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NOTA DE PREMSA 
 

El consistori del Maresme fa una crida al redescobriment turístic de la localitat 
 

L’Ajuntament de Cabrils edita una guia turística 
per impulsar el turisme de proximitat  

 
• Cabrils, un indret per descobrir, s’inclou dins el Pla de Promoció Econòmica del consistori i 

té com a objectiu de contribuir en la dinamització econòmica i social de la Comarca del 
Maresme 
 

• Algunes de les singularitats més destacades: Cabrils atresora la major col·lecció de 
Rellotges de Sol de tot l’Estat espanyol, la Urbanització de Montcabrer n’és de les més 
antigues d’Espanya i la vila ha enamorat personalitats com Salvador Dalí o el famós 
compositor de sarsueles Rafael Martínez Valls 

 
“Poca gent sap que Cabrils és el poble amb més Rellotges de 
Sol de tot l’Estat, amb una exposició única a Espanya (Can 
Majó) i de les més importants a nivell Europeu, amb 500 
tipologies diferents d’aquests primitius mesuradors del 
temps. Aquest només és un dels molts atractius que amaga 
Cabrils i que donem a conèixer en aquesta guia turística”. 
Amb aquestes paraules de l’alcaldessa de Cabrils, la Sra. Lina 
Morales, s’ha inaugurat l’acte de presentació de Cabrils, un 
indret per descobrir, la primera Guia Turística d’aquesta petita 
localitat del Maresme, que ha tingut lloc aquest matí al Museu 
Municipal. “Volem redescobrir Cabrils impulsant els nostres 
valors afegits, que no són pocs. Som una localitat amb molt 
de potencial, amb una gastronomia de primer nivell i un 
patrimoni natural, arquitectònic i cultural molt variat”, ha 
remarcat Morales en el decurs de la presentació.  

El subdirector de l’Agència Catalana de Turisme, del departament 
d’Empresa i Ocupació, el Sr. Patrick Torrent, ha estat el convidat 
especial de l’esdeveniment, qui ha aprofitat l’ocasió per destacar “el 
valor del turisme com a motor econòmic de Catalunya. Una activitat 
que sorgeix de l’impuls que donen les empreses i els territoris. La 
Guia de Cabrils n’és un exemple d’aposta per fomentar al turisme, 
de trobar nous atractius i posar-los en valor”. Ha afegit que “Cabrils 
no només és un indret per descobrir, sinó també un indret per a la 
sorpresa. Estic convençut que amb iniciatives com aquestes 
reeixiran, es consolidaran i permetran dinamitzar l’economia del 
territori en una comarca com el Maresme amb multiplicitat de 
propostes d’experiències turístiques com el turisme de litoral, el 
gastronòmic, l’urbà o el d’interior i muntanya”.  

L’acte també ha comptat amb la presència de la cap d’Unitat de Línies de Producte de la Diputació de Barcelona, M. Mercè 
Roses i representants de les principals entitats de la localitat, com l’Associació d’Hostalers de Cabrils, entre d’altres.  
 
Morales s’ha mostrat orgullosa i satisfeta d’aquest projecte “en ser una eina àgil, atractiva i de gran potencial per al 
turista de proximitat, però sobretot fàcil d’utilitzar, de qualitat i amb propostes d’oci molt variades i gens 
convencionals. Tot amb l’objectiu de diversificar l’oferta turística de l’àrea metropolitana de Barcelona i Girona, de 
ser redescoberts com a poble turístic de proximitat”.  
 
En total, el consistori ha editat un total de 5.000 exemplars, que es distribuiran pels principals punts d’informació turística de 
la comarca, Barcelona i Girona.  
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La guia està pensada per a tots els públics i n’extreu totes les peculiaritats de Cabrils: l’Arborètum de Catalunya (el Pulmó 
Verd del Maresme i un dels pocs oasis d’aquestes característiques que hi ha a Europa), rutes en btt i a peu pel Parc de la 
Serralada Litoral, itineraris per masies catalogades amb Rellotges de Sol peculiars i diversos, pujar a l’emblemàtic Cim 
de Montcabrer (inclòs dins el Pla d’Interès Natural de la Conreria-Sant Mateu Céllecs), passeigs pel seu tranquil i cuidat 
casc antic, la seva famosa gastronomia per la qual n’és especialment reconeguda la vila, i l’oferta hotelera i comercial, 
entre d’altres singularitats.  
 
Cabrils, un indret per descobrir és la guinda del Pla de Promoció Econòmica de la localitat engegada per l’Ajuntament de 
Cabrils durant l’últim any. La primera iniciativa va ser la posada en marxa de l’APP Cabrils Ara!, una aplicació que permet 
que els usuaris interactuïn amb el consistori i amb la qual el municipi vol convertir-se en una smart city i, posteriorment, la 
interconnexió del municipi amb 150 portals i 250 agències de viatge mitjançant una plataforma de reserves.  
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