




La defunció imprevista de la nena Jèssica el passat

divendres 12 d’Octubre a l’alberg de Joventut “Torre

Ametller” del nostre municipi, ha estat una molt trista notí-

cia per la nostra població.

Jessica, d’onze anys i natural de Kortezubi, un petit

poble de Biscaia, passava uns dies d’esbarjo amb altres

nens i nenes de diverses comunitats autònomes a l’al-

berg. El dijous 11, es va trobar malament durant les acti-

vitats programades, i per dues vegades va ser visitada a

diferents serveis mèdics. 

La malaltia que l’afligia va empitjorar durant la nit i va

acabar amb la seva vida a trenc d’alba del divendres sense

que els serveis d’emergències mèdiques poguessin fer

res per a salvar-li la vida.

Les monitores i els companys de la Jèssica varen ser

atesos per un equip de psicòlegs entrenats per a donar

el suport psicològic adequat en aquests casos.

L’alcalde, el primer tinent d’alcalde, el caporal en fun-

cions i els membres de la policia municipal, van ser pre-

sents a la Torre Ametller per oferir ajuda als gestors de

la crisi i posar al seu abast tots els recursos possibles del

municipi.

Jaume Borràs va parlar telefònicament amb l’alcalde

de Kortezubi, el Sr. Domingo Bilbao, per transmetre-li el

més dolgut condol del nostre consistori i de totes les

persones de la nostra població. També es va encarregar

l’enviament d’una corona de flors a la cerimònia d’en-

terrament, que va tenir lloc el diumenge 13. Des de l’A-

juntament hem enviat una carta de condol al consistori

de Kortezubi i a la família.

Cabrera fa seva la tristor de la família de la Jèssica i

de tot el poble de Kortezubi, i els volem transmetre el

nostre missatge d’amistat i solidaritat. Sentim de tot cor

la pèrdua de la Jèssica.

EDITORIAL ALCALDIA

Dit i fet: davant la quantitat de suggeriments que ens arriben a tots els esta-

ments del poble, s’ha decidit instal·lar l’envelat als terrenys de Can Rodon,

en lloc de a Can Bartomeu, per facilitar totes les activitats que s’organitzin. Per

cert, van ser els petits del Teatre Infantil els que l’inauguraren amb els assaigs

setmanals.

El meu missatge és el mateix de sempre, és a dir, treballar net, amb hones-

tedat i amb transparència; i vull continuar exercint-lo. És per això que hem pres

diversos acords, entre ells:

· amb l’ACA, per a  la canalització del Torrent d’Agell, des de la NII fins la

via del tren.

Per altra banda, per concretar el nombre d’habitatges que es podran cons-

truir a Cal Conde, estem conversant amb els propietaris de manera activa i

transparent a l’espera de resoldre-ho ben aviat. També per desencallar i tirar

endavant l’eixample de Can Carles, hem contactat amb la Conselleria d’Urba-

nisme de la Generalitat.

Respecte al tema PUOSC de les subvencions, volem posar “fil a l’agulla”, de

manera que l’actual equip de govern demana:

1. La renovació del clavegueram i arranjament de la Riera de Cabrera, tram

comprès entre l’Arc de Sant Domènech i l’Avinguda 11 de setembre.

2. Adecentar el Camí d’Agell des del Camí de la Pineda fins al Camí de

Santa Elena.

3. Asfaltar i arreglar l’antic Camí del Mig, des de la rotonda de la Carrete-

ra d’Argentona a la Vendrella. També, com era d’esperar, volem asfaltar, ajardi-

nar i arreglar la Plaça de Fàbrica (petició que ens fan arribar molts cabrerencs).

4. Creació d’un Centre de dia per a la Gent Gran

5. Compra de l’envelat.

6. Projecte pàrquing Plaça del Poble.

Finalment, no puc oblidar la “Mina” del poble, en la que tinc especial interès,

i en la que s’estan fent totes les actuacions específiques per tal que torni a pro-

porcionar-nos l’aigua desitjada.

Les altres subvencions sol·licitades fins al moment pel nostre equip de govern,

format per Gent per Cabrera i Convergència i Unió, comprenen un nou pavelló

esportiu en el que tinguin cabuda diversos esports a més del bàsquet, com fut-

bol sala, voleibol, handbol, etc. (que podria construir-se a Can Carles) i una sala

polivalent ubicada en el lloc de l’actual pavelló.

També estem estudiant i marcant el nou P.O.U.M del poble.

“Fets, no paraules” (els que em coneixen saben que aquesta dita va molt

amb la meva persona) és la línia de la meva actuació com a persona i com

a regidor d’urbanisme.

Espero que poc a poc podrem gaudir de les propostes programades. No

dubteu que estic a la vostra disposició per escoltar-vos i ajudar-vos sempre que

estigui a les meves mans.

El compromís és ferm.

JOAN VILÀ I CARBONELL

1er. Tinent d’alcalde

Un record per 
Jèssica i la seva
família
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ELS PLENS

SEGURETAT CIUTADANA

Passos per presentar una denúncia 

Cal que hi porteu un docu-
ment d'identificació perso-

nal. Si no és possible, cal que faci-
liteu sempre el número de DNI.

Si heu patit un robatori,
porteu-hi la llista dels efectes
sostrets amb el màxim de
dades identificatives: marca,
model, número de sèrie, des-
cripcions, fotos, etc.

Segons el tipus de delic-
te sofert:

- S'haurà d'efectuar una
declaració davant dels agents
de l'autoritat a les dependèn-
cies policials.

Com a consell general, si
sou víctima d'un delicte, inten-
teu memoritzar totes les dades
possibles. No toqueu res, avi-

seu la Policia Local de Cabrera
de Mar i ateneu-ne les indica-
cions. El telèfon és el 93 754
04 01, per qualsevol urgència
o consulta.

Important:
- Cal advertir que no es

poden formular a les depen-
dències policials aquelles
denúncies que requereixin la

presentació prèvia d'una quere-
lla o les que tinguin per objec-
te plantejar una reclamació civil.

- No es poden denunciar
fets denunciats anteriorment
davant de qualsevol cos policial
o òrgan jurisdiccional.

- Tingueu present que pre-
sentar una denúncia falsa està
penat per les lleis de l'Estat.

SESSIONS

11 d’octubre 

(ordinària)

30 d'octubre 

(extraordinària)

8 de novembre 

(ordinària)

29 de novembre 

(extaordinària)

RESULTAT

per unanimitat

per unanimitat

per unanimitat

per unanimitat

7 vots a favor i
4 en contra

per unanimitat

6 vots a favor i
4 abstencions

6 vots a favor i
4 en contra

per unanimitat

5 a favor i 4 en contra

5 a favor i 
4 en contra

3 a favor i 
6 en contra

per unanimitat

7 a favor i 
4 en contra

A FAVOR

3 CiU / 3 GxC
1 PSC

3 CiU / 2 GxC
1 PSC

3 CiU / 2 GxC
1 PSC

3 CiU / 2 GxC

3 CiU / 2 GxC

3 ERC

3 CiU / 3 GxC
1 PSC

EN CONTRA

4 ERC

4 ERC

3 ERC / 1 PSC

3 ERC / 1 PSC

3 CiU / 2 GxC
1 PSC

4 ERC

ABSTENCIÓ

4 ERC

TEMES SOTMESOS A VOTACIÓ

Moció de CiU pel restabliment de la línia ferrocarril

Mataró - Aeroport BCN

Moció del Govern per la instal·lació d'un màstil amb la

bandera de Catalunya a un lloc emblemàtic del poble

Moció d'ERC pel retorn immediat de tots els papers de

Salamanca

Expedient de modificació de crèdits 6/07

Modificació ordenances fiscals per a l'exercici de 2008

Designació representants Ajuntament 

al Consell Escolar Municipal

Ratificació decret alcaldia per designar representant

municipal a la Xarxa Local de Consum

Extensió gratuitat transport públic a tots els majors de

65 anys empadronats a Cabrera de Mar

Ratificació aprovació modificació dels estatuts de l'AMTU

Moció de CiU pel rescat selectiu de  peatges

Moció de CiU sobre la situació de les infraestructures

ferroviàries a Catalunya

Moció d'ERC per la creació arxiu històric municipal de

Cabrera de Mar

Moció d'ERC per l'elaboració mapa capacitats acústi-

ques a Cabrera de Mar

Expedient de modificació de crèdits 7/07



Des de principis de setembre
s’està fent una intensa cam-

panya d’excavacions al jaciment
de Ca l’Arnau i Can Mateu, la qual
ha estat finançada gairebé amb
una subvenció aportada pel
Departament de Cultura de la
Generalitat de 100.000 Û . Els tre-
balls, encara en curs, estan enca-
minats a recuperar la totalitat de
la superfície que ocupen les res-
tes arqueològiques d’època
romana republicana, la qual fins el
moment havia estat colgada sota
ingents quantitats de terres de
conreu dipositades a finals del
segle XIX i principis del XX. 

Actualment l’extracció de les
terres de conreu ha permès la

troballa de la practica totalitat
de la trama urbana antiga que
s’estén entre el conjunt de les
termes republicanes i el forn
d’àmfores, amb la qual cosa
podem començar a fer-nos una
idea correcta de quin tipus d’or-
ganització urbana i industrial
acompanyava aquests dos ele-
ments. Així mateix, s’han pogut
recuperar nombrosos ele-
ments de cultura material que
es troben hores d’ara en pro-
cés de restauració, entre els
que destaca un cap de senglar
en ceràmica fabricat a Itàlia.

ALBERT MARTÍN MENÉNDEZ
Arqueòleg Municipal
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Els treballadors de GICSA, l’empresa municipal que s’encarre-
ga del manteniment del nostre poble, fan molts cops una

labor que no es veu, més enllà de la neteja diària dels carrers
del municipi. Amb el seu esforç i professionalitat, vetllen cada dia
per la millora constant de la qualitat de vida dels cabrerencs.

A continuació us informem de les principals actua-
cions dutes a terme per GICSA en el darrer trimestre:

- Reordenació de la senyalització dels principals carrers del
casc urbà i la part vella del Pla de l’Avellà, reduint en un 40%
el nombre de senyals, i per tant, la contaminació visual.
- Col·locació de més de 50 indicadors de carrers, torrents i
masies.                                                      
- Tancament del voltant del nou envelat.
- Direcció d’obra de la nova biblioteca.
- Direcció d’obra de l’arranjament de l’asfalt en 18 punts del
municipi.
- Pavimentació del tram d’unió entre els carrers Jaume I i
Ferran el Catòlic, punt especialment conflictiu quan plou. 
- Finalització del projecte de canvi de bombetes de l’enllu-
menat públic. 
- Col·locació de retenidors metàl·lics en més de 20 punts de
recollida de brossa que estan en baixada.

- Desbrossament de les voreres i marges de tots els carrers
i vials del municipi.
- Substitució dels protectors d’arbres a la Plaça del poble.

GICSA

Els veiem cada dia, però… què fan?

PATRIMONI
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SERVEIS SOCIALS

Tallers de Serveis Socials 
1. Taller d’atenció al cuidador. El

passat 16 de novembre va començar
el taller d’atenció al cuidador en el nostre
municipi. Es tracta d’un projecte que pre-
tén oferir un servei d’atenció psicològica
en grup a les persones de Cabrera de Mar
que, de manera informal, assumeixen la
cura d’altres persones amb un grau més
o menys elevat de dependència.  

El taller és conduït per una psicòloga
de la Fundació Hospital Sant Jaume i
Santa Magdalena. Es realitza cada diven-
dres a la Biblioteca Municipal de 10’30 a
12 h. La durada del taller és de sis mesos
i el grup està format per 12 persones cui-
dadores de Cabrera de Mar. 

Gràcies a l’ajut de la Diputació de Bar-
celona i de l’Obra Social de La Caixa de
Pensions, hem pogut donar suport als cui-
dadors informals de Cabrera de Mar. 

Per a més informació, podeu posar-vos en

contacte amb els Serveis Socials al telèfon 93
750 62 88 o a l’Ajuntament 93 759 00 91.

2. Taller d’autoestima per a gent
gran. Des de la Regidoria de Serveis

Socials i Atenció a la Gent Gran de l’Ajunta-
ment de Cabrera de Mar, es realitza un taller
d’autoestima per a gent gran cada dilluns de
16.30 a 18 h a la Sala Nova de l’Ajuntament. 

Aquest taller pretén ser un espai que
permeti l’autoconeixement personal, millo-
rant l’acceptació, la seguretat personal i l’es-
timació d’un mateix, així com la responsa-
bilitat sobre nosaltres mateixos.

A partir de dinàmiques de grup, jocs i
treball de l’expressió corporal es treballa
la consciència dels nostres comporta-
ments i les nostres relacions. 

3. Taller per a gent gran: Aprofita
ara que ets gran. Amb la col·labo-

ració de la Diputació de Barcelona. S’ha
organitzat un taller setmanal, cada dimarts

de 17 a 18.30 h, al Casal d’Avis Municipal
per tal que la gent gran conegui eines per
millorar la seva qualitat de vida i entengui
millor l’etapa de vellesa que viuen. Per a
més informació, cal que us poseu en con-
tacte amb els Serveis Socials.

4. Conferències i Xerrades al Casal
d’Avis. Durant aquest últim trimestre

de l’any hem realitzat, conjuntament amb
la Diputació de Barcelona, les següents
conferències per a la gent gran:

- Ús i abús dels medicaments: 25 de
setembre 

- A la sanitat amb cap: 11 d’octubre
- Què en sabem del nostre cos: 13

novembre. 

Aquestes xerrades han estat a càrrec
de la Sra. Mercè Laborda, metgessa,
diplomada en gerontologia, amb una
participació mitjana d’unes 12 persones. 

Diada dels Avis

El diumenge 7 d’octubre es
va commemorar al poble la

Festa Homenatge a la Vellesa.
Va encetar un dia lluminós.

Tots nosaltres, els avis, a l’espe-
ra de l’hora, ens varem “endiu-
menjar” i arreglar per a la gran
trobada. Amb tota puntualitat, a
les 12 hores, s’inicià la Celebra-
ció Litúrgica a càrrec del Mn.
Raimon Canalies, assistit única-
ment per avis: J. Pons llegí sis
pregaries escrites per ell, les lec-
tures les van fer M. Bergada i E.
Mulà; P. Orta i M. Guin foren els
acòlits i L. Ruilópez i J. Serrano
varen recullir les almoines. La
Coral Parroquial, sota la direcció
de C. Godall, ens va obsequiar
amb la música apropiada i ens
va entusiasmar amb el cant de

“És la Moreneta”
“Si la vellesa és i la fem boni-

ca en aquesta vida, no és una
joia poder gaudir-la? (E. Mulà)

Així varem fer-ho. 144 avis
i 129 acompanyants, un total
de 237 persones, ens perso-
nàrem a Can Miracle. Tots els
avis i àvies vàrem ser obse-
quiats amb un got de vidre
tallat per la reconeguda “Arti-
gas” d’Arenys de Munt: Santa
Helena d’Agell fou el gravat.

Parlaments reglamentaris i
dinar excel·lent. L. Ruilópez i J.
Abel van donar la benvinguda, en
J. Borràs, l’alcalde, el brindis.

Un gran pastís, que digni-
ficava la festa, va ser tallat per
en J. Rovira i C. Balada com els
més ancians de la Festa. Ball

final i adéu-siau.
La Diada fou patrocinada

pel nostre Ajuntament, La
Caixa, i Caixa Laietana. L’orga-
nització va córrer a càrrec de
l’Associació Gent Gran de
Cabrera de Mar, que va apor-
tar tot el temps i la dedicació

necessària pel seu èxit.
Gràcies al suport i ajut dels

regidors J. Durà i E. Cusí, tots
vàrem sentir la satisfacció dels
deures ben fets.

MARIA MARTÍN I PUJOL
Novembre 2007
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Exposicions de
pintura

Aquest trimestre a Can Bartomeu hem
gaudit de dues exposicions de pintu-

ra d’estil i característiques ben diferents. El
19 d’octubre es va celebrar la inauguració
de l’exposició de la pintora Anna Andrés
Bacardit i, el passat dia 30 de novembre,
del pintor Antoni Mas i Gregori, ambdues
amb força assistència de públic. 

XXV Fira 
de Santa Llúcia

Aquest any, l’Escola Parroquial Sant
Feliu celebra els 25 anys de la seva

Fira de Santa Llúcia. Vint-i-cinc anys en els
que nens i nenes de Cabrera de Mar, jun-
tament amb els pares, els mestres i altres
voluntaris vinculats a l’Escola, ens han fet
gaudir visitant el seu Pessebre Vivent.
ENHORABONA!!!!

Centre Cívic

Des del passat 1 de desembre de
2007, el Centre Cívic del Pla de l’A-

vellà ha passat a ser de gestió municipal.
Després de 3 anys, l’empresa que en tenia
concedida la gestió ha decidit finalitzar el
contracte, pel que l’Ajuntament passa a
fer-se’n càrrec amb la màxima il·lusió i un
clar objectiu de millora de les activitats
desenvolupades en aquest equipament
ciutadà. 

CULTURA

Homenatge d’admiració al nostre Cronis-
ta 1992-2007, en Joan Vilalta i Reixach

Escric aquestes ratlles moments desprès d’assabentar-
me de la mort d’en Joan Vilalta i Reixach. A en Joan el

tinc present des de la meva infantesa com un home
inquiet, neguitós per la cultura, sobretot per les lletres. Una
persona vivament interessada per conèixer i explicar els
fets que han esdevingut a la nostra vila, sigui amb propi
coneixement d’aquests, o per les referències directes que
li arribaven de les persones que tractaven amb ell i que
havien viscut les situacions. Ell les recollia amb cura, les
recopilava, les escrivia i les explicava transformant-les en
la viva història del poble i de la seva gent. Va ser anome-
nat cronista oficial el 1992 durant l’alcaldia de Ramon Boa-
des i Masriera, i fins la seva darrera hora ha exercit el seu
nomenament amb profunda vocació. El llibre que ell
mateix va deixar ja preparat perquè l’ajuntament el publi-
qués i que recopila les seves cròniques recollides de pro-
grames de festa major i moltes altres procedències, n’és
un ferm testimoni. Si Déu vol, el podrem tenir publicat per
presentar-lo durant les properes festes d’hivern 2008. 

Joan, el teu poble et recordarà amb respecte i admira-
ció; gràcies per la teva dedicació a Cabrera i a la seva gent!

JAUME BORRÀS I FERRÉ
Alcalde de Cabrera de Mar
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MEDI AMBIENT

Les escoles de Cabrera de Mar aju-
den a reforestar el Montcabrer

El passat mes de desembre, un
total de dos-cents nens i nenes de

l’Escola Sant Feliu i del CEIP del Pla
de l’Avellà van participar en la sem-
brada d’arbres, dins del programa de
reforestació de la part incendiada del
Montcabrer. Va ser una bona expe-
riència que no oblidaran i que, de ben
segur, ajudarà a sensibilitzar-los en la
cura pel medi ambient.

Durant les dues jornades, una
per a les escoles i l’altra oberta a
tothom que hi volgués participar, es
van sembrar al voltant de mil pins,
l’espècie dominant en els nostres
boscos, per tal de mantenir l’homo-
geneïtat paisatgística.

Agraïm a tots els participants la
seva col·laboració en el restabliment
del nostre entranyable entorn natural.

L’escarabat morrut ha afectat gairebé cent palmeres a Cabrera de Mar

La plaga de l’escarabat morrut,
estesa a la nostra comarca

des de fa més d’un any, ja ha
afectat a prop d’un centenar de
palmeres al nostre municipi. Tot
i que s’estan investigant i pro-
vant alguns tractaments experi-
mentals, ara per ara l’únic fre
possible a aquesta devastadora
plaga és la tala i destrucció com-

pleta de les palmeres afectades.
El morrut, de moment, només
afecta a la palmera canària
(Phoenix canariensis). És fona-
mental que quan es detecti la
presència de l’escarabat, per la
sequedat progressiva de la pal-
mera, es notifiqui immediata-
ment a l’Ajuntament per tal de
procedir a la seva retirada. 
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Les nostres entitats ens informen: Cabrera Solidària   

Benvolguts.
Ens adrecem a tots vosaltres per parlar

una mica de la nostra ONG. Potser valdria la
pena aclarir què vol dir: les sigles ja ho sabeu,
però en realitat significa un compromís, una
manera d'entendre la vida o bé una contri-
bució perquè aquesta sigui millor per aquells
que no tenen la sort que altres gaudim.

Sabem que hi ha hagut ONG's que
han fet negoci de les misèries dels altres,
però una flor no fa estiu, la majoria son
gent de bona voluntat disposada a tot.

Des de Cabrera Solidària hem aconse-
guit ajudar a Bòsnia, als damnificats per
l’huracà Mitch, l'Equador, Congo, l'India,
Ruanda, a les catàstrofes provocades per

abocaments de combustible,
a l’acolliment de nens de
Guatemala, a Gent del Poble... Si us plau,
continueu creient en les ONG's, en les més
properes, les més grans, etc. Continueu
sent solidaris, el mon serà una mica millor.

Cabrera Solidària (1995-...)

ENTITATS

Per tercer any consecutiu, l’Agrupació Sardanista i Cultural de
Cabrera de Mar ha organitzat la Festa de la Verema, que ha

comptat amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cabrera.
La Festa de la Verema, com ja és tradicional, va començar amb l’a-

rribada dels carros amb el raïm i, tot seguit, els assistents que van voler,
van poder trepitjar-lo al cub muntat al mig de la Plaça de la Fàbrica.

Aquest any, les prop de 300 persones que van assistir a la
Festa de la Verema, van poder gaudir d’una exposició d’eines de
la vinya i el vi cedides pels seus propietaris, d’una vinya amb els
seus ceps i el seu espantaocells, de diferents fonts de les que raja-
va vi, i als majors d’edat se’ls va oferir pa amb vi i sucre. Una de
les novetats d’aquest any va ser la instal·lació d’un tendal de 250
metres quadrats per protegir del sol als assistents.

A la pàgina web de l’Agrupació (www.sardanistes.cat) es pot
veure un reportatge fotogràfic complert d’aquesta festa i de totes
les activitats que organitza l’Agrupació Sardanista i Cultural de
Cabrera de Mar, una entitat que compta amb més de 150 socis.

Recuperar tradicions, com la Festa de la Verema, no seria pos-
sible sense la col·laboració desinteressada de moltes persones que
aporten els seus coneixements i el seu treball. Des de l’Agrupació
els volem donar les gràcies.

Tercera Festa de
la Verema

ESPORTS

Petanca

El passat 9 de Novembre es va lliurar una placa commemorativa al
Club Petanca Cabrera de Mar amb motiu del seu XXVè aniversari.
L’acte es va dur a terme en un sopar organitzat per la Federa-

ció Catalana de Petanca al Restaurant Tres Molinos d’Esplugues de
Llobregat, dins la V GALA DE LA PETANCA CATALANA, on el Presi-
dent de la Federació va lliurar la placa amb medalla d’argent en reco-
neixement a la tasca esportiva portada a terme per aquest Club.

A l’acte van assistir-hi el President del Club  Sr.Josep Mª Min-
guet i el Tresorer Sr.Pere Ubach

5a. Cursa de muntanya Castell de
Burriac “Trofeu Pere Asturiano”

El passat diumenge 25 de
novembre es va celebrar la

5ª. CURSA DE MUNTANYA
CASTELL DE BURRIAC “TRO-
FEU PERE ASTURIANO”, que va
passar per la nostra població.

La cursa té més de 24 qui-
lòmetres de traçat i més de
1200 metres de desnivell posi-
tiu entre Argentona i Cabrera.
Aquest any han estat uns 360
inscrits (330 corredors i 30
corredores).

La gran majoria  han que-
dat meravellats pel nou reco-
rregut, remarcant, sobretot la
seva dificultat tècnica (les bai-
xades del Castell de Burriac i
del Turó de l’Infern).

Com a fet anecdòtic,
podem destacar l’elevada pre-
sència de corredors de les

terres de l’Ebre, d’Andorra i del
Maresme; així com atletes
locals com en Joan López i en
Jordi Cervera. A la categoria
femenina, cal destacar la parti-
cipació de la subcampiona del
món de les curses de muntan-
ya, la catalana Ester Hernàndez,
amb una meritòria 3a. posició.

També ha col·laborat com
a responsable del sector en
Josep Teixidó, el Grup excur-
sionista Yuuussa de Cabrera de
Mar, membres del club ciclista
amics de Cabrera i els mem-
bres de la Policia Local, així
com el sots-director de la
cursa, Sr.Joan Garcia.

El guanyador fou Antonio
Aurelio Oliva, amb un temps
de 1:57:18
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US PRESENTEM L’ALTERNATIVA  D’ES-
QUERRA AL GOVERN  MUNICIPAL I
LA WEB www.allioli.net. UN COM-
PLEMENT A LA NOSTRA REVISTA

El passat 5 d’octubre, la Plataforma de
suport a Esquerra va presentar la nova

web del col·lectiu: www.allioli.net. Aques-
ta nova eina de comunicació i difusió neix
amb la pretensió de fer arribar les nostres
propostes i comentaris sobre l’activitat
política de Cabrera a tots els ciutadans i
ciutadanes, generar debat i alhora ser la
porta d’entrada dels vostres comentaris,
reflexions i propostes. 

En el mateix acte es va presentar l’al-
ternativa d’Esquerra al govern municipal.
Un equip de nou persones (Carles Roca-
bert i Shelly Regidor-Responsable d’Urba-
nisme i Governació Montserrat Artigas i
Feliu Regidora- Responsable de Serveis i
Medi Ambient Joan Buxadé i de la Torre
Regidor- Responsable d’Hisenda, Noves
Tecnologies, Administració i Transport
Montserrat Reig i Pascual Regidora- Res-
ponsable de Serveis Socials, Sanitat i Gent
Gran Antoni Ventura i Campeny Respon-
sable d’Esports i Lleure i Festes Maria José
Cortada Manchado Responsable Educació
i Civisme Cultura i Patrimoni Enric Rodon i
Vinyals Responsable de Joventut i Partici-
pació Ciutadana Enric Mir i Nuet Respon-
sable de Promoció Econòmica, Comerç i
Indústria Antoni Rovira i Ruilópez Respon-
sable de preservació i gestió de l’espai
agrari i rústic) Els seu principal objectiu es
desenvolupar, en la mesura del possible,
el nostre projecte de poble reflectit en els
compromisos electorals. Per aconseguir-
ho ens comprometem a treballar i fer pro-
postes -com ja s’està fent- explicant els
objectius i beneficis de les mateixes. 

Feu-nos arribar les vostres propostes
i opinions, a les següents adreces:

Correu: Passatge de la Masia, 5
08349 Cabrera de Mar

E-mail: Alternativa@allioli.net

Els impostos municipals estan establerts amb la finalitat de finançar globalment les
despeses municipals que no poden ser cobertes amb altres ingressos de la Hisen-

da local.
L’impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana (plusvàlues),

l’impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO), l’impost sobre activitats eco-
nòmiques (IAE), l’impost sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM)o l’impost sobre
bens immobles de naturalesa urbana o de naturalesa rústica (IBI) són els que per-
meten finançar aquestes despeses. 

Els podem definir com impostos no finalistes, és a dir, que no s’han d’aplicar a un
tipus de despesa determinada. Són sobre els que gira la gestió econòmica i pressu-
postària municipal per tal de  cobrir les despeses fixes, repetitives o de manteniment.

D’aquest cinc impostos, el mes significatiu tan per la repercussió que te en la tota-
litat de la població com per la seva participació en el pressupost municipal és l’Impost
sobre Bens Immobles de naturalesa urbana.

L’IBI urbà, juntament amb l’impost sobre activitats econòmiques i el de construc-
cions, instal·lacions i obres són els únics que permeten recorregut d’increment.

Atenent a la previsió d’increment de despeses de la gestió municipal que es pot
determinar tot considerant l’evolució del 2007 i les modificacions efectuades al llarg
de l’exercici fan preveure per l’any 2008 la necessitat de disposar d’uns majors ingres-
sos en la recaptació per impostos municipals de 280.000Û .

Per cobrir part d’aquest import (125.000Û ) és pel que en el Ple del passat 30
d’octubre es va aprovar incrementar les quotes de l’IBI de naturalesa urbana i de l’IAE. 

Com a informació complementària cal tenir present que l’any 1999 es va actualit-
zar el valor cadastral dels bens immobles de manera que la diferència existent entre
el valor inicial i el valor resultant de l’increment s’anés repercutint a raó d’una desena
part cada any, la qual cosa fa que, sense incrementar la quota tributaria, el contribuent
vegi incrementat el seu rebut de l’IBI. Aquest increment te un valor diferent per a cada
contribuent ja que està supeditat al percentatge que significa l’increment de la base
sobre la seva base tributària referida a l’exercici anterior. Per aquest concepte i per l’in-
crement d’altes d’IBI, fruit de noves construccions, es preveu un increment de la recap-
tació de 155.000 (un 7,03% sobre el total del 2007).

És per cobrir la diferència necessària de recaptació (125.000Û ), pel que es va apro-
var incrementar la quota tributària en un 4,85% (l’efecte arrodoniment fa que l’incre-
ment real hagi estat del 4,79%), i passar-la del 0,73 anterior al 0,765 per el 2008 (el
màxim legal és 1,23%), el que representa un increment de la recaptació de 110.000Û ,
al que cal afegir un increment de 15.000Û més pel que fa a l’impost d’activitats eco-
nòmiques, que també es va incrementar en el mateix percentatge.

Resumint, en el rebut de l’IBI de naturalesa urbana del 2008 es podrà observar un
increment de la base tributària, que ja s’està aplicant des de l’any 2000 i un increment
de la quota tributària del 4,79% que queda fixada al 0,765%.

ELS GRUPS POLÍTICS 
OPINEN

ELS IMPOSTOS 
MUNICIPALS
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La Veritat

Sovint es confonen els conceptes i les
paraules. Quan parlem de gent, parlem

de persones disposades a formar part d’un
col·lectiu, en aquest cas anomenat poble
de Cabrera de Mar. Quan parlem de gent
no cerquem etimologies o interpretacions
esperpèntiques, setgem una realitat molt
senzilla. Quan parlem de Gent per Cabre-
ra no confonem aquesta gent amb un nucli
petit i tancat d’un establiment o d’un par-
tit polític concret, només definim el que
som, gent del poble disposada a treballar
pel seu poble. No hi ha més! De debò!
Nosaltres som conscients del compromís
que vàrem agafar amb el nostre poble. En
cap moment el nostre propòsit ha estat
guanyar les eleccions per manar. En Abso-
lut fou així. L’únic propòsit fou, és i serà
intentar guanyar la confiança dels nostres
veïns per obeir, per construir un poble
millor, per gestionar amb eficiència i eficà-
cia les diferents tasques d’un Ajuntament,
per demostrar que la transparència, la
honestedat, la sinceritat, l’esforç i esperit
de lluita, malgrat el que poden pensar algu-
nes persones, són eines força interessants
per aconseguir uns objectius clars i con-
crets. Defugim de la demagògia sense
sentit, que no porta a cap lloc, màxim pot
confondre a certes persones.

La veritat no és com la volen pintar
alguns. Va més enllà dels interessos polítics
o personals de certes persones acostuma-
des a manipular fets i paraules, a disfressar
situacions i aconteixements. La veritat, mal-
grat l’empirisme i el relativisme, és absolu-
ta. Només està a l’abast d’algunes perso-
nes conèixer el seu rostre autèntic.

Gent per Cabrera desitja de tot cor
que aquesta veritat que tant desitgem
tots, amb el temps puguem fruir d’ella
tal com és.

El Nostre Patrimoni Arqueològic

Cabrera és hereva d’un patrimoni
arqueològic d’excepcional importància.

Encara que amb dificultats, aconseguirem
tard o d’hora exposar aquesta riquesa als
ulls del món i podeu estar convençuts de
que més d’un quedarà bocabadat. Si a
Empúries (Emporion) s’expliquen les eta-
pes inicials de la iberització i la posterior
arribada de Roma a la Península (segles
VII al III a.C), a Ilturo s’expliquen les etapes
de l’ibèric ple, al poblat en vessant de
Burriac, i de la romanització, a la vall de
Cabrera (Segles IV al I a.C.). Molt cons-
cients de l’immens valor d’aquest tresor
que tenim al nostre sòl, des de l’Ajunta-
ment hem de treballar en diverses direc-
cions per accelerar l’excavació i consolida-
ció de les troballes. Volem aconseguir
transformar la font de despesa que avui
suposa l’arqueologia pel municipi, en una
font d’ingressos. Aconseguirem un turisme
selecte d’amants de la cultura i de la his-
tòria que voldrà visitar les nostres troballes
i el futur Museu Local d’Arqueologia.
Cabrera ocuparà el lloc que mereix a la
Ruta dels Ibers del Museu Arqueològic de
Catalunya i això haurà de beneficiar l’eco-
nomia i la restauració del municipi. Men-
tre caminem en la direcció esmentada,
hem de fer bé els deures, i això vol dir: 

- Protegir les troballes, per tal que ningú
les malmeti voluntària o involuntàriament.

- Informar al poble: donar a conèixer
el nou patrimoni que sorgeix i explicar la
seva importància en el context històric.
Conèixer-lo per estimar-lo.

- Aconseguir recursos, convencent les
institucions perquè donin el seu suport
econòmic.

- Excavar i consolidar en la mesura de
les nostres possibilitats. 

- Fer-ho visitable: començar a lluir-ho
en viu i en directe i documentar-ho.

- Exposar les millors peces trobades i
explicar-ne el seu context.

És reconfortant percebre la sensibilitat
que ja tenim molts de nosaltres, de ser
conscients del que tenim i d’estimar-ho.
Ara és hora de convèncer als qui encara
ho perceben com un entrebanc i una pèr-
dua de temps i de diners. L’arqueologia
ha de ser un motor per Cabrera, no pas
una àncora!

Per començar voldria fer la reflexió que el
nostre ajuntament, pel número d’habi-

tants disposa d’11 regidors. El PSC s’ha incor-
porat després de quatre anys d’absència.

11 Regidors/res, talment com un equip
de futbol, 11 persones escollides per fer-se
càrrec de la política municipal, que repre-
senten a les diverses visions polítiques.

Us imagineu un equip de futbol on
només juguessin 6 jugadors? I els altres
cinc s’haguessin de mirar com juguen des
del banc de l’oposició?  

Ja sé que el joc de la política va de governs
i oposicions. No deixo, però, de ser idealista i
utòpica, si voleu dir-ho així, però penso que
11 persones haurien de saber posar-se d’a-
cord per treballar tots plegats en benefici del
poble. Penso que tenir 3 ó 5 regidories per
persona, deu ser ben estressant. També us
puc assegurar, que és decebedor tenir il·lusió
per treballar pel teu poble, per les seves per-
sones, i no ho puguis fer com caldria.

La remuneració d’un regidor de l’opo-
sició, és de 100 Euros per ple, normalment
un per mes. Això no es va explicar en el
butlletí anterior quan feia esment dels sous
dels regidors. 

La tasca que duc a terme és d’oposi-
ció constructiva i positiva. Durant els plens,
en l’apartat precs i preguntes, trasllado al
Govern, moltes coses que manquen per
fer, o idees noves. Us convido a que llegiu
els plens, o els escolteu per la ràdio, així
coneixereu la nostra actitud. 

En el nostre preciós municipi hi ha des-
igualtats terribles que molta gent desconeix.
Hi han persones que viuen en barraques
amb sostre d’uralita, sense condicions
higièniques adequades. La zona agrícola,
que és d’especial protecció, està en forces
casos abandonada i ocupada per activitats
que no només són il.legals, sinó que de
vegades són contaminants. 

Tots volem un Cabrera de Mar polit i sa,
i és responsabilitat dels polítics que així con-
tinuï per llegar-lo als nostres descendents. 

Els socialistes de Cabrera de Mar, dels
quals m’honora ser representant, estem
disposats a treballar, i amb moltes ganes,
per aconseguir fer el nostre poble encara
millor. M’ofereixo a dur als Plens les vos-
tres necessitats o queixes. 

Benvolguts i benvolgudes, vull aprofitar
l’ocasió per donar-vos el telèfon on podreu
contactar amb mi per a qualsevol consulta
que vulgueu adreçar-me com a represen-
tant del Partit dels Socialistes de Catalunya.

TELÈFON: 651.34.34.38, també us
podeu adreçar al telèfon de l’ajuntament, on
us prendran nota per tal que jo mateixa em
posi en contacte amb vosaltres, o pel correu
electrònic que trobareu al web de l’ajuntament. 

GRÀCIES A TOTS I A TOTES I BON ANY NOU

ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN






