al desfibril·lador que porten al 
vehicle.

Els fets ocorreguts constaten l’eficàcia 
d’aquesta mesura, que, sens dubte, facilita les 
tasques de primes auxilis dels agents que les 
duen a terme. 

L’home accidentat era un veí d’Argentona, 
de 41 anys, que s’havia sortit d’una rotonda 
al polígon industrial Els Garrofers i havia xo-

GENT GRAN

cat contra un arbre. En arribar la patrulla es 
trobava inconscient i havia perdut els sig-
nes vitals. Amb el suport del desfibril·lador, 
van començar ràpidament les maniobres de 
reanimació cardiopulmonar, aconseguint, 
minuts més tard, reanimar l’accidentat i man-
tenint-lo, fins a l’arribada de la policia local de 
Vilassar de Mar i de les ambulàncies de suport 
vital bàsic i medicalitzada del SEM.

L’eficaç coordinació de l’incident entre les 
policies locals de Cabrils, Vilassar de Mar i 
el SEM, a través de la xarxa d’emergències 
RESCAT, gestionada per operadors de la Re-
gió Policial Metropolitana Nord dels Mossos 
d’Esquadra, va permetre la recuperació de 
la vida de l’accidentat, que va ser traslladat a 
l’Hospital de Mataró, a on es recupera favora-
blement.  

L’Ajuntament de Cabrils ha destacat el paper 
dels dos agents de la policia local de Cabrils 
que van atendre l’accident i ha informat que 
es reconeixerà la seva actuació amb la màxi-
ma distinció policial del Cos.

El 23 d’octubre d’aquest any l’Associació de 
Jubilats/des i Pensionistes de Cabrils va ce-
lebrar els 30 anys com a entitat.

Durant aquests anys, s’ha treballat amb dife-
rents regidories com la de la dona, gent gran, 
serveis socials... 

Un dels objectius principals de l’entitat és 
aconseguir que la gent gran jubilada i pensio-
nista de Cabrils participi de forma activa en les 
activitats que organitza el Casal (excursions, 
tallers, dinars, diades, activitats esportives, 
etc).

Cal destacar, que el Casal dóna suport a actes 
de sensibilització comunitària organitzats per 
l’Ajuntament i altres entitats del poble.

Des d’aquest espai, felicitem a totes les per-
sones que, des de l’entitat, actualment, dina-
mitzen activitats destinades a la gent gran. I 
les animem a que continuïn amb aquesta im-
portant tasca per al municipi.
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DONA

LA DONA I EL TANGO, EL ROL FEMENÍ EN LA CANÇÓ POPULAR

ELS HABITATGES D’ÚS TURÍSTIC FAN  AUGMENTAR EL TURISME A CABRILS

LA GESTIÓ DEL COMPLEX ESPORTIU MUNICIPAL DE CABRILS ANIRÀ A 
CÀRREC DE L’AJUNTAMENT 

El proper 24 de novembre a les 17,30 hores, 
l’escriptora i periodista Patricia Gabancho 
farà una xerrada al municipi de Cabrils convi-
dada per la Regidoria de la Dona.

La xerrada es realitza dins de l’acte de sen-
sibilització amb motiu del Dia Internacional 
Contra la Violència de Gènere.

Amb el títol “La dona i el tango, el rol femení 
en la cançó popular” Patricia Gabancho ens 
farà una introducció del paper de les dones en 
l’àmbit de les cançons populars. L’acte tindrà 
lloc al Casal de Jubilats/des i Pensionistes de 
Cabrils.

És de tots conegut que Cabrils és la vila gas-
tronòmica del Maresme, i que aquest sector 
porta un bon nombre de visitants, atrets per 
les excel·lències de la cuina cabrilenca. Des de 
fa un parell d’anys, però, ha aparegut un nou 
fenomen que ha fet créixer el nombre de turis-
tes que visiten el nostre poble, els habitatges 
d’ús turístic.

Els habitatges d’ús turístic són aquells ha-
bitatges que el seu propietari cedeix a canvi 

d’un preu, per un període màxim de 31 dies, 
dues o més vegades l’any. Actualment, a 
Cabrils, n’hi ha prop de 40 degudament re-
gularitzats per la Direcció General de Turis-
me de la Generalitat de Catalunya, fet que 
complementa l’oferta hotelera que es troba 
a Cabrils.

Per a més informació, poseu-vos en contacte 
amb la Regidoria de Turisme, al 93 753 96 60 
ext.7, o al mail carlosbj@diba.cat

ESPORTS

El Ple de l’Ajuntament de Cabrils, a la ses-
sió del dia 30 de juliol de 2015, va iniciar el 
procediment per resoldre el contracte de la 
concessió administrativa d’Areva Trading, 
SLU, actual adjudicatari de l’explotació del 
Complex Esportiu amb piscina coberta, que 
recentment ha entrat en concurs de creditors.

Per tal d’evitar el tancament del centre i 
que els treballadors deixessin de rebre els 
seus sous, en el mateix ple es va decidir que 
l’Ajuntament intervingués el servei, fent-se 
càrrec de la gestió i l’explotació a partir del dia 
6 d’agost i fins que es resolgui definitivament 
el contracte.

La situació de l’empresa adjudicatària en 

fase de liquidació del concurs de creditors va 
motivar que l’Ajuntament adoptés els acords 
necessaris per al canvi de model de gestió, 
fet que va portar, en el ple extraordinari de 
29 d’octubre, l’acord de gestió directa, per tal 
que, en el moment en què es resolgui l’actual 
contracte, el canvi de gestió s’apliqui de forma 
imminent. 

El primer objectiu del consistori és recuperar 
plenament les instal·lacions i els serveis, i 
fer-se càrrec de la gestió del complex espor-
tiu amb piscina coberta. La gestió directa per 
part de l’Ajuntament comportarà una millora 
en la prestació del servei, així com un con-
trol més acurat de la despesa econòmica de 
l’activitat i del servei municipal.

10 1110 11

ALEXIA SENTÍAS GONZÁLEZ CAMPIONA D’ESPANYA INDIVIDUAL I DE 
FEDERACIONS AUTONÒMIQUES DE GIMNÀSTICA ARTÍSTICA FEMENINA

TURISME
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La programació és la següent:

CULTURA

LA FÀBRICA: NOU PROJECTE, NOVES IL·LUSIONS BON NADAL, ESCOLARS!!! 

El Centre Cívic La Fàbrica està engreixant 
motors per tal de començar el 2016 amb un 
nou projecte de dinamització sociocultural. 
Amb la voluntat que el Centre Cívic torni a 
recuperar la vivesa, la regidoria de Cultura 
està treballant per oferir una programació de 
tallers i activitats que puguin animar a totes 
les cabrilenques i cabrilencs a consumir oci al 
nostre poble.

El nou projecte es basa en dues branques:

Programa d’activitats i tallers
Trimestralment, s’oferiran un seguit de cursos 
i tallers, que s’ordenaran en diferents eixos 
temàtics. Aquestes activitats, que tindran 
diferents formats i durades, es realitzaran 
en diversos equipaments municipals per tal 
d’oferir espais adequats a les seves necessitats. 

Cicle de Música, Cinema i Teatre
Amb la voluntat que es pugui gaudir d’oci 
de qualitat al nostre poble i amb el desig que 
aquest permeti reforçar la cohesió social, 
s’està creant aquest cicle, que permetrà gau-
dir de cinema familiar. Mitjançant un conveni 
amb la Direcció General de POLÍTICA Lin-
güística de la Generalitat de Catalunya, es re-
alitzarà una projecció de cinema en català cada 
mes. També, amb l’Escola Municipal de Música 
de Cabrils, es realitzaran concerts de música un 
divendres al mes. Aquests concerts oferiran di-
ferents gèneres musicals. El Teatre també serà 
una part important d’aquesta programació, on 
es combinarà teatre professional i amateur. La 
Fàbrica, com en els darrers anys, també acollirà 
els balls mensuals del casal de la Gent Gran.

El cicle de cinema familiar, ja ha començat la 
seva programació. El passat dissabte, 7 de 

Un a any més, amb l’arribada de les festes na-
dalenques, se celebra el cicle d’activitats fami-
liars del BON NADAL, ESCOLARS!!! Enguany, 
aquest cicle, que va començar l’any 2004, ens 
farà gaudir de teatre, cinema, circ, titelles i ani-

novembre, es va projectar la pel·lícula “Del 
Revés”, de Disney Pixar. La propera projec-
ció es realitzarà dins dels actes del Bon Nadal, 
escolars!!! 2015, el dimarts 29 de desembre, 
amb “Atrapa la bandera”.

Tota aquesta nova programació de La Fàbri-
ca es donarà a conèixer properament, en un 
acte de presentació, i iniciarà el seu funciona-
ment al gener de 2016.

mació per a tots els membres de la família.

Les activitats, exceptuant la Festa del Cagatió 
Popular, començaran a les 11h i es realitzaran 
al Centre Cívic La Fàbrica.

FESTES
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Dimecres, 23 de desembre de 2015
A les 18h, a la Plaça de l’Església
CAGATIÓ POPULAR
Tradicional festa de fer cagar el Tió, amb 
l’espectacle “Més Pastorets que mai”.
A càrrec de MÉS TUMÀCAT
Acte gratuït

Dijous, 24 de desembre de 2015
A les 11h, a La Fàbrica
RASPALL
Coneix aquest conte de Pere Calders, on un infant 
té un gos ben peculiar.
A càrrec de TEATRE NU.
Acte gratuït

Dilluns, 28 de desembre de 2015
A les 11h, a La Fàbrica
LES PRINCESES TAMBÉ ES TIREN PETS
Voleu conèixer els grans secrets de les princeses 
dels contes?  Les princeses no són perfectes, tam-
bé tenen defectes, i una bruixa voldrà que tots ho 
descobrim.
A càrrec d’EL REPLÀ
Acte gratuït

Dimarts, 28 de desembre de 2015
A les 11h, a La Fàbrica
ATRAPA LA BANDERA
Vine a La Fàbrica i gaudeix del millor cinema fami-
liar, en català.
Entrada: 4€

Dimecres, 30 de desembre de 2015
A les 11h, a La Fàbrica
EN PATUFET
Una història de trifulgues d’un infant, menut i co-
ratjós.
A càrrec del CENTRE DE TITELLES DE LLEIDA
Acte gratuït

Dijous, 31 de desembre de 2015
A les 11h, a La Fàbrica
UNA CARRETADA DE CONTES DE NADAL
Dos viatjants arribaran a Cabrils amb el seu carro 
carregat d’històries.
A càrrec de LA GUILLA TEATRE
Acte gratuït

Dilluns, 4 de gener de 2016
A les 11h, a La Fàbrica
CIRC A LES GOLFES
Un matí per aprendre les tècniques de circ més di-
vertides!
A càrrec de Cia. LOS HERRETIA
Acte gratuït

Dimarts, 5 de gener de 2016
A les 11h, a La Fàbrica
TALLER DE FANALETS
Arriba la nit més esperada de tots els infants, la Nit 
de Reis.
Com és tradició, farem el Taller de fanalets per tal 
que tots ajudem a il·luminar el camí de SS.MM. Els 
Reis Mags de l’Orient.
A càrrec de DIVERTA
Acte gratuït
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FESTES

CAP D’ANY 2016, CABRILS DÓNA LA CAMPANADA!

CABRILS AMB LA MARATÓ DE TV3 
“DIABETIS I OBESITAT”

Enguany, la Regidoria de Festes vol poten-
ciar la celebració de la Festa de Cap d’Any, 
que se celebrarà, com és tradició, el 31 de 
desembre, a partir de les 23:45h, a la Plaça 
de l’Església.

Després d’uns anys amb una davallada de 
públic, la Regidoria i la Comissió de Festes 
estan preparant una celebració especial, amb 
més sorpreses per tal de poder invertir aquest 
fet, i aconseguir més participació.  

A tres quarts de 12 de la nit, començarà l’acte 
del canvi d’any, amb música i animació a la 
Plaça de l’Església, on se servirà cava gratuït 
per a tots els assistents. Cal recordar que ca-
dascú s’ha de portar el raïm de casa. Un cop 
passada la mitjanit, els Peluts de Foc encen-
dran el castell de focs. Tot seguit, la festa es 
desplaçarà fins a La Fàbrica.

El proper diumenge 13 de desembre es realit-
zarà la 24a. edició de la Marató de TV3 dedica-
da a les malalties diabetis i obesitat, les malal-
ties metabòliques més freqüents a Catalunya.

TV3 desplegarà la seva capacitat de sensibi-
lització social juntament amb Catalunya Rà-
dio, CCMA i digitals.

L’Ajuntament de Cabrils atorga, com cada 
any, una subvenció que anirà a incrementar el 
recapte d’aquesta campanya.

L’Associació de Jubilats/es i Pensionistes de 
Cabrils, dins del dinar de Nadal que organitza 
pels seus socis/es, realitzarà una activitat lú-
dica per recaptar diners.

SALUT
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Al Centre Cívic es realitzarà el Ball de cap 
d’Any, que enguany recupera la música en 
directe. Actuarà el grup de versions The Soul-
tans, que el darrer any ha estat actuant setma-
nalment a la sala Luz de Gas, de Barcelona. 

Amb la música dels 60’s als 90´s faran ballar 
a totes les persones assistents a la Festa que, 
com cada any, és d’entrada gratuïta. Acabat 
el concert de The Soultans, serà el moment 
de la música més actual amb l’actuació de la 
Deejay cabrilenca Sara V, que ens portarà els 
ritmes més animats. Sara V ja va actuar du-
rant la Nit Jove del passat estiu, on els assis-
tents van gaudir al màxim de la seva sessió.

La Regidoria i la Comissió de Festes esperen 
que, amb aquesta proposta augmenti la par-
ticipació dels cabrilencs i cabrilenques, per 
gaudir plegats del canvi d’any.

20162016Cabrils
dóna la

campanada
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JOVENTUT

 INCORPORACIÓ D’UNA DINAMITZADORA DE JOVENTUT

CCM, ENTITAT D’ENVIAMENT DEL SERVEI DE VOLUNTARIAT EUROPEU

PEL NADAL, A CABRILS, CURS INTENSIU DE MONITORS/ES DE LLEURE

La Regidoria de Joventut disposa, des del 
mes d’octubre, d’una nova dinamitzadora 
de joventut. Aquesta incorporació respon a 
la necessitat de garantir la qualitat i la conti-
nuïtat dels projectes i serveis que es desen-
volupen amb i pels joves des de la Regidoria 
de Joventut.

Les principals funcions d’aquesta nova pro-
fessional són les de donar suport en el desen-

El passat 16 de setembre, el Consell Comarcal 
del Maresme (CCM), en el marc del Servei de 
Mobilitat Internacional Jove del Maresme, va 
rebre l’acreditació de l’Agència Nacional Es-
panyola del Programa “Erasmus+: Joventut 
en Acció” per poder ser entitat d’enviament 
del Servei de Voluntariat Europeu (SVE).

El SVE és un projecte de voluntariat de llarga 
durada a l’estranger, principalment a països 
d’Europa, que permet que els joves puguin 
participar de forma activa en una organització 
d’acollida d’un altre país. L’experiència facilita 
l’aprenentatge de la cultura i la llengua del país, 
així com de competències transversals, a través 
de les tasques desenvolupades a l’entitat en 
què es realitza el voluntariat i durant el dia a dia. 

Aquestes vacances de Nadal, la Regidoria 
de Joventut organitza a Cabrils el Curs de 
Monitors/es d’ Activitats de Lleure.

Les inscripcions es podran fer fins al diven-
dres 3 de desembre i les places són limita-
des. Cal tenir en compte, que, per realitzar el 
curs, caldrà un mínim d’inscrits.

El preu del curs serà de 230€ amb una boni-
ficació del 10% per a les persones que esti-
guin empadronades a Cabrils. Pels membres 
d’Escoltes Catalans, el preu serà de 173€.
 

volupament dels programes inclosos a l’àmbit 
de participació i cohesió social, així com el de 
dinamització d’activitats del projecte Espai 
Jove Altell. També es podran desenvolupar 
el programa de Lleure educatiu i oci alter-
natiu, els projectes del programa PIDCES de 
l’àmbit d’autonomia i emancipació, així com 
la col·laboració en el disseny dels programes i 
accions del nou Pla Local de Joventut, que es 
redactarà de cara a l’any 2016. 

La Comissió Europea, a través del programa 
ERAMUS+, subvenciona l’estada oferint una 
ajuda econòmica per a les despeses de viatge, 
allotjament, manutenció, assegurança mèdica, 
preparació i formació lingüística del voluntari, a 
més d’uns diners de butxaca mensuals. 

Podeu trobar l’experiència d’en Marc, que va 
fer un voluntariat a Estònia: 
http://goo.gl/Gm2fKp

Si voleu rebre més informació sobre el Servei 
de voluntariat Europeu, podeu adreçar-vos a 
l’Espai Jove l’Altell (altell.cabrils@diba.cat) 
i/o al Servei de Mobilitat Jove del Maresme 
(mobilitatjove@ccmaresme.cat), on us infor-
maran i orientaran sobre el procés.

JOVENTUT
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El curs es realitzarà a l’Hotel d’Entitats 
els dies 19, 20, 27, 28, 29, 30 i 31 de 
desembre  2015 i els dies 2, 3, 4, 5, 9 i 
10 de gener 2016, de 9h a 14h i 15.30h 
a 19.30h (els dies 19, 31, 5 i 9 només de 
9h a 14h) .

Per a més informació i per formalitzar les ins-
cripcions, adreceu-vos al Punt d’Informació 
Juvenil de l’Espai Jove l’Altell.

IMPORTANT! Per poder fer el curs, cal haver 
complert els 18 anys el dia d’inici del curs.
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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: butlleti@cabrils.cat

LLISTAT PROFESSIONALS LLISTAT PROFESSIONALS

ARQUITECTURA/DECORACIÓ
REFORMES INTEGRALS
93 750 77 19 / 637155959
mrosasalud@hotmail.com

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

CABRILENCA DE SERVEIS 
Tot un món de serveis al seu abast
Neteja, Jardineria, Llum&Aigua, Submi-
nistraments, Pintura, Fusteria, Construcció 
i molt més...
www.cabrilenca.com 
info@cabrilenca.com 
Tel: 937531569

CENTRE DE DIAGNÒSTIC I TRACTA-
MENT 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

CENTRE VETERINARI CABRILS
Pge. Horts de la Sta. Creu 12-08348 
Cabrils
Tel.: 937509573 / Tel d’urgències: 
619790804 / e-mail: vetcabrils@telefoni-
ca.net / www.veterinarisalellaicabrils.com 
/ Horari: de dilluns a divendres de 10 a 13 i 
de 16:30 a 20:30. Dissabtes de 10 a 14

CLINICA DENTAL FIGUERASALA
Odontologia general
Ortodòncia adults i nens
Implantologia
Estètica
C/Emilia Carles 31 baixos B
Tel: 937538758
info@figuerasaladental.com
www.figuerasaladental.com

POSA-LI FUSTA
Reformes Integrals amb molta cura
Cuines Portes Parket Armaris Mobles en 
General  | Cabrils-Barcelona
ramon@posalifusta.com
Tel: 647815228

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)

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

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

GRUP GABERNET 
Obres-Manteniments,Impermeabilitza-
cions, aillaments térmics,acústic, aprofita-
ment 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

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

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

TECNIAIGUA 
Grups de pressió, tractaments d’Aigua, 
regs automàtics,  
Pous i perforacions, electricitat, piscines. 
Joan Vega 626965805 / 937532416 

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

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

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

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

ÒSCAR.G.G 
Obres i reformes i manteniments 
d´edificis.
comercial@grupgabernet.cat
www.grupgabernet.cat
Tel. Mòbil: 667-914-870
Tel. Maresme: 93-750-72-06

PERRUQUERIA GLAM GROUP
C/ Emilia Carles 26
tel. 937530358

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

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

VILACOM ARTS SL
C/ Del romaní 6
Tel.: 696 767 629
08348 Cabrils (Barcelona)
www.vilacomarts.com
HUB: Plaça Industria nº 2
08349 - Cabrera de Mar (Barcelona)
Telf. 937541244
Hola@vilacomarts.com
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ADAINC

GATS DE CARRER AL NOSTRE POBLE, MOLT MÉS QUE UN “PROBLEMA”

Els gats de carrer formen part de la fauna ur-
bana i són integrats en el medi ambient del 
nostre poble. Normalment, passen i es fan no-
tar només quan, a causa d’una superpoblació 
o de la intervenció humana comencen a ser 
un problema mediambiental. Es formen “co-
lònies” que provoquen molèsties als veïns, 
degut a la brutícia, soroll o baralles i, alguns 
cops, invasió del nucli familiar.

Aconseguir una població felina controlada és 
una tasca no impossible, però sí molt difícil i la-
boriosa. Això sí, necessària. Quan una pobla-
ció de gats és equilibrada, les colònies “contro-
lades” proporcionen beneficis sobre l’entorn, 
perquè realitzen tasca permanent de control de 
plagues d’animals, p.e. els rosegadors.

Les solucions adoptades pel nostre munici-
pi, passen per respectar les colònies naturals 
i actuar per evitar propagacions i garantir el 

seu bon estat sanitari. S’actua sobre colònies 
existents realitzant accions d’esterilització CES 
(CAPTURA-ESTERILITZACIÓ-SOLTA), con-
trol de l’alimentació i se’ls fa seguiment, iden-
tificant nous animals que puguin arribar, als qui 
se’ls realitza el corresponent control veterinari.

Per realitzar aquestes tasques es treballa con-
juntament amb ADAINC (www.adainc.cat), 
gestora del CAAA de Cabrils, i voluntaris au-
toritzats per l’Ajuntament. Vols col·laborar? 
info@adainc.cat o 691980914
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L’AJUNTAMENT APOSTA PER  L’ENSENYAMENT 
MUSICAL A LES ESCOLES

Aquest mes de novembre, ha començat a 
implementar-se el projecte 4cordes als cur-
sos de 3r de primària de les dues escoles 
públiques de Cabrils, durant 3/4 d’hora a la 
setmana per a cada grup. Aquest programa 
formatiu, que s’inclou en el currículum de 
l’assignatura de música, pretén desenvolupar 
habilitats instrumentals a través del violí i el 
violoncel, així com potenciar la interacció i la 
cohesió social entre els alumnes, també entre 
centres, les famílies i el poble.

El 4cordes està finançat per l’Ajuntament de 
Cabrils, i es presta a través de l’empresa que 
gestiona l’Escola Municipal de Música. 

VIA PÚBLICA

LA BRIGADA CUIDA L’ENTORN CABRILENC

Com cada any per aquestes dates, s’han co-
mençat els treballs de poda de l’arbrat viari. 

Als plataners del centre del poble s’ha optat 
per canviar el sistema de poda d’anys an-
teriors, deixant més branques centrals per 
donar-li més copa a l’arbre. Preguem discul-
peu les possibles molèsties que us podem 
ocasionar.

Cal destacar que enguany s’ha fet una actua-
ció de xoc per desherbar les voreres, ja que la 
climatologia d’aquest estiu ha afavorit que es 
desenvolupessin més del que és habitual.

Tanmateix, s’està portant a terme una inten-
sificació en la neteja dels carrers principals 
del municipi, especialment de tots els que en-
volten la zona escolar, donat que l’incivisme 
d’uns pocs, envers la recollida dels excre-
ments dels seus gossos, ocasionen molèsties 
als altres ciutadans i un greu problema de sa-
lut pública.

L’Ajuntament ha col·locat més papereres 
amb dispensador de bosses en punts estra-
tègics, per facilitar al màxim la recollida dels 
excrements. Demanem col·laboració extrema 
en aquest tema tant polèmic, tot recordant 
que el seu incompliment pot suposar san-
cions econòmiques importants.

ENSENYAMENT
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Convergència i Unió (Oriol Gil i Tomàs)

ANÀLISI DELS 100 DIES DE GOVERN  
Des de la publicació del darrer butlletí hem sobrepassat la fita dels 100 dies de govern. I malgrat aquesta 
fita sigui més aviat una referència simbòlica, és sobretot una mostra del rumb que pren l’acció de govern 
que volem endegar pels propers 4 anys. 
En aquests primers 100 dies ja hem posat fil a l’agulla als compromisos que vam adquirir amb la ciuta-
dania en les passades eleccions en àmbits tan diversos com la cultura, l’ensenyament, el medi ambient, 
l’esport, les infraestructures viàries, la comunicació o la hisenda.
Un exemple d’aquest darrer àmbit és el ple extraordinari del mes d’octubre on aprovàrem les ordenances 
fiscals per al 2016, que preveuen la contenció en els impostos i taxes de competència municipal i suposen 
un benefici al foment de l’activitat econòmica i la sostenibilitat.
En el darrer butlletí esmentàvem la situació de les negociacions per tancar un pacte amb altres forces po-
lítiques. Segurament quan el ciutadà faci lectura d’aquest escrit ja haurem assolit un acord entre Conver-
gència i Unió i Municipalistes per Cabrils. Aquest acord de legislatura (que es publicarà al web ciu.cat/
cabrils) garantirà una estabilitat política i un govern que es regirà per un projecte d’actuació ben definit 
entorn uns objectius programàtics sobre els quals portem treballant les darreres setmanes. De ben segur 
serà un acord que permetrà treballar en benefici del poble i dels seus veïns.
I tenint en compte que les festes són a tocar, des de Convergència i Unió de Cabrils us desitgem que tin-
gueu un Bon Nadal i un Pròsper Any 2016!

ESCRITS POLÍTICS
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ESCRITS POLÍTICS

Durant aquest estiu l’actualitat europea va ser dominada per l’augment dramàtic del nombre de perso-
nes que fugen dels seus països per la situació de guerra i en concret de Síria, l’Iraq, Afganistan; milions 
de persones estan en moviment cap a Europa en recerca de seguretat. La UE recentment va aprovar per 
majoria un programa de distribució per quota de més de 100.000 refugiats i Espanya acollirà el nombre 
de persones que li toqui per aquest repartiment.
En l’últim Ple ordinari del 24.09. vam presentar i aprovar per unanimitat tots els partits polítics una moció 
d’acollida on - després de molts “Instem” - vam decidir entre d’altres punts
- iincloure Cabrils a la xarxa de municipis-refugi preparant dispositius d’acollida i convidar a la
ciutadania a implicar-se-
- desenvolupar a través de l’Ajuntament una “Taula de Suport als Refugiats” estable i permanent
per posar en marxa les mesures disponibles per a la millor atenció dels refugiats.
Una de mesura de suport i recaptació és un concurs Sapiens dedicat al tema de “Persones refugiades” que 
tindrà lloc a la Fàbrica la nit del 19.12.2015. Els que coneixeu Sapiens, ja sabeu de que va i qui no el conei-
xeu, podeu informar-vos en Facebook buscant “Sapiens - The Game”. És un joc audiovisual per equips 
fins a 8 persones, dinàmic i amb molta música.
També hi haurà una “taula zero” per als que voleu ajudar a la causa dels refugiats però no podeu assistir 
al concurs.
Un dels aspectes de l’acollida de refugiats és la manca d’habitatge en propietat de l’Ajuntament. Per això 
és d’especial importància qualsevol idea o oferta d’habitatge en desús que tingueu. Des de la “Taula de 
Suport als Refugiats” intentarem de trobar una solució acceptable per a totes les parts.

ESCRITS POLÍTICS

MUC (Miquel Doñate)

129 dies separen l’estrena del regidor del MUC de l’escriptura d’aquestes línies. No és poc 
temps, però se’ns ha fet curt. Sumar la dinàmica de l’activitat institucional a la pròpia del MUC 
ens ha portat a un ritme vertiginós no exempt de dificultats. La primera, que absorbeix  molt del 
nostre temps, la recollim al quadern de bitàcola a www.municipalistespercabrils.wordpress.com 
per compromís amb la transparència. Però no hem defallit en el nostre treball de fons: una nova 
forma de fer política. Un bon exemple: la 1a escola d’estiu on vam conèixer accions transforma-
dores endegades en d’altres municipis que podríem incorporar aquí. 
També són 129 dies de treballar una idea que reiterem públicament des d’abans del 24-M: la 
necessitat d’un govern ampli amb les altres dos forces que contemplem el present com un 
escenari de reptes tant a Cabrils (transparència, participació, POUM, economia, gimnàs, teixit 
social…) com al país. Uns reptes que ens fan relativitzar les notables diferencies polítiques, de 
forma de fer i de projectes i provar de consensuar un projecte per Cabrils. Cap el 30 de juliol 
uns es desmarcaren. Amb tot, seguim entestats en treballar proactivament per un ajuntament 
transparent i participatiu, on la sostenibilitat -ambiental, social i econòmica- guiï les políti-
ques. Sabem de les nostres limitacions, com també que des de la inhibició, poc o res podem fer. 
No volem ser mers espectadors, el nostre compromís és treballar per transformar. 
Finalment, destaquem la declaració de Cabrils com a municipi d’acollida i solidari amb el recol-
zament unànime de tot el consistori, i us animem a concursar en l’especial Sapiens del 19 de 
desembre en suport a les persones refugiades.

El 27 de septiembre fue un gran día para aquellos catalanes que también nos sentimos españoles. Por 
primera vez en la historia de la democracia hemos hecho oir nuestra voz con fuerza en el gobierno de 
la Generalitat. Se tienen que acabar las continuas mentiras de Artur Mas y los suyos. Si niegan algo tan 
obvio como la salida de la Unión Europea de una Catalunya independiente, como no van a mentir sobre 
las pensiones, la huida de empresas o el 3%? Somos mayoría los catalanes que nos sentimos españoles 
y estamos agotados de esta matraca permanente. Necesitamos pasar página a esta confrontación y con-
centrar esfuerzos para un mayor bienestar.
Todos los grupos municipales de Cabrils hemos aunado fuerzas para colaborar con la gran crisis migra-
toria de refugiados que vienen a España para huir de la guerra. Sólo piden la protección de un derecho 
fundamental que es el derecho a la vida. Para ayudar a garantizarles  su derecho a la vida, el próximo día 
19 os esperamos en un Sapiens especial donde todo lo que se recaude irá destinado a estas personas.

UNA VEGADA MÉS, GRÀCIES
ERC vol donar-te novament les gràcies per ser una de les 2580 persones (el 59,85%) que el passat 27S 
vau votar Junts Pel Sí. Avui, el Parlament de Catalunya ja té un mandat clar per iniciar el full de ruta cap a 
la independència.
Pel que fa a l’activitat plenària, en el darrer ple de l’Ajuntament de Cabrils, es va aprovar una moció pel 
reconeixement del caràcter plebiscitari del 27S a proposta d’ERC, amb l’únic vot en contra d’Unió. Per 
altra banda, la crisi europea dels refugiats ha motivat una moció conjunta de tots els grups municipals 
per establir una mesa de treball amb la col·laboració de les entitats que pugui informar, conscienciar, re-
alitzar accions i donar resposta a les necessitats que hi pugui haver a Cabrils en coordinació amb la resta 
d’administracions. A més, Esquerra va presentar al ple de juliol la moció sobre Transparència, el dret a la 
informació i el bon govern continuant amb el nostre reiterat compromís perquè disposis de les eines per-
què tu també puguis preguntar, controlar i participar sobre les decisions del govern de Cabrils. La moció 
però, no va prosperar.
Volem aprofitar per recordar-te que els 4 regidors d’ERC estem a la teva disposició perquè ens traslladis 
les teves preguntes, queixes o suggeriments a què respondrem i procurarem donar una solució.
Correus dels regidors: Xavier Viudez viudezcx@diba.cat, Raül Serra serrafr@cabrils.cat, 
Maite Viñals vinalscm@cabrils.cat, Laia Ferrer ferrers@cabrils.cat  
Més informació: blog: http://esquerracabrilstescolta.blogspot.com 
web: http://esquerra.cat/cabrils email: cabrils@esquerra.org 
Facebook: http://www.facebook.com/ERCCabrils Twitter: @ERCCabrils 

Partit Popular (MªCarmen Torres)

Partit dels Socialistes de Catalunya (Peter A. Oberle)

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