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01 PRESENTACIÓ

4 5

Cabrils és una capsa de sorpreses. Està ple de contrastos i de tresors amagats. És una com-
binació perfecta de modernitat i tradició. Passejant pels seus carrers s’hi ensuma el caliu dels 
elements quotidians de sempre. És un poble on es respira qualitat de vida en autèntic estat pur. 
El principal motor econòmic és la restauració -Cabrils està catalogada com una de les principals 
viles gastronòmiques de Catalunya- i també compta amb un important nombre de zones resi-
dencials de primera qualitat. Tant és així, que la urbanització cabrilenca de Montcabrer n’és de 
les més antigues de tot l’Estat espanyol.

Per tant, esteu d’enhorabona. Teniu entre les mans l’essència turística d’un indret que de ben 
segur us deixarà un bon gust de boca. L’Arborètum de Catalunya, Rutes per conèixer inèdits 
Rellotges de Sol, itineraris saludables per a totes les edats, un important patrimoni arquitectònic 
i cultural, allotjaments amb encant i una rica gastronomia mediterrània amb molta personalitat 
són només alguns exemples de les múltiples propostes que us presentem en aquesta pràctica 
guia. Una important eina turística que ha estat possible gràcies a la col·laboració de nombroses 
personalitats i entitats cabrilenques. Des d’aquí, el meu sincer agraïment.

Res més. Us desitjo una agradable visita al meu estimat poble i espero que, quan marxeu, ho feu 
amb ganes de tornar-hi i amb la sensació d’haver redescobert aquesta petita joia del Maresme.

Lina Morales
Alcaldessa de Cabrils

Gener de 2014
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Ens trobem davant d’una destinació turística idíl·lica, diferent i, encara més im-
portant: per redescobrir. Entre el mar i la muntanya, Cabrils és un territori ple de 
contrastos que convida a conèixer-ho amb detall. Està enclavat a la petita vall 
del Baix Maresme, envoltat dels turons d’en Cirers i Montcabrer, i acaronat per la 
cordillera mediterrània de la Serralada Litoral. La seva ubicació geogràfica la fa 
perfecta tant per deixar-se caure una tarda o cap de setmana qualsevol, com per 
viure-hi de primera o segona residència. I és que es troba a tan sols 20 km de la 
seductora Barcelona, al costat de Mataró, i molt a prop d’altres viles interessants, 
com Òrrius i Argentona -amb les quals limita al nord-, el nucli de Vilassar de Mar 
-on desemboca la seva riera-, Cabrera de Mar al seu est i Vilassar de Dalt a l’oest.  

02 SITUACIÓ I CURIOSITATS 

Llegendes
Cabrils va néixer l’any 1037 com un 
veïnat de Vilassar de Dalt, però el pas 
del temps va anar despertant el seu 
esperit independent. Aquesta fita la va 
assolir l’any 1820 amb la construcció 
de la seva pròpia església, després de 
molts anys de pugnes i batalles amb 
el poble bressol. Des d’aleshores, els 
vilassarencs anomenen als cabrilencs 
amb el mot d’Els Peluts per haver sigut 
tant difícils de dominar. També hi ha qui 
diu que el mot venia de les barbes que 
duien molts cabrilencs de l’època. 
De bruixes i éssers fantàstics també n’hi 
ha vàries llegendes, com la de la Cova 
de la Bona Dona. Segons les faules, les 
bruixes es reunien allà per comunicar-
se amb els mals esperits, practicar ri-
tuals i encanteris demoníacs. Més d’un 
vianant apressa el pas en passejar-hi a 
prop, temerós de trobar-se amb alguna 
d’aquestes bruixes. 

Un indret de famosos
El paisatge, la tranquil·litat i el seu ta-
rannà especial, càlid i hospitalari ha 
enamorat personalitats de la vida 
social de diferents àmbits, com ara 
el compositor Rafael Martínez Valls, 
autor de reconegudes sarsueles com 
Cançó d’amor i de guerra i La legió 
d’honor. Les llegendes diuen que, en 
temps de guerra, va evitar que cremes-
sin l’orgue de Cabrils tocant una de les 
seves peces. El científic Antoni Lloret, 
pioner de la conversió fotovoltaica de 
l’energia solar integrada als edificis, 
entre molts altres mèrits, n’és un altre 
amic de Cabrils, i també la famosa can-
tant d’òpera Mercedes Capsir, de qui 
se’n diu que venia a estiuejar i a can-
tar a La Concòrdia. Fins i tot es parla 
que el cèlebre Salvador Dalí va ser un 
dels molts personatges vinculats amb 
la vida cultural de Barcelona que fre-
qüentava la casa Can Rin.
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03 RUTES | RELLOTGES DE SOL
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Temps estimat: 2h

Dificultat: fàcil
A peu

Si us agraden les rutes poc convencionals, aquesta és la vostra. Cabrils és el poble 
amb més Rellotges de Sol de tot l’Estat, amb una vintena de peces realment inte-
ressants, un patrimoni astronòmic, matemàtic i històric molt singular que amaga 
la vila i que val la pena conèixer. N’hi ha dels segles XVIII i XIX, com els rellotges de 
Can Carbonell o Can Grau, i fins i tot diuen que la llegenda i els dibuixos del rellotge 
que hi ha a l’entrada de Can Rin van ser obra d’en Salvador Dalí, amic de la família 
Serraclara. De fet, la vila atresora també una col·lecció privada inigualable a nivell 
estatal que es pot visitar gratuïtament (Cal Majó).

Amb aquesta ruta no només gaudireu contemplant l’ampli ventall de dissenys, 
formes i colors d’aquests mesuradors del temps tan remots, sinó que també tin-
dreu l’oportunitat d’admirar façanes de segles passats perfectament conserva-
des -on es troben la majoria d’aquests quadrants solars-, i els seus exteriors. En 
definitiva, una activitat d’oci peculiar que us traslladarà en el temps i us permetrà 
reviure l’antiga essència rural de moltes de les masies catalanes catalogades que 
atresora Cabrils, també patrimoni arquitectònic i cultural. 

Podeu veure el mapa de la ruta a les pàgines 26 i 27.
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Us proposem el següent itinerari:

Can Serra Clara | Can Verivol-Hort de les Monges | Cal 
Martínez Valls | Sindicat | Ca l’Ardano | Can Figueró | 
Can Pons | Cal’Arrà | Mas Grau | Cal Gras | Can Dachs | 

Can Roura | Cal Majó (Col·lecció particular) | Can Rosers | 
Can Tolrà | Can Badia | Església de la Santa Creu | Hotel 
d’Entitats



03 RUTES | FONTS

14

Temps estimat: 1h

Dificultat: fàcil
A peu

A vegades, quan estem de pas en una població, no disposem de molt de temps per 
fer turisme. Aquesta és una ruta urbana ideal per a aquests casos, ja que es tracta 
d’un passeig de curta durada que us permetrà, alhora, conèixer un altre patrimoni 
interessant de Cabrils: les seves fonts. N’hi ha de carismàtiques, com la Font de la 
Sagrera, que manté les pedres i el sistema de roda originals per bombejar l’aigua, 
o la Font Picant, famosa per la seva aigua amb gas i per ser un antic punt de troba-
da de la gent del municipi.

Podeu veure el mapa de la ruta a les pàgines 26 i 27.

El centre de la localitat serà el punt de 
sortida d’aquesta ruta, concretament 
des de l’Ajuntament. I és que just al seu 
davant ens trobem la primera font, la 
font d’en Cosmet. A partir d’aquí, només 
cal anar seguint la ruta marcada al mapa 
que, com veureu, és senzilla. El circuit 

s’endinsa pels carrers del casc antic, 
puja pel carrer Lluís Colmenar i continua 
pel carrer de Sant Salvador i la Pujada 
de la Creueta, fent un cercle fins baixar 
pel carrer Torrent Roig. La ruta finalitza 
a la cruïlla del carrer dels Quatre Camins 
amb el carrer Josep Maria Batista.

15

1- Font d’en Cosmet
2- Font de la Barretina
3- Font de la Creueta
4- Font de la Sagrera (passatge Font de la Sagrera)
5- Font de Can Bergay
6- Font dels Quatre camins o de la Llobera
7- Font picant
8- Font de la plaça de l’Església
9- Font de Can Coll



03 RUTES | CASC ANTIC
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Temps estimat:   1h

Dificultat: fàcil
A peu

Sens dubte, aquesta és la ruta de les rutes, ja que, per a apropar-se a les arrels d’un 
paratge, la visita pel casc antic es fa imprescindible. És per això que us encoratgem 
a que us endinseu en el nucli urbà de Cabrils. Obert a la romàntica Serralada Lito-
ral, continuareu descobrint vestigis d’un patrimoni històric carregat d’empremtes, 
retalls i al·legories que veritablement us transportaran als seus orígens medievals, 
ajudant-vos així a comprendre el seu present.

Aquesta ruta s’inicia a la plaça de 
l’Església de la Santa Creu. L’edifici 
és del segle XVIII i la seva façana és 
d’estil barroc, tret del campanar, que 
és del segle XX. Es tracta d’un dels 
símbols més rellevants del municipi ja 
que, amb la seva construcció, Cabrils 
va esdevenir independent de Vilassar 
de Dalt. Al seu interior, destaca el seu 

orgue, que es va salvar de ser cremat 
durant la Guerra Civil.
La ruta continua pel carrer del Castell, 
on es troba el famós Hostal de la Plaça, 
una tradicional masia del segle XVII que 
s’ha convertit, amb el pas del temps, en 
un dels establiments gastronòmics 
més emblemàtics del Maresme. Re-
gentat per la quarta generació familiar, 
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tant l’exterior com els interiors són dig-
nes de ser admirats amb deteniment.
A partir d’aquí, el circuit us anirà por-
tant per vivendes colonials, com Ca 
Larramendi o pel conjunt de cases del 
carrer de Sant Salvador del barri de la 
Sagrera, el més important de la locali-
tat originat per la nissaga familiar bur-
gesa més rellevant de Cabrils. També 
podreu gaudir de Can Pi, l’antic teatre 
del municipi, així com d’un dels edificis 
més ancestrals: la Concòrdia, bar-

restaurant i sala de cinema amb més 
d’un segle d’història. El recorregut se-
gueix pel centre cívic La Fàbrica, antic 
taller de llençols i roba de soldats, i la 
façana de l’Escola Tolrà, que barreja 
estils gòtics, clàssics i neorenaixen-
tistes, entre d’altres edificis singulars.
La ruta finalitza al Museu-Arxiu Muni-
cipal Can Ventura del Vi, al centre de 
la vila i ubicat dins d’un dels masos 
més antics de Cabrils.

19



Pujar fins el cim de Montcabrer és tot un regal per a la vista, no només per la seva 
bellesa, sinó també per la història que hi té al darrera. Des d’aquest mirador de la 
Serralada Litoral podreu contemplar unes vistes espectaculars del Castell de Burriac, 
de la comarca, del mar Mediterrani, així com del Montseny, el Montnegre i de Bar-
celona capital. Aquest itinerari també permet contemplar l’emblemàtica creu que 
corona el cim d’aquest turó, inclosa en el Pla d’Interès Natural (PEIN) de la Conreria-
Sant Mateu Céllecs. És una ruta ideal per fer-la en família o amb amics, ja que és 
apta per a tots els públics, pel seu escàs desnivell i dificultat.

Podeu veure el mapa de la ruta a les pàgines 26 i 27.

03 RUTES | LA CREU DE MONTCABRER
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Temps estimat: 2h15’ 

(anada i tornada)

Desnivell: 190m Positius

Distància: 5Km
Dificultat: fàcil  |  A peu

La ruta té com a punt de partida la 
plaça de l’Església. Des d’allà, enfilar 
el carrer del Castell fins passar per da-
vant del Castell de Can Jaumar, una 
casa residencial del s. XIX-XX que 
imita els castells fortificats de l’Edat 
Mitjana. A continuació, pujar pel car-
rer de la Font de Cabrera, deixant a mà 
esquerra el cementiri i avançar durant 
uns 15 minuts fins trobar l’Alzina Su-
rera de les Planes o de Burriac, que 
és el llindar entre Cabrils i Cabrera 
de Mar. Des d’aquest punt hi ha unes 
vistes espectaculars al Castell de Sant 
Vicenç de Burriac i al municipi de Ca-
brera. La ruta continua deixant a mà 

esquerra la pista que va direcció al 
castell i encaminant-se pel camí que 
porta al Turó de l’Infern, de 325m, un 
punt de guaita que durant l’època dels 
íbers ja era habitat. Al mateix turó val 
la pena observar una antiga fita que 
assenyala els punts cardinals així com 
les restes de forques medievals dels 
s. XIV i XV que s’utilitzaven per pen-
jar els delinqüents d’aleshores. Una 
mica més endavant, hi ha la pedra de 
l’Elefant i els repetidors de televisió i, 
després d’un tram rocallós, s’arriba al 
cim de la Creu de Montcabrer, a 311m 
d’altitud. La tornada cap al poble es fa 
desfent el camí de pujada.

21



03 RUTES | BTT

FONT FREDA, PLANA DEL FUM I HÍPICA DE CABRILS
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Les dues rutes que presentem són per realitzar-les en BTT amb l’ajut d’un GPS. Tot 
i així, sempre és recomanable dur un mapa convencional. Aquesta ruta en concret 
és llarga, tècnica i amb grans canvis de paisatge. Com a principals atractius desta-
quen la Creu de Can Boquet -un indret important de la zona i una cruïlla fonamen-
tal per als amants de la bicicleta de muntanya ja que senyalitza l’encreuament del 
camí de la Carena de la Serra-, la Font Freda, el Camp de tir de Vilassar de Dalt, el 
Dolmen de la Roca d’en Toni i l’antiga Hípica de Cabrils.

Continuar cap a Sant Bartomeu de 
Cabanyes per la pista de la Plana del 
Fum.

Agafar la trialera de baixada a la lo-
calitat d’Òrrius.

Al primer desviament, a mà esquer-
ra i continuar fins arribar a una ca-
dena.

Girar a la dreta i agafar la pista que 
baixa a Òrrius, sempre en baixada, 
fins arribar a l’asfalt.

Creuar el pont que arriba a l’Església 
i a l’Ajuntament del municipi.

Pujar per la pista d’Òrrius direcció 
a la Mútua de Cabrils, girant cap al 
Dolmen de la Roca d’en Toni.

Seguir per la trialera que condueix 
cap a l’antiga Hípica de Cabrils.

Tornada cap al municipi desfent el 
camí.

Pujar per la pista de Cabrils direcció 
a la Creu de Can Boquet.

Continuar direcció al restaurant Cal 
Señor .

Baixar per la pista en direcció a la 
Font Freda. 

Passar per una residència d’animals.

A uns metres, agafar un camí on hi 
ha una cadena. 

Seguir la trialera fins arribar a la pis-
ta principal GRP92, al camp de tir de 
Vilassar de Dalt.

23

Temps estimat: 1h15’

 (anada i tornada)

Distància: 13,1Km aprox. 

Desnivell acum.: 509m 

aprox. | Dificultat: fàcil

Font: http://manolobtt.blogspot.com.es/2012_06_01_archive.html
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03 RUTES | BTT

LA CABRILENCA, LA PEDALADA DE MUNTANYA DE CABRILS

24

És una de les pedalades de muntanya per excel·lència de la comarca. Amants de 
la mountain bike d’arreu participen cada any en aquesta multitudinària cursa po-
pular en BTT. A continuació, us proposem un dels seus recorreguts clàssics, amb 
dos nivells de dificultat per tal que hi pugueu participar tant els veterans com els 
ciclistes que tot just comenceu. Tots dos comparteixen els trams de sortida i arri-
bada.

A nivell paisatgístic, és una ruta molt rica, interessant i variada, ja que travessa per 
diferents paisatges mediterranis: camps de cultiu, sotaboscos, boscos mediterra-
nis, alzines, roures, pins pinyoners, i un llarg etcètera.

Aquesta pedalada de muntanya passa per pistes, corriols i trialeres amb poca di-
ficultat tècnica, però destaca el seu important desnivell acumulat. Aquesta ruta, 
amb variants en el recorregut, s’organitza cada any a finals d’abril. Tot i així, es 
pot realitzar per compte propi durant tot l’any, tenint en compte, però, que alguns 
punts del recorregut poden presentar dificultats. Sigui com sigui, agafeu la vostra 
bicicleta i animeu-vos a descobrir els tresors muntanyencs de Cabrils i la Serrala-
da Litoral. De ben segur que repetireu!

25

Temps estimat: 2h30’

Distància: 22Km

Desnivell acum.: 820m

Dificultat: moderada

CURTA Temps estimat: 4h24’

Distància: 42Km

Desnivell acum.: 1500m

Dificultat: difícil

LLARGA

Fonts: 
http://pedaladadecabrils.blogspot.com.
es/2013/01/recorregut-i-perfils.html

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.
do?id=4379468

150m
0 10 20

CURTA

575m

0 10 20 30 40
LLARGA

575m

150m

Per a més informació: 
sccabrils.blogspot.com
www.sclaconcordia.com
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Cabrils és una capsa de sorpreses, però d’entre totes les que n’atresora, n’hi ha 
una de ben especial que és de visita obligada: L’Arborètum de Catalunya.  

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

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

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

Temps estimat: 1h15’

Dificultat:  fàcil
Ubicació: Avinguda 

esportiva, 13-17

A peu05 ARBORÈTUM
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A l’Arborètum es poden fer visites lliu-
res o guiades a grups familiars, d’amics 
o escolars d’un mínim de 10 persones. 
A més, aquesta reserva natural disposa 
d’una àrea de picnic amb gronxadors, 
taules per menjar i fins i tot un forn per 
cuinar per a tots aquells que vulgueu 
acabar d’arrodonir una estada com-
pleta.

Ja sigui com a instrument d’educació 
ambiental o com a activitat d’oci plena 
de sensacions i experiències noves, 
està clar que l’Arborètum de Catalunya 
és un museu a l’aire lliure viu i interactiu 
que no deixarà indiferent a ningú.
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ARBRES
Alzines
Roures
Castanyers
Fagedes
Pi roig
Pi negre
Bosc de riera (ecosistemes)

FAUNA DE L ‘ARBORÈTUM
Gamarús 
Oliva
Xot
Falcons
Colom salvatge (tudor)
Tórtora turca
Gaig
Pit roig
Cargolet
Ratpenat
Pardals
Cueretes
Gran quantitat d’ocells de bosc ano-
menats fringíl·lids, en procés de ca-
talogació.

MAMÍFERS
Genera
Mostela
Fagina
Eriçons
Esquirols
Ratolí de bosc
Musaranya
Talpó comú
Rata de camp

AMFIBIS
Tòtil
Reineta
Gripau comú
Tritó

RÈPTILS
Serp blanca
Natrix natrix
Llangardaix 
Dragonets



06 LLOCS D’INTERÈS

Cabrils és un d’aquells pobles que un va redescobrint mica en mica, del qual un es 
va enamorant sense adonar-se’n. Malgrat ser petit, amb la primera visita un no 
en té prou. I és que, ja siguin d’origen purament natural, arquitectònic o històric, 
aquesta localitat maresmenca compta amb molts indrets que conviden a visitar, 
contemplar i perdre’s en més d’una ocasió, com el medieval barri de Sant Crist. 
Algunes belleses estan mig amagades darrera muralles, d’altres es perceben al 
primer cop d’ull, i també n’hi ha moltes altres que, cada vegada que les visites, et 
sorprenen amb un redescobriment nou.

CA L’ESTRANY 
Masia del S. XVI-XVII – Actualment, 
restaurant de referència

CA N’AMAT
 Masia fortificada del S. XIV – Gòtic tar-
dà - Torre de defensa del S. XVI Can Ve-
hils Masia del S. XVI - Fortificada. Faça-
na d’estil basilical - Torre de defensa a 
l’interior

CAN TOSCA 
S. XV/XVI – Gòtic- Típica casa agrícola 
- Actualment és un establiment dedicat 
a la celebració de banquets.

CAPELLA PREROMÀNICA DE SANT 
CRISTÒFOL 
S. IX/XII – Preromànica – Conserva di-
ferents estils artístics: visigòtic, ibèric, 
mossàrab, etc.

FÀBRICA SOLÉ I FABRA
S. XIX – Eclecticisme

LA CONCÒRDIA 
S. XIX-XX – Obra popular – Societat 
cultural, artística i esportiva

LA COVA DE LA BELLA DONA, MALA 
DONA O DE LES ENCANTADES 
Cim de Montcabrer / Turó de l’Infern - 
Neolítica

34 35
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LA CREU DE MONTCABRER 
S. XVII – Originàriament de fusta i ara 
de ferro

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

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

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



SAL I PEBRE

Ptge. dels Horts de la Santa Creu, 8

T. 93 753 80 90 / 696 60 19 96

XARET

Can Xurroia, 3

T. 93 750 75 49

XEFLIS

Ctra. Vilassar de Dalt, 15

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

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

07 RESTAURACIÓ I ALLOTJAMENT
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Arboç, 6 (Urb. Can Cabot)

T. 93 753 86 45

LA BODEGA

Emília Carles, 12

T. 93 753 18 05

CA LA QUIMETA

C/Emília Carles,9

T. 93 750 86 54

CA LA ROSI VIAS

C/ Anselm Clavé 2-4-6

T. 93 753 31 54

CA L’ESTRANY

Camí Coll de Port, 19

T. 93 750 70 66

CAL GRAS

Cal Gras, 4

T. 93 753 19 53 – 93 750 84 25

CAN RIN

Torrent Roig, 2

T. 93 750 90 01

CAN TOSCA

Ctra. Vilassar de Mar a Cabrils s/n

T. 93 750 78 99

M. 609 41 02 02

CAN TOSSUT

Emília Carles, 18-20

T. 93 753 10 93

LA CONCÒRDIA

Torrent Roig, 5-7

T. 93 753 75 10

L’HORT CABRILS

R. Martínez Valls, 8

T. 93 753 33 50 / 93 750 86 71

L’HOSTAL DE LA PLAÇA

Pl. de l’Església, 32

T. 93 753 19 02 / 93 753 10 62

HOTEL MAS DE BAIX

Pg. Tolrà, 1

T. 93 753 80 84

LA MOSSEGADA

Torrent Roig, 9

T. 93 750 80 39
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ADMINISTRACIÓ LOTERIA 1 CABRILS
AV. STA. ELENA, local 2
937 531 317 - 937 509 379
AMELIA PATCHWORK
PL. ESGLÉSIA 7
937507071
ANNA STETICA
PLAÇA ESGLÉSIA
937 507 274
ANTIC ESPORTS CABRILS
EMÍLIA CARLES 17
937 532 106
AROMA STÈTIC
EMÍLIA CARLES, 31
AUTOESCOLA RACC CABRILS MEDITERRANEA
AV. STA. ELENA, LOCAL 6
937501101
CARNISSERIA XARCUTERIA SELLÉS
EMÍLIA CARLES 7
937531093
CARPI PIZZA
BATISTA I ROCA 8
937 508 568
CASA BARBA
EMÍLIA CARLES 27
937 531 905
CÈLIA
EMÍLIA CARLES, 30
937537408
CENTRE VETERINARI CABRILS
DOMÈNEC CARLES 8
937 509 573
CLINICA DENTAL BLANCHART
EMÍLIA CARLES, 31
937538758
CLINICA VETERINARIA VETS
AV. STA. ELENA S/N EDF 4
937 532 269
DAUNIS EL PLAER DEL TAST
EMÍLIA CARLES, 19
937509012
DENIS PERRUQUERS
EMÍLIA CARLES, 31
931733483

DT DETALLS
EMÍLIA CARLES, 33
937509846
EL MOLÍ VELL
AV. CARLES TOLRÀ, 1
937532555
EL RACÓ DEL PEIX
AVDA. STA. ELENA, 32 
937538180
ESTANC CABRILS
EMÍLIA CARLES 28
937 532 555
FARMÀCIA CABRILS 2
AV. SANTA ELENA, LOCAL 2
937530053
FARMÀCIA MENA
EMÍLIA CARLES 3
937 509 377
FERRETERIA CABRILS
CTRA. VILASSAR DE DALT LOCAL 6
937 533 301
FORN DE PA, GRANJA I SUPERMERCAT VIAS
ANSELM CLAVÉ, 2-6
937 530 852 (forn) / 937 533 154 (supermercat)
FRUITERIA ASIS
AV. SANTA ELENA, LOCAL 4
670250411
FUSTERIA ALTAFULLA
CAMÍ DE CAN PONS, 10 
937531046
GLAM GROUP
EMÍLIA CARLES 26
937 530 358
JOIERA JF
PL. DE L’ESGLÈSIA, 3
937 537 142
LA BOTIGA DE L’HOSTAL
M. MARIA ROSSELL, 8
937531902
LARCHMONT SCHOOL
TORRENT ROIG, 9
937508772
LLIBRERIA DE PAS
CTRA. VILASSAR DE DALT S/N
937 530 200

Proximitat, diversitat, qualitat, artesania, seguretat, tranquil·litat, atenció persona-
litzada, productes autòctons… Són molts els adjectius i avantatges que caracterit-
zen els comerços i les empreses de serveis del poble.

Visitar i conèixer els comerços cabrilencs us enriquirà en molts sentits: sabreu 
amb seguretat la procedència dels productes que adquiriu, us interrelacionareu 
amb els veïns del poble i, per tant, us endureu una visió més completa de com és i 
com s’hi viu en aquest petit indret maresmenc.

MANTENIMENT I MUNTATGES MARESME SL
CTRA. VILASSAR DE DALT BL1
937 530 057
MERCERIA BARGALLÓ
ANSELM CLAVÉ 8
937 532 452
MOTOR CABRILS
SERRET D’EN PONS, 3  
937532233
NOU CENTRE DE REFORÇ
 MESTRE MARIA ROSELL, 5
620266138
PEIX RECTORET
EMÍLIA CARLES 38
937 532 107
PERRUQUERIA VOLUM
TORRENT ROIG 9
937 509 300
PERRUQUERIA-ESTÈTICA CARME
ANSELM CLAVÉ 8
937 531 144
ROSTISSERIA
DOMENEC CARLES, 12
937507506
SERVEI ESTACIO CABRILS
CTRA. CABRILS KM 3,430
937 531 604
SERVEI REPARACIÓ COLOMER
JOSEP BATISTA, 6  
937508401
SERVI-RAPID CABRILS
AV. STA. ELENA, 8
937539918
SORLI DISCAU
AV. CARLES TOLRÀ,1
937507884
29 FACTORY
VELA, 14
937 537217
ZOE
CTRA. DE VILASSAR DE DALT, 4, local 4
607493458



Cavalcada de R
eis, 5 de gener

Els Tres Tombs de Sant Antoni Abat, 2n diumege de febrer

La Cabrilenca, entre
 febrer i març

Pedalada de la 
Igualtat, març

Carnestoltes, feb
rer-març

Enterrament de la sardi
na, dimecres de Cendra

Fira de Sant Jordi, abri
l

La Cabrilenca BTT, l’últim diumenge d’abril

Festa Major de la Santa Creu, 3 de maig 

Trobada de gega
nts, maig

Trobada de punt
aires, maig

Catifes de flors 
per al Corpus, juny

Revetlla popular
 de Sant Joan, 23 de juny

Festival Internacional de Música de Cabrils, juliol-

agost
Festa Major de Santa Helena, 18 d’agost

Mostra Gastronòmica, Comercial i d’Artesans, mitjans 

d’agost
Diada de Catalunya, 11 d

e setembre

Pedalada per a 
policies i bombers, setembre

Festa de la Castanyada, 31 d’octubre

Encesa de llums de Nadal – Nit del comerç, últim 

dissabte de nov
embre

Fira de Nadal, desembre

Duatló, últim diumenge de l’any 

Festa i Ball de Cap d’Any, 31 de desembre

Altres: durant l’
any, se celebren

 concerts, troba
des i ac-

tes organitzats 
per les diferent

s entitats cabri
lenques

Agenda Cultural

42

09 AGENDA

43

Cabrils té un tarannà clarament actiu, especialment pel que fa a activitats festives. 
Durant tot l’any, és l’escenari d’un ampli ventall d’activitats, tradicions populars 
i iniciatives per a totes les edats i gustos. D’entre les més reconegudes estan la 
cursa ‘Cabrilenca’, tan la versió running com la BTT, i la Mostra Gastronòmica, Co-
mercial i d’Artesans, tot un referent al Maresme de qualitat i creativitat culinària 
Mediterrània. Així mateix, el municipi viu l’essència de totes les festivitats catala-
nes, però amb un caliu i proximitat especial que convida amics, familiars i visitants 
a viure-les intensament.



ADF Burriach 
T: 667 182 792
Ambulàncies 
T: 112
Biblioteca Pública 
C/ Domènec Carles, 21. T: 93 753 11 86
Bombers 
T: 085
Casal de Jubilats, Jubilades i Pensionis-
tes de Cabrils 
C/ Emília Carles, 1. T: 93 753 33 20
Centre cívic La Fàbrica 
C/ Emília Carles, 6. T: 93 753 01 57
Club de Tennis Montcabrer 
C/Can Roldos, 8. T: 93 750 80 06
Club de Tennis La Llobera 
Carrer Pollancres - C/ Quatre Camins. 
T: 93 753 05 04 / 649 14 67 92
Club de Tennis Cabrils 
C/ de la Piscina. T: 93 753 22 57
Centre Illa Activa 
Av. De la Zona Esportiva s/n. 
T: 93 753 82 71
Consultori Mèdic 
C/ Cal Batalló. T: 93 750 74 10
Correus 
c/Emília Carles, 10. T: 93 750 92 96
Deixalleria. 
Servei de deixalleria i de deixalleria mòbil. 
T: 93 754 28 18
Escola L’Olivera  
Av. Santa. Elena, 60. T: 93 750 80 60 
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10 INFORMACIÓ I SERVEIS GENERALS
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La QUALITAT DE VIDA és un dels principals valors afegits de Cabrils. I ho és amb 
majúscules. I és que, malgrat ser un poble de reduïdes dimensions, la vila està do-
tada de tots els serveis i recursos bàsics perquè vilatans i turistes visquin el seu 
dia a dia amb totes les comoditats i atencions bàsiques cobertes. Escoles per a 
totes les edats, clubs esportius, centres cívics, consultori mèdic i sales polivalents 
d’oci en són tan sols uns petits exemples.

Per a més informació, podeu consultar els webs:
http://www.cabrils.cat/ 
http://parcs.diba.cat/?Parc=6

Escola Mas Maria 
Av. Santa Elena, 6-8. T: 93 753 92 82 
Escola Bressol 
Emília Carles, 20. T: 93 753 18 56 
Escola d’Adults 
T. Roig, 5. T: 93 750 92 82 
Escola Municipal de Música 
E. Carles, 2. T: 93 750 88 23
Hotel d’Entitats Mas Maria 
Camí de Campins, 11
Institut de Cabrils
C/  Mas Maria, s/n . T: 93 753 30 63
Jutjat de Pau
 M. J. Jambert, 4. T: 93 750 83 37
Mossos d’Esquadra 
T: 088 
Pavelló Esportiu IES Cabrils 
Can Blanch, 3. T: 93 753 96 60
Policia Local 
Lluis Colmenar, 2. T: 93 753 01 52 -
609 411 550
Sala Polivalent ‘La Concòrdia’ 
Torrent Roig, 5. T: 93 753 01 57
Secció Ciclista Cabrils La Concòrdia
sccabrils.blogspot.com
www.sclaconcordia.com
Zona esportiva municipal 
Av. Zona Esportiva s/n. T: 937531806
Taxi Cabrils 
T: 689 99 32 56
Taxi Maresme 
T: 672 015 347
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11 AGRAÏMENTS

Aquesta guia turística ha estat possible grà-
cies a la desinteressada col·laboració de tot un 
seguit de persones i institucions a qui volem 
mostrar la nostra sincera gratitud:

L’historiador local i autor de diversos llibres, 
el Sr. Jaume Tolrà i Ferrer
El Sr. Andreu Majó, col·leccionista particular 
de Rellotges de sol
El President del Museu-Arxiu de Cabrils, 
el Sr. Jaume Tolrà
Arxiu de la Biblioteca Pública de Cabrils 
Fotografia de R.Boadella
Mapes, SR Mapes

FONTS
Ajuntament de Cabrils. Pla d’Ordenació Ur-
banística municipal de Cabrils. Normes 
urbanístiques, annex II. Catàleg de Béns 
Protegits. Catàleg de construccions en sòl 
no urbanitzable. Cabrils. 2013

Diputació de Barcelona, Xarxa de municipis, 
Oficina de Patrimoni Cultural. Base de Dades 

de l’Inventari del Patrimoni local de Cabrils, 
Versió Pública. CD. Barcelona. Actium, SL. 2006

Grup de Tertúlia Com era abans Cabrils. Com era abans 
Cabrils, Volum I, Cabrils. Ajuntament de Cabrils, Biblio-
teca Pública de Cabrils i Diputació de Barcelona. 2009

Grup de Tertúlia Com era abans Cabrils. Com era 
abans Cabrils. Motius i noms de cases, Volum II. 
Cabrils. Ajuntament de Cabrils, Biblioteca Pública 
de Cabrils i Diputació de Barcelona. 2010

Majó, Andreu. Museu de Rellotges de Sol 
d’Andreu Majó. CD. Cabrils. 2006

Mercader, Assumpta i Massó, Lídia. Els Peluts de 
Cabrils. Cabrils. Ajuntament de Cabrils, La Comar-
cal Edicions

Tolrà i Ferrer, Jaume. Cabrils, 175 anys d’història. 
Cabrils. La Comarcal Edicions. 1998

Tolrà i Ferrer, Jaume. Cabrils, el poble i els ho-
mes. Cabrils. oikos-tau s.a. edicions. 1983

- 

- 

- 

- 
- 
- 




