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EN MARXA 
LA NOVA BIBLIOTECA

La Festa dels Tres Tombs
FESTES

La Regidoria de Medi Ambient ha dut a
terme la campanya “L’oli usat, de la

cuina a la deixalleria.”, que vol facilitar la
recollida selectiva dels olis vegetals  utilit-
zats en l’àmbit domèstic i així evitar que
es llencin a l’aigüera. Un equip  de dos
informadors medioambientals ha visitat
des de finals de març tots els domicilis de
Cabrera de Mar, distribuint les ampolles
de plàstic (d’un litre de capacitat) per
recollir els olis de cuina usats. Quan l’am-
polla estigui plena es podrà canviar per
una altra de buida a la deixalleria del Camí

del Mig o bé a la deixalleria mòbil. 
L’oli vegetal usat és un residu alta-

ment contaminant de les aigües, motiu
pel qual és important gestionar correcta-
ment la seva recollida. A partir d’aquests
olis es pot obtenir biodièsel i glicerina,
després d’un procés de reciclatge i trans-
formació. La campanya s’ha realitzat
conjuntament amb els ajuntaments de
Vilassar de Mar i Cabrils, a través de  les
deixalleries municipals, i s’ha finançat
amb un ajut de l’Agència de Residus de
Catalunya.

SERVEIS

Nova instal·lació 
de marquesines

En relació a l’adquisició de noves mar-
quesines, recentment se’ns ha

comunicat la concessió de la subvenció
cursada el passat mes de setembre. 

Es preveu instal·lar-les abans de l’es-
tiu a les següents parades:

– Escola Pla de l’Avellà.
– Piscina (Vilassar de Mar).
– Les Corts.
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ATENCIÓ ALS CIUTADANS

Carles Rocabert i Shelly
Alcalde i regidor de Governació
i Patrimoni
Cal concertar les visites

Feliu Vilalta i Valls
1r tinent d’alcalde 
i regidor d’Urbanisme, Obres, 
Serveis Públics i Medi Ambient 
(regidoria compartida)
Cal concertar les visites

Enric Rodon i Viñals
2n tinent d’alcalde 
i regidor de Joventut i Esports 
Cal concertar les visites

Joan Buxadé de la Torre
3r tinent d’alcalde 
i regidor d’Hisenda, Personal i Recursos
Humans, Promoció Econòmica,
Comerç, Consum, Turisme i Transports 
Dilluns i dijous, cal concertar l’hora

Marga Padilla i Rubio
Regidora d’Ensenyament, Serveis
Socials, Sanitat i Atenció a la Gent Gran
Cal concertar les visites

Montserrat Artigas i Feliu
Regidora de Cultura, Festes 
i Medi Ambient
Cal concertar les visites

JUTJAT DE PAU

Horari d’oficina
De dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabtes, de 9 a 13 h

Audiència pública del jutge de pau
Dimarts i dijous, de 13 a 14 h
Dissabtes, de 12,30 a 13 h
Telèfon 93 759 46 05 · Fax 93 750 02 84

ASSISTENTA SOCIAL
Marta Álvarez i Castro
De dilluns a divendres de 9 a 15 h
Dimarts de 18 a 20 h
Dijous de 17 a 19 h 
(reunions Regidoria)

AJUNTAMENT

Horari d’atenció al ciutadà 
a l’Ajuntament
Matins de dilluns a divendres, de 9 a 14 h
Dissabtes, de 9 a 13 h
Tardes de 18 a 22 h (informació)

BIBLIOTECA MUNICIPAL
Juliana Borràs Plana
De dilluns a divendres, de 17 a 20 h
Dimarts, dijous i dissabtes, de 10 a 13 h

PUNT D’INFORMACIÓ JUVENIL VENTALL
Dilluns, de 9 a 13,30 h i de 18 a 21 h
Dimarts, de 17 a 21 h
Dijous, de 9 a 13,30 h i de 17 a 21 h

JUTJAT DE PAU

Registre d’assegurances de vida
En data 19 d’abril de 2007 es va publicar al Butlletí

Oficial de l’Estat el Decret 398 / 2007, de 23 de
març, relatiu a la creació d’un registre dependent del
Ministeri de Justícia, de contractes d’assegurança de
vida.

Aquest Registre és d’una gran importància, doncs
hi figuraran la totalitat d’assegurances de vida i d’acci-
dents formalitzades per qualsevol persona. El registre
contindrà les dades personals identificatives de l’asse-
gurat, les dades de la companyia asseguradora i del
tipus de contracte i cobertura garantida.

Aquest Registre serà públic i a les seves dades hi
podrà accedir tota persona interessada en obtenir infor-
mació relativa a si una persona tenia contractada una
assegurança de vida i l’entitat asseguradora amb qui
estava subscrita.

Un cop la persona hagi mort, es podrà demanar
aquesta informació, que estarà disponible durant cinc
anys.

El model de petició d’informació de les asse-
gurances de vida i les instruccions per a la seva
complimentació estarà disponible als Registres

Civils i a la pàgina web del Ministeri de Justícia.
Aquest nou registre és molt important i resol una

greu mancança. Fins a la data quan es produïa la mort
d’un familiar, els seus hereus –afectats pel lògic trasbals
que aquest fet produeix–, havien de buscar entre els
papers de casa les possibles assegurances de vida subs-
crites pel seu familiar i trobar les pòlisses, amb el risc
de no conèixer o no recordar les possibles asseguran-
ces formalitzades.

Aquest fet només beneficiava les entitats assegu-
radores, atès que cada any moltes assegurances de vida
deixaven d’abonar-se per desconeixement dels familiars
de la seva existència.

A partir del 19 de juny de 2007 aquest fet deixa-
rà de produir-se. Quan una persona es trobi en la dolo-
rosa situació de la pèrdua d’un familiar, n’hi haurà prou
amb sol·licitar al registre civil les possibles asseguran-
ces de vida existents, facilitant-nos la totalitat de dades
necessàries per a la seva posterior reclamació.

ALBERT JOAN i MANENT
Jutge de pau

ASSESSORIA JURÍDICA
Andreu Sainz
Un dimarts al mes
Visites a concertar

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Període demogràfic, desembre
gener, febrer i març

NAIXEMENTS
JANA RIERA CERVELLÓ 20-12-2006

BRUNO ASES FERNÁNDEZ 27-12-2006

VÍCTOR FERRER GRAU 31-12-2006

MAR FERNÁNDEZ NAVARRO 16-01-2007

ITZAYANA IÑIGUEZ FIGUEROA 09-02-2007

MAX MALUQUER JORDANA 20-02-2007

LIUVA FRIAS VIVES 21-02-2007

LEONARDO GERARD MACEREZ SIÑANI 27-02-2007

JAN DELGADO LLIBRE 07-03-2007

CARLOTA LISO MOLINER 23-03-2007

JOAN BUXADÉ OBIOL 26-03-2007

CASAMENTS DE GENT DE CABRERA DE MAR:
ALEJANDRO MORENO GÓMEZ I
MERCEDES VERDEGAY PALACIOS* 03-02-2007

MIGUEL CAMPS GUIU I 

Mª. DE LOS ANGELES ROCA HERNÁNDEZ 09-02-2007

JOSÉ DASI ASENSIO I ALENA OKUNEVA * 16-02-2007

JOSÉ MIGUEL SOLER TORRES I 

JOSÉ LUÍS VERBO CORTÉS 17-02-2007

ALBERTO MAYO RIBOT I RITA PERIAGO LLOVERAS 10-03-2007

JORDI RAMIS ABAD I
ALICIA CARIDAD ALBERICH PERAZA* 14-03-2007

*RESIDENTS A CABRERA DE MAR 

DEFUNCIONS 
DIETRICH-PAUL WILHELM ORTMANN               20-02-2007

ENTERRAMENTS A CABRERA 
Enterrament Defunció

JUAN ROURA MORATONAS 18/01/2007 16/01/2007

JOSEFINA SANFRANCISCO DEU 14/03/2007 13/03/2007

MERCEDES NOÉ TEIXIDÓ 30/03/2007 28/03/2007

SEBASTIAN DE GRACIA SOLER 10/04/2007 08/04/2007



Molts indrets del municipi no tenien

nom. En el ple del passat 30 de

gener i per unanimitat de tots els regi-

dors, excepte en els dos casos que es

puntualitzen, es van aprovar els

següents noms:

Els jardins del capdamunt de la puja-

da de les Monges – Jardins del Padró.

El passeig des de l’escola bressol fins

al transformador – Passeig de les Pru-

neres i Jardí del Magraner.

L’antiga plaça de la petanca del Pla

de l’Avellà – Plaça de Salvador Espriu

(poeta).

El nou parc del Pla de l’Avellà – Parc

de la Nova Cançó catalana (en home-

natge a Els Setze Jutges). 

Jardins i parcs de la rambla Vinyals

– Parc de Santiago Rusiñol (pintor).

Parc de can Segarra – Parc de can

Segarra.

Parc del carrer de les Agudes – Parc

de les Agudes.

Avinguda del polígon Santa Margari-

da paral·lel a la via del tren, des de Cos-

tamar al Carrefour – Passeig de la

Mediterrània.

Carrer paral·lel a la N-II al poligon de

Santa Margarida – Avinguda del Mares-

me.

Carrer del polígon C de Santa Mar-

garida – Illes Medes.

Carrer que separa els polígons A i B

de Santa Margarida – Illes Pitiüses.

Carrer del camp de futbol – Avin-

guda de la zona Esportiva.

Bosc/zona verda del carrer de Ferran

el Catòlic – Bosc de can Ros.

Vial paral·lel a la riera d’Argentona –

Carrer de la riera d’Argentona.

Zona verda a l’inici del carrer de Car-

les Roura – Jardí de la Ginesta.

Sense unanimitat s’aprovaren els

següents:

La placeta mirador del carrer Girona

a l’alçada del poliesportiu – Mirador

Ramon Bonet i Casanoves (poeta).

La plaça que s’ha d’urbanitzar al

carrer Sant Vicenç – Plaça de l’avi Rei-

xach.

També es van anomenar amb una-

nimitat les escoles bressol per poder dis-

tingir-les: l’escola bressol del carrer

Agustí Vendrell – El Castellet i la nova

escola bressol del Pla de l’Avellà – Mari-

nada.

I en el ple del 24 d’abril es van apro-

var sense consens els noms dels

següents carrers:

El torrent de ca l’Ignasi – Avinguda

dels Països Catalans.

Els nous carrers de l’horta de can

Carles – Francesc Macià (president de

la Generalitat de 1933-1935) i Lluís

Companys (president de la Generali-

tat 1935-1939). El nou carrer des de

Pare Català a la riera de Cabrera – Mont-

serrat Roig (escriptora).

El nou carrer de can Lladó i el Papa-

geno – Mercè Rodoreda (escriptora).

PÒRTIC NOMENCLÀTOR

La comarca del Maresme, tant per la seva
situació geogràfica com per la seva con-

figuració orogràfica, ha constituït un racó de
món perfectament adequat a les necessitats
de l’ésser humà.  Els nombrosos vestigis i tro-
balles que s’han vingut recollint dels diferents
assentaments ibèrics i romans, evidencien
que l’activitat humana s’establí al Maresme
des de temps molt llunyans. En èpoques més
recents, l’excepcional desenvolupament de
l’agricultura intensiva i de la indústria tèxtil,
amb la seva creixent demanda de mà d’o-
bra, va convertir el Maresme en un centre
d’atracció d’importants corrents migratoris,
des de finals del segle XIX. D’aleshores ença
la comarca ha estat terra d’acollida de molts
homes i dones, provinents d’altres contrades
de Catalunya o bé d’altres zones de la penín-
sula Ibèrica i, en els últims anys, del conti-
nent africà i d’Amèrica llatina, vinguts aquí
per intentar millorar les seves condicions de
vida.  D’altra banda, també s’ha de consi-
derar una altra forma de flux migratori, cons-
tituït per persones residents a l’àrea metro-
politana que han elegit traslladar-se al
Maresme, atretes per les privilegiades con-
dicions que encara posseeix la comarca.

Cabrera de Mar, a l’igual que els altres
municipis del Maresme, ha estat el lloc de
destínació per a moltes famílies que, per
diversos motius, han pres l’opció de fixar la
seva residència a la nostra comarca.  En la
immensa majoria de casos, penso que s’ha
de valorar l’esforç fet per aquestes persones
adaptant-se als costums i a la forma de viure
local.  En la meva opinió, i a partir de la meva
experiència personal, convido a tots els  nous
cabrerencs i cabrerenques a integrar-se en
la vida del nostre poble, perquè Cabrera no
esdevingui mai allò que s’anomena una ciu-
tat dormitori. 

MONTSERRAT ARTIGAS
i FELIU
Regidor de Cultura, Festes i

Medi Ambient

Anomenament oficial 
de carrers, places i 
jardins que no en tenien

Cabrera 3



El passat mes de març el Consell
Escolar Municipal va aprobar la cre-

ació de la Comissió pel Foment de l’Es-
port Escolar, amb la finalitat de poten-
ciar les activitats esportives a les
escoles del municipi. La formen el regi-
dor d’esports, sengles representants
del CEIP Pla de l’Avellà i de l’Escola
Sant Feliu, i s’ha reunit en diverses oca-
sions per elaborar una proposta, la
qual parteix d’un esborrany estructurat
en 12 punts que en determinen l’ob-
jectiu, l’abast i el procés d’implantació,
i que ha d’aprovar definitivament l’òr-
gan competent. En són objectius prin-
cipals: el foment de l’esport en grau
d’iniciació; la priorització d’esports

col·lectius que potenciïn valors com la
responsabilitat de formar part d’un
grup i el treball en equip; la pràctica
d’hàbits saludables i d’actituds inte-
gradores dels diversos col·lectius pre-
sents en la població infantil i juvenil de
la nostra ciutat.  En principi s’ha deci-
dit fixar uns objectius assumibles que
facilitin la implantació del projecte i la
valoració de la resposta dels escolars.
Posteriorment, en vistes a 2 o 3 anys,
s’aspira a que els centres educatius
disposin d’equips que participin en les
lligues dels Jocs Escolars de la Comar-
ca. En el desenvolupament del pro-
jecte hi ha destacat la bona disposició
dels clubs esportius municipals.
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ESPORTS

Es crea la Comissió
pel Foment de
l’Esport Escolar

URBANISME

Aprovació de la modificació 
del planejament urbanístic 
de can Lladó i la Pedrera

Ja està pràcticament aprova-
da la modificació del plane-

jament urbanístic de can
Lladó i la Pedrera, que per-
metrà desenvolupar amb uns
costos raonables la Unitat
d’actuació de Sant Joan de
Munt. S’han traspassat les
zones verdes a la zona de la
Pedrera i per tant la seva ces-
sió –segons conveni subscrit
amb Josep Miquel Modolell–
no tindrà cap cost per a l’A-
juntament, ni per als propie-

taris d’aquest indret. L’Ajunta-
ment esdevindrà propietari de
la masia de can Lladó/Modo-
lell i de la zona d’equipaments
ubicada al costat del jaciment
arqueològic, ja que tot indica
que és una prolongació del
jaciment. La modificació
també contempla la requa-
lificació de can Bartomeu de
residencial a zona d’equipa-
ments culturals, generant-
ne doncs una potent zona
superior a 9.000 m2.

URBANISME

La modificació del 
planejament, a cal Conde

Aquesta modificació porta
un cert retard. Un cop apro-

vada significarà poder construir
32 habitatges de promoció
municipal, urbanitzar el torrent
de ca l’Ignasi (nova avinguda
dels Països Catalans), prolon-
gar el carrer d’en Majó i enjar-
dinar els més de 4.000 m2 de
zona verda de  la finca sense
cap cost per a l’Ajuntament, a
més de construir un aparca-
ment de 90 places a la plaça
de la Fàbrica, traslladar el trans-
formador dins l’àmbit de la

finca i poder construir una
rotonda entre la plaça Nova, la
Riera i Pare Català. Mancaven
uns informes de l’Agència Cata-
lana de l’Aigua i de Patrimoni
de la Generalitat, que han estat
completament favorables i han
permès seguir amb els tràmits
reglamentaris. Segons fonts del
propietaris, una part del habi-
tatges lliures es destinaran a llo-
guer, complementant així “la di-
versitat d’oferta que precisa el
nostre poble”, en  paraules de
l’alcalde, Carles Rocabert. 

OBRES I SERVEIS

Enllumenat del 
Pla de l’Avellà

Tal com ja hem explicat en altres butlletins muni-
cipals, en aquest darrer quadrienni o mandat, l’e-

quip de govern d’Esquerra es va comprometre a
renovar l’enllumenat del Pla de l’Avellà, en diferents
fases. En aquest moment ja podem dir que hem
complert el compromís que vam prendre: avui ja és
una realitat que tot el Pla de l’Avellà està correcta-
ment il·luminat. El canvi produït ha estat considera-
ble, ja que només cal recordar l’estat en què estava
no fa pas gaire temps. Les lluminàries instal·lades
són de dos tipus, segons l’amplada del carrer: als
més estrets són
bàculs de 4 m i als
més amples bà-
culs de 7 m, amb
equips de vapor
de sodi d’alta
pressió, que te-
nen més rendi-
ment amb menys
consum.
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Conegut el tarannà d’aquest equip de
govern de tenir el poble el més endre-

çat possible, aquesta Regidoria ha portat
a terme un seguit d’actuacions en els dife-
rents espais públics enjardinats i zones
verdes per embellir-los. Si bé ja és una
norma habitual el tenir-ho tot arranjat,
sempre es pot millorar la cura dels espais,
ja que el ciutadans reben amb orgull els
comentaris que senten, especialment
dels que vénen de fora, valorant el nos-
tre poble. 

A part de cuidar els espais ja conso-
lidats, n’hem creat dos de nous. Un és
el de la nova rotonda de la B-502, cone-
gut com “la sortida de l’autopista”, on
–pensant sempre en el mínim manteni-
ment– s’ha buscat un tipus de planta
autòctona amb el mínim consum d’ai-
gua. La decoració de l’espai té un signi-
ficat il·lustratiu del nom del nostre poble.
Sabent tots que Cabrera de Mar té mar
i muntanya i el nom de Cabrera ve de
cabra i de mar, ho enllacem amb platja
i tenim que la rotonda mostra un espai

de mar amb la barca de pescador, i de
muntanya amb la cabra menjant el cire-
rer d’arboç, com representa l’escut de
Cabrera.

L’altre és la rotonda del Sindicat. Tenint
la Regidoria la fermesa de donar un

aspecte de qualitat a l’entrada del poble,
la decoració d’aquest espai també té un
significat ben representatiu dels orígens
del poble: tres xiprers en senyal d’acolli-
da, les oliveres i els ceps a les caracterís-
tiques feixes, tan arrelat a la vinya.

OBRES I SERVEIS

Millora d’enjardinaments del poble

EMPRESA MUNICIPAL

GICSA tanca l’exercici del
2006 amb beneficis

L’empresa municipal Gestió
Iniciatives Cabrera SA ha tan-

cat l’exercici del 2006 amb uns
beneficis de 234.000 €, que
han permès adquirir un quad
per cedir-lo durant la tem-
porada de platja al serveis de
socorrisme i vigilància de la
Creu Roja, i d’una nova màqui-
na escombradora valorada amb
110.000 € per facilitar la nete-

ja dels cada cop més nombro-
sos vials del nostre poble.  De
la resta de guanys, en decisió
del Consell d’Administració reu-
nit el passat 19 d’abril, se’n des-
tinarà a reserves la quantitat de
74.000 € i se’n traspassaran
50.000 € al Consistori, que se
sumen als 627.000 € de bene-
ficis en l’excel·lent gestió de les
finances municipals. 

SERVEIS SOCIALS

Un curs–taller proposa
la maduresa activa

La Regidoria de Gent Gran i
Serveis Socials ha organitzat

un curs–taller per a la gent gran
sobre la maduresa activa.  El
curs està dividit en quatre ses-
sions on es treballen: 

1. Estar jubilat: com planifi-
car el temps, autoconeixement
personal i maneres de millorar
l’autoestima. 2. La salut: revi-
sions mèdiques, com trobar-se

millor, alimentació i exercici. El
testament vital. 3. La planifica-
ció econòmica: pensions, orga-
nització, ajudes, recursos, he-
rències, etc. 4. Participació
social i entorn: família, relacions
personals. 

El curs és totalment gratuït
i s’ha realitzat els dies 11, 18 i
25 de maig i 1 de juny, de
18.30 a 21 hores.
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POLICIA LOCAL

Consells de seguretat al domicili
Procureu que els accessos a casa vos-

tra reuneixin unes mínimes condicions
de seguretat (portes blindades, reixes, sis-
temes d'alarma,...). 

Tanqueu sempre amb clau la porta de
casa vostra, encara que en sortiu per poc
temps.

Si perdeu les claus, canvieu els panys.
També si ocupeu un domicili on anterior-
ment vivien unes altres persones. 

Procureu no deixar-hi objectes de va-
lor ni gaires diners en efectiu. Utilitzeu
les caixes de seguretat de les entitats
bancàries.

Eviteu difondre que us absenteu de
casa vostra durant el cap de setmana o les
vacances.

Durant absències llargues, demaneu a
algun familiar o amic que reculli periòdi-
cament el correu de la bústia, per evitar
que s'hi acumuli. Indiqueu-li la manera de
localitzar-vos.

Si teniu contestador automàtic, no dei-
xeu cap missatge en què es pugui deduir
que sereu fora durant uns dies.

No tanqueu completament les persia-
nes quan us absenteu de casa vostra; dei-
xeu algun llum encès o la ràdio –sense
que molesti el veïnat–; deixeu roba este-
sa a l'estenedor i si és possible poseu un
temporitzador que permeti tancar i encen-

dre llums a determinades hores. Amb
aquestes mesures evitareu evidenciar que
no hi ha ningú a l'interior.

Comunitats de veïns

Procureu no obrir l'entrada principal a
persones desconegudes. Si ho feu, poseu
en perill la seguretat dels domicilis de tota
la comunitat.

No deixeu entrar-hi captaires ni vene-
dors ambulants. 

Demaneu la identificació al personal
de les companyies subministradores.
Comproveu-la telefònicament amb l'em-
presa subministradora.

Comproveu que la porta del garatge
quedi tancada quan en sortiu o hi entreu.

Si a l'exterior de l'edifici es fan obres,
comproveu que no es pugui accedir als
habitatges mitjançant bastides o escales.

Si detecteu cap persona desconeguda
o sospitosa al voltant de casa vostra, no
dubteu en trucar a la policia.

Si sou víctima d'un robatori, no toqueu
res i aviseu immediatament la policia.

Per facilitar la vostra identificació com
a propietaris d'objectes robats i la seva
recuperació:

• Tingueu un inventari detallat, amb
números de sèrie, marques o models i,

fins i tot fotografies dels objectes valuosos.
• Marqueu els objectes amb un signe

–per exemple el DNI– en un lloc poc visi-
ble.

Al cotxe

Tingueu sempre el vehicle totalment
tancat.

Si heu de deixar el cotxe al carrer evi-
teu els descampats o els indrets poc habi-
tats.

Eviteu que es vegin la ràdio, càmeres
de fotos, roba, bosses de mà, telèfons
mòbils,... i especialment els GPS (s’ha
detectat un augment de robatoris a l’inte-
rior de vehicles que porten instal·lats
aquests aparells). Podeu guardar-los al
maleter abans d'arribar al lloc on estacio-
nareu el vehicle.

No deixeu la documentació del vehi-
cle a l'interior:  també és objecte de roba-
tori.

Utilitzeu algun sistema antirobatori.
Podeu posar un dispositiu mecànic (una
barra), electrònic (que impedeixi engegar
sense un codi) o qualsevol desconnecta-
dor de bobina o de bateria.

També podeu instal·lar algun tipus d'a-
larma (té efecte més aviat de dissuassió)
i indicar-ho amb un adhesiu.

SEGURETAT

El Ple municipal aprova la creació 
del Grup de Protecció Civil

El Ple municipal celebrat el
passat dimarts 27 de març

va prendre, per unanimitat,
l’acord de donar reconeixe-
ment a l’Associació de Volun-
taris de Protecció Civil de

Cabrera de Mar, Cabrils i Vilas-
sar de Mar, amb el nom de
Montcabrer, com a únic grup
vinculat al municipi. Amb
aquest acte formal l’Ajunta-
ment de Cabrera de Mar va

donar el vist-i-plau a la posa-
da en marxa de les activitats
d’aquesta entitat, que tenen
l’objectiu de donar suport a les
tasques de gestió de les emer-
gències. L’Associació de Pro-

tecció Civil Montcabrer es va
constituir el 2 de març d’en-
guany i està formada per vo-
luntaris i voluntàries dels tres
municipis implicats en el pro-
jecte. Els ciutadans que vulguin
comunicar-se amb l’entitat,
poden fer-ho a través de l’a-
dreça electrònica proteccioci-
vil@cabreradmar.cat.
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OBRES

Ampliació de la seu de l’Ajuntament
Dins de les dates previstes han finalitzat les obres

d’ampliació de l’Ajuntament. Com ja s’informà en el
butlletí anterior, les obres amplien en 290m2 la superfí-
cie útil de despatxos i arxiu.

El nou espai es reparteix de la següent manera:
– Planta 1a.:  set despatxos i dues sales de reunions,

destinats preferentment a les regidories.
– Planta baixa:  dos despatxos a Secretaria, una àrea

a Intervenció, una àrea a Arxiu i un local per als servi-
dors del sistema informàtic.

La zona destinada a Arxiu s’ha dotat d’armaris com-
pactes sobre carrils, amb gran estalvi d’espai i amb un
total de 378 m de prestatges. S’ha formalitzat amb la
Diputació de Barcelona, dins del programa Xarxa d’ar-
xius municipals, un conveni de col·laboració i assesso-
rament d’organització d’arxius, que destina personal
especialitzat a treballar amb el municipal propi, per acon-
seguir disposar d’un arxiu ordenat i eficient.

OBRES I SERVEIS

Acabades les obres d’urbanització
a la zona del Camí de Cabrils

Tot i un cert retard en l’aca-
bament de les obres d’ur-

banització del camí de Cabrils,
degut principalment a les ade-
quacions que s’hi han anat
incorporant per millorar la
urbanització de La Guardiola,
ara podem dir que ja estan
acabades, pendents només
que la Telefònica posi en ser-
vei les línees soter-
rades i que es pu-
guin retirar els
actuals pals de
fusta. Quan surti
aquesta revista, es-
perem que el nou
enllumenat ja esti-
gui en servei, ja

que en aquests moments s’es-
tà fent la contractació i ja es
podrà connectar.

El tram final del camí de
Cabrils –que enllaça amb la
urbanització Domènech– resta
pendent d’urbanitzar i es por-
tarà a terme en una propera
fase, esperem que no gaire
llunyana.

OBRES I SERVEIS

Habilitat un vial 
d’uns tres metres per 
als vianants a la N-II

Després de les llargues rei-
vindicacions des de l’Ajun-

tament de Cabrera, als respon-
sables de la N-II, per aconseguir
un espai habilitat on els via-
nants es puguin desplaçar amb
certa seguretat pel voral de la
N-II, podem dir que en aquests
moments ja s’està construint el
pas, amb més dificultats de les
previstes, a causa dels propie-
taris dels terrenys afectats en
defensa dels seus interessos.
Esperem que a curt termini
puguem veure-les acabades i
definitivament es pugui cami-
nar pel voral amb seguretat.

El tram habilitat d’uns tres

metres d’amplada va des de
la zona de Bonamar i Costa-
mar fins a l’estació del tren,
cosa que permetrà, per exem-
ple, anar-hi a peu amb certa
comoditat.
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HISENDA

Aprovació de la liquidació del 
pressupost de l'Ajuntament de 2006
Tancament a 31/12/2006

El 28 de febrer passat es va aprovar la
liquidació del pressupost de l’Ajunta-

ment de 2006. La liquidació  s’ha confec-
cionat i ha estat informada per l’assessor
jurídic en matèria d’hisendes locals i con-
formada pel Secretari-Interventor de l’A-
juntament en compliment del que dispo-
sen els art. 191.3 del Text refós de la llei
reguladora de les hisendes locals, aprovat
per RDL 2/2004 de 05/03, i 90.1 del RD
500/1990, de 20/04. La seva aprovació
correspon a l’alcalde, segons disposen els
articles abans esmentats i també corres-
pon donar compte de la liquidació apro-
vada al Ple de l’Ajuntament en la primera
sessió que se celebri i que va correspon-
dre al Ple celebrat el dia 27 de març.

Com aspectes més importants cal res-
saltar els següents:

1 – Resultats en els ingressos i les des-
peses respecte a les previsions.

2 – Romanent de tresoreria a 31 de
desembre.

Les previsions en els ingressos ordi-
naris era de 5.645.346,58 €,
els ingressos reals, drets recone-
guts, han estat de 6.295.064,80
€, amb un nivell de realització
del 111,5 %. En quant a les des-
peses ordinàries, les previ-
sions eren de 5.470.196,93 € i
les reals, obligacions reconegu-
des, han estat de 5.329.936,21
€, amb un nivell de realització
del 97,4 % i ha donat com a
resultat, una vegada efectuats els
ajustaments pertinents, un
romanent de tresoreria positiva
(en termes col·loquials, superà-
vit) de 629.250,39 €, superant

el corresponent a l’exercici 2006 amb
371.563,24 €.  

El romanent de tresoreria posa de
manifest, a 31 de desembre de cada any,
la situació econòmica de l'Ajuntament,
derivada tant de la gestió pressupostària
del propi exercici com de la gestió dels
drets i obligacions liquidats procedents
d'exercicis pressupostaris anteriors (tan-
cats), com de la gestió de deutors i credi-
tors extrapressupostaris (dipòsits i fiances,
retencions d'IRPF i d'assegurances socials,
IVA, bestretes al personal, operacions de
tresoreria, recàrrec de l'IAE per a la Dipu-
tació, ...).

En definitiva, el romanent de tresore-
ria reflecteix, en termes generals, l'actiu cir-
culant, tant disponible (caixa) com realit-
zable (deutors), i el passiu circulant, també
denominat exigible a curt termini (credi-
tors); és a dir, recull la situació de la tre-
soreria (caixa) i totes aquelles que haurien
d'acabar també en un moviment de tre-
soreria - cobrament o pagament -.

El romanent de tresoreria té conse-
qüències legals, tant si és positiu com si
és negatiu. Si és positiu (cas en què ens
hi trobem), pot servir per finançar expe-
dients de modificació de crèdits en el pres-
supost; és a dir, és un instrument bàsic per
finançar despeses que es produeixin
durant l’exercici, i que no tenen cobertura
pressupostària.

Cal dir que el romanent de tresore-
ria positiva del nostre Ajuntament, s'ha
degut principalment a l'aplicació en la nos-
tra gestió, d'un principi bàsic en qualsevol
actuació amb diners públics, que és el del
principi de la prudència, i fruit d'això
s'ha aconseguit que els drets liquidats
per ingressos corrents hagi sobrepassat
l'import de les obligacions reconegu-
des per despeses del mateix caire (ordi-
nàries). Això permet a l'Ajuntament, com
hem dit abans, disposar d'un fons de
maniobra per adaptar la gestió econò-
mica a realitzar durant el 2007, als esde-
veniments que, evidentment, es poden

produir al llarg de tot l'exerci-
ci econòmic, sense haver
estat previstos pressupostària-
ment.

Tot això fa entendre que
la situació econòmica de l'A-
juntament, està clarament
sanejada, la qual cosa per-
met també afrontar de forma
normal la realització de noves
inversions, tenint en compte
que disposem d’un bon
marge de maniobra, tant legal
com econòmic, per fer front
amb comoditat a l’endeuta-
ment per inversions.
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585 2.219 7 58 9 35 601 2.312

Viatges x Usuari
Particulars Comerços Agrícoles TOTAL

Usuaris Total
viatges Usuaris Total

viatges Usuaris Total 
viatges Usuaris Viatges

2005

TAULA I - Viatges per usuari any 2005
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L’any 2006 i per promoure la utilitza-
ció de la deixalleria, a  l’ordenança

número 13, que es refereix a la taxa de
recollida d’escombraries,  es va afegir un
apartat en el que s’aplicava una bonifi-
cació fiscal  en funció dels viatges realit-
zats en l’ús a l’esmentada deixalleria: a
partir de quatre viatges la bonificació
aplicada era del 5% sobre la quota tri-
butaria i arribant fins al 15% a partir de
12 utilitzacions i aplicant-se a els viatges
realitzats el 2005. El 2007 aquesta orde-
nança ha tornat a actualitzar-se millorant
la bonificació: amb tres viatges ja s’obté

una bonificació del 5% i a partir de 15
la bonificació sobre la taxa s’incrementa
fins el 20%.

Veiem quin ha estat l’ús de la deixa-
lleria durant els anys 2005 i 2006.

A les taules I i II tenim, per anys, i pel
tipus d’usuaris, els viatges realitzats. Com-
parant els dos anys el nombre total d’u-
suaris passa de 601 a 790, un increment
del 31,4%, i el de viatges de 2.312 a
2.783, el 20,4% d’augment. El major aug-
ment absolut amb usuaris i viatgers es pro-
dueix amb els agrícoles. 

En la taula III, es pot veure la relació

entre els contribuents i usuaris de la dei-
xalleria i els usuaris bonificats. Destaca
l’augment d’usuaris bonificats el 2006 res-
pecte el 2005.

Altres xifres destacables són les ex-
pressades a la taula IV. Els viatges boni-
ficats, que en el 2005 van representar el
70,4% del total de viatges i  incrementant-
se el 2006, sent els bonificats el 76,8%
del total.            

A la taula V, veiem l’impacte del
import de la bonificació respecte el total
de la xifra recaptada pel concepte de taxa
d’escombraries.

CABRERA EN XIFRES

Gestió de la deixalleria mancomunada

63 1 63 1 63
51 1 51 1 51
35 1 35 1 35
27 1 27 1 27
25 1 25 1 25
24 1 24 1 24 2 48
20 2 40 2 40
19 3 57 3 57
18 3 54 3 54
17 3 51 3 51
16 1 16 1 16
14 6 84 6 84
12 6 72 1 12 7 84
11 12 132 12 132
10 13 130 13 130
9 10 90 10 90
8 20 160 20 160
7 34 238 34 238
6 22 132 1 6 2 12 25 150
5 31 155 1 5 32 160
4 53 212 2 8 55 220
3 70 210 1 3 3 9 74 222
2 149 298 1 2 13 26 163 326
1 270 270 7 7 43 43 320 320

713 2.563 13 117 64 103 790 2.783

Variació 2006 s/.2005 128 344 6 59 55 68 189 471

% 21,9 15,5 85,7 101,7 611,1 194,3 31,4 20,4

Viatges x Usuari
Particulars Comerços Agrícoles TOTAL

Usuaris Total
viatges Usuaris Total

viatges Usuaris Total 
viatges Usuaris Viatges

2006

Any Viatges Viatges %
bonificats

2005 2.312 1.628 70,4

2006 2.783 2.137 76,8

Variació 471 509 6,4

% 20,4 31,3

TAULA IV - Viatges bonificats
Any Import Taxa % bonificació

bonificació s/ taxa

2006 3.200,28 323.088,00 0,99

2007 4.392,13 343.514,12 1,28

Variació 1.191,85 20.426,1 0,29

% 37,2 6,3

TAULA V - Bonificació
Any Contribuents Usuaris % usuaris Usuaris % usuaris

deixalleria s/contribuents bonificats bonificats
s/usuaris

2005 1.954 601 30,8 200 33,3
2006 1.999 790 39,5 307 38,9
Variació 45 189 8,8 107 5,6
% 2,3 31,4 53,5

TAULA III - Relació usuaris deixalleria i contribuents

TAULA II - Viatges per usuari any 2006



JOVENTUT

El Ventall ja disposa
d’una nova pàgina web

Tenint en compte que d’aquí a algu-
nes setmanes els joves del poble

tindran l’oportunitat d’estrenar el nou
Centre de Joventut, s’ha decidit que les
remodelacions també s’apliquin al sec-
tor telemàtic orientat a aquest col·lec-
tiu. Així, des del passat mes de maig el
Centre disposa d’una nova pàgina web,
i amb aquesta ja són tres les actualit-
zacions realitzades en aquest mitjà tan

canviant, des que l’any 2000 va pen-
jar-se per primera vegada amb el nom
www.ventall-cabrera.com. A part de
canviar l’extensió del domini de .com a
.cat la nova web ha intentat millorar l’an-
terior amb un disseny més modern,
més facilitat per trobar continguts i més
agilitat a l’hora d’introduir informació
sobre esdeveniments dedicats a la
població jove.
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SERVEIS SOCIALS

El servei de Teleassistència, explicat als avis del poble
amb una xerrada al Casal Municipal de la Gent Gran

El passat 19 d’abril a les 18
hores va tenir lloc al Casal

Municipal de la Gent Gran una
conferència sobre el servei de
Teleassistència, que ofereix la
Regidoria de Serveis Socials
de l’Ajuntament de Cabrera
de Mar a totes les persones
grans que viuen soles, passen
moltes hores soles, tenen risc
de posar-se malalts o de patir

qualsevol accident a casa
seva.

El servei de Teleassistència
consisteix en estar connectat
mitjançant un aparell que s’ins-
tal·la al costat del telèfon, a un
servei de vigilància les 24 hores
del dia tots els dies de l’any. El
Servei té totes les dades per-
sonals, familiars i sanitàries de
la persona, i pot activar els re-

SERVEIS

Gicsa adquireix
un quad nou

L’ajuntament de Cabrera, a través de l’em-
presa municipal GICSA, ha adquirit un

nou vehicle. Es tracta d’un quad de la marca
canadenca Bombardier, model Outlander
400 H.O. 4x4  de 400 cc, de color vermell,
homologat per portar dues persones. 

La motivació principal d’aquesta adqui-
sició és cedir el quad a la Creu Roja durant
el període de vigilància a la platja en tem-
porada d'estiu, ja que hi ha una part –la més
propera a Mataró– que és de difícil accés
per als vehicles. Recordem que des del
mòdul de socors fins a la zona més llunya-
na hi ha més de 1.500 m. Tot i que aques-
ta zona es vigila amb embarcació de motor
i pel personal de Creu Roja a peu, el quad
cobrirà amb agilitat un possible desallotja-
ment d’urgència i millorarà l’assistència en
cas de petites ferides o picadures.

La resta de l’any el quad romandrà a dis-
posició de l’Ajuntament, GICSA o la Policia
Local, per qualsevol servei que es consideri
necessari, com per exemple pujar al Castell
de Burriac a posar gas-oil al generador de
corrent quan es vulgui il·luminar.

cursos necessaris –mèdics i
policials– per tal de realitzar
una actuació ràpida i efectiva
en cas que la persona es trobi
malament. Per això, la persona
amb el servei de Teleassistèn-
cia instal·lat, sempre que esti-
gui a casa seva cal que porti un
collaret, que té un botó per
connectar-se amb el servei de
vigilància a qualsevol hora i per

realitzar qualsevol consulta.
A Cabrera de Mar 18 per-

sones disposen a casa seva
d’aquest recurs, que els per-
met tenir una major tran-
quil·litat i seguretat en el seu
dia a dia. Per informar-vos so-
bre aquest servei totalment
gratuït us podeu dirigir als Ser-
veis Socials de Cabrera de Mar:
telèfon 93 759 00 91.
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CULTURA

El passat 18 d’abril es van iniciar les
obres de la nova Biblioteca Municipal,

que s’ubicarà al carrer Sant Joan, just a
tocar de la plaça can Pau Ferrer. 

El projecte i la direcció de la obra són
a càrrec de l’arquitecte Pere Mora, i porta
les tasques d’aparellador Pere Restrepo.

La Biblioteca tindrà una planta baixa de
170 m2 de superfície útil, una planta pri-
mera de 95 m2 amb una terrassa de 85
m2, i una planta segona de 90 m2. Dispo-
sa d’ascensor. 

La durada estimada de les obres és de
10 mesos, preveient-la, doncs, acabada a
finals de febrer del 2008.

La construcció de l’edifici s’ha dele-
gat en la empresa municipal, GICSA, que
després del procés de concurs ha con-

tractat l’empresa constructora UBACH 28
SL de Barcelona.

El cost de l’equipament és de

840.000 €, dels quals 326.000 € són
subvencionats per la Generalitat i la resta
per l’Ajuntament de Cabrera de Mar.

Iniciades les obres de la nova
Biblioteca Municipal de Cabrera

ENSENYAMENT

Beques de menjador 
per a nens i nenes 
empadronats a Cabrera

Des del mes de maig ja es
poden sol·licitar a Serveis

Socials les beques de menja-
dor escolar per a nens i nenes
empadronats a Cabrera de
Mar. Les beques són per a
alumnes que cursen des de P-
3 fins a 4t d’ESO a qualsevol
escola i pretenen pal·liar la des-
pesa que els menors es que-
din al menjador escolar. L’im-
port de la beca és de 438,96
€ per a alumnes de Segon
Cicle d’Educació Infantil (3-5
anys) i de Primària, i de

262,88 € per a alumnes d’En-
senyament Secundari Obliga-
tori. Per ser beneficiari de la
beca s’ha d’entrar dins dels
barems econòmics acordats
per les bases que la regulen, i
és necessari presentar la docu-
mentació econòmica i social
de la família. El termini de
sol·licitud acaba el 30 de juny
i cal una entrevista amb l’As-
sistenta Social als Serveis
Socials. Per a més informació
podeu trucar i/o demanar hora
al telèfon 93 759 00 91.

URBANISME

Aprovació del pla 
de millora urbana de 
la zona de l’Eixample

Després d’anys de treballs
i estudis, finalment està

a punt d’aprovar-se la figura
de planejament urbanístic
necessària per poder urbanit-
zar tots el àmbits inclosos en
la zona.  El parc central de can
Rodon, la cobertura del clos
arqueològic de ca l’Arnau i la
urbanització del que serà l’a-
vinguda dels Països Catalans
i els carrers en homenatge als
presidents Macià i Com-
panys. Un desenvolupament
urbanístic que respecta la

continuïtat del nucli urbà i té
els objectius de construir un
nombre important d’habitat-
ges de promoció municipal
(48) i de generar nous es-
pais per a equipaments, com
pot ser el Centre Cultural i
d’Arts Plàstiques de Cabrera
de Mar. En relació a aquest
projecte s’ha de dir que es
preveu poder desenvolupar
tots els àmbits entre cinc i
sis anys des de l’aprovació
definitiva del projecte d’ur-
banització.
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El centre cultural de Can Barto-
meu és la seu del celler-museu

del vi, primer espai museístic  creat
al municipi i que es va inaugurar el
passat dissabte 21 d’abril, celebrant
la III Festa Cultural de Cabrera de
Mar. El celler-museu, que pretén
mostrar com era el procés tradicio-
nal d’elaboració del vi, s’ha instal·lat
en l’antic celler de Can Bartomeu,
edifici annex a la masia i que ocupa
una superfície de 130 m2 construïts.
Per realitzar la museïtzació del celler
han estat necessàries obres de
reforma i consolidació del recinte, amb
què s’ha intentat recuperar la seva imatge

original, tot respectant els seus elements
singulars, com ara els cubs on s’abocava

el raïm i el sistema de canals amb
què les botes s’omplien del  most. 

Els assistents a l’acte van poder
admirar una exposició de troballes
arqueològiques extretes dels dife-
rents jaciments ibero-romans del
municipi, entre les que destaquen les
peces recentment trobades en les
excavacions de can Rodon dels Horts.
L’objectiu de l’exposició, visitable fins
el diumenge 3 de juny, és oferir al
públic la possibilitat de conèixer la
gran riquesa patrimonial de Cabrera
de Mar, més tenint en compte que

part de les peces no havien estat mai
exposades en públic.

CULTURA

Can Bartomeu és el marc d’un 
celler-museu dedicat al món del vi

L’alcalde, Carles Rocabert, en l’acte inaugural.
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OBRES I SERVEIS

Com cada any i cada vegada
amb més èmfasi, l’equip de

govern d’Esquerra està millorant la
platja i el seu entorn, a fi de fer-la
desitjable per passar-hi unes hores
de lleure. Per això cada cop s’es-
tan invertint més recursos per
aconseguir-ho. Com ja ens heu
sentit a dir moltes vegades, creiem
que és un privilegi de Cabrera
poder gaudir d’una platja com la
nostra tot l’any. Enguany la tem-
porada s’allargarà més i és un goig
veure el canvi que s’està produint
any rera any. L’Ajuntament té entre
les seves prioritats potenciar i tenir
cura d’aquest idíl·lic i espai únic en
tota la costa.

Us animem a fer una passeja-
da primerenca un matí assolellat,
veient petar les onades.

Millores a la platja i accessos

TRANSPORT

Nova targeta bus’65

Al ple corporatiu ordinari del
30 de gener passat es va

aprovar la gratuïtat del transport
públic per a persones majors
de 65 anys, amb els següents
requisits:

– tenir més de 65 anys
– ser empadronat/-da a

Cabrera de Mar
– complir aquests ingres-

sos totals:  
Persona sola: ingressos
anuals inferiors al salari
mínim interprofessional
vigent.
Parelles: ingressos anuals

conjunts inferiors a 1,7
vegades el salari mínim i
interprofessional vigent.
Resident en residència
geriàtrica: la diferència en-
tre els ingressos i l’aportació
a la residència ha de ser
igual o inferior a 90,15 €.
– Tenir en propietat no més

que l’habitatge de residència i
un vehicle.

– La parella haurà de fer la
sol·licitud conjunta. 

Els Serveis Socials de l’A-
juntament s’encarreguen de la
tramitació.

NOVES TECNOLOGIES

Instal·lació d’una càmera
de vigilància per detectar
els incendis, a Burriac

Cabrera és pionera al Mares-
me en donar servei wifi i

wimax (connexió sense fils) al
poble. El fet que des de Burriac
s’abasta àmpliament el territori
ha dut a decidir a l’Ajuntament
a instal·lar-hi les antenes per
millorar la connexió, alimenta-
des per plaques fotovoltàiques.
Per aprofitar aquesta tecnolo-
gia s’ha completat amb un altre
servei: l’emplaçament d’una
càmera que girarà 360 graus

captant imatges en temps real
de tot l’entorn de Cabrera –des
de Mataró fins a Vilassar de
Dalt–, és a dir, de tot el que es
veu des del castell. Tothom hi
tindrà accés des de la pàgina
web de l’Ajuntament.

Serà de gran utilitat, ja que
tant la Policia local com el Parc
de la Serralada Litoral podran
tenir imatges de vigilància, prin-
cipalment a l’estiu, pels possi-
bles focs.
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SANITAT

La regidoria de Sanitat conjuntament
amb la Diputació de Barcelona, la

Federació catalana d’entitats contra el
càncer i el centre comercial Carrefour van
organitzar el taller Jo també menjo fruita,
que va tenir diferents objectius: reforçar
els bons hàbits en l’alimentació, informar
de la importància de la fruita en la nos-
tra salut (reconèixer la fruita com un ali-
ment preventiu per a moltes malalties),
mostrar  la diversitat de fruites que dis-
posem en la dieta mediterrània... i que
finalment els nens i nenes gaudissin d’un
espectacle de titelles i animació, sempre
orientat a la mateixa temàtica.

El taller es va desenvolupar en les
següents parts: el dia 19 d’abril el grup
Espiadimonis va actuar a les escoles Sant
Feliu i Pla de l’Avellà, per treballar amb els
nens i nenes de P-5 el programa de Jo
també menjo fruita: contes, dibuixos, can-
çons i titelles. I el següent dia 24 a les
12.30 h es va celebrar a Can Bartomeu la
festa cloenda del taller, amb l’exposició
dels dibuixos que havien realitzat els esco-

lars, una nova  actuació dels Espiadimo-
nis i un regal per a tots els nens i nenes.

L’ Ajuntament amb la col·laboració del
centre comercial Carrefour, que va fer
donació d’una gran quantitat i varietat de

fruites, va oferir a tots els assistents una
magnifica macedònia presentada en
forma de broquetes que van resultar molt
atractives, pràctiques i divertides per a tot
el públic.

El taller “Jo també menjo fruita”
conclou amb una festa

GENT GRAN

Una conferència al Casal 
d’Avis sobre com prevenir 
la depressió en la gent gran

La Regidoria de Serveis
Socials organitza pel 19

de juny a les 17.30 hores, al
Casal d’Avis municipal una
conferència a càrrec de
Ramon Buscallà sobre la pre-
venció de la depressió en la
gent gran. Es el tercer any

que el conferenciant ve al
municipi de Cabrera de Mar
amb l’objectiu d’ajudar a
reflexionar a la gent gran
sobre els estils de vida i l’ad-
quisició de petits canvis que
proporcionen una major
qualitat de vida.

SERVEIS SOCIALS

Segon curs per a 
professionals en violència
domèstica, a Cabrera

La Regidoria de Serveis Socials,
conjuntament amb el Consell

Comarcal del Maresme i la Dipu-
tació de Barcelona, organitza pel
mes de juny a Cabrera de Mar el
segon curs per a professionals en
violència domèstica. El curs va diri-
git als professionals de la comarca

que tenen relació i atenen víctimes
de la violència de gènere, ja que
considerem necessari proporcio-
nar formació contínuada a policies,
metges, infermeres i assistents
socials de la comarca per garantir
més eficiència i atenció de quali-
tat en aquest tipus de violència.
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Feia molt  temps que no arribava a l’A-
juntament cap notícia de nous naixe-

ments en el poble. La sorpresa va ser
general quan a la regidoria de Sanitat se li
va comunicar que dues famílies havien tin-
gut els seus fills als propis domicilis.

El primer bebè va ser el Bruno Ases
Fernández, fill de Marc Ases i Àngels Fer-
nández, que van decidir voluntàriament
portar el fill al món a casa seva, en un
ambient tranquil i acollidor. El  Bruno, un
bebè dolç i plàcid, va néixer el 27 de des-
embre de 2006 a les les 19.31 h sense
cap complicació, en un  part totalment
natural i controlat per la llevadora Marisa
Drago, experta en parts naturals a domici-
li. L’altre nadó, va ser una nena, la Luiva
Frías Vives, filla de Carlos Frías i  Sílvia Vives.

En aquest cas la immediatesa del part
va agafar per sorpresa els pares i la Luiva
neixia el 21 de febrer a les 9.15 h. El
moment del part va ser molt ràpid, impe-
dint que la parella és traslladés a l’hospi-
tal més proper. El  part es va desenvolu-
par ben  natural i sense  problemes. L’àvia
de la criatura va arribar al domicili i va

poder ajudar la mare. La Luiva va néixer
molt sana, preciosa i relaxada.

L’alcalde, Carles Rocabert i la regidora
de Sanitat, Marga Padilla, es van desplaçar
amb molta il·lusió als domicilis de totes
dues famílies per  donar la benvinguda als
nous fills de Cabrera de Mar i felicitar els
pares.

SANITAT

Dos naixaments al poble

OBRES I SERVEIS

Adquisició d’una nova
màquina escombradora

Aquesta compra era neces-
sària per anar renovant la

maquinària i poder donar ser-
vei als nous espais a netejar:
urbanitzacions noves, com el
Mas Terrillo –fins fa poc enca-
ra no estava recepcionada i no
s’hi passava amb tanta fre-
qüència–, l’ampliació del Pla
de l’Avellà, la
zona comercial
del Pla de Santa
Margarida, etc.
Això va en la línea
d’aquest equip
de govern de
tenir tot el poble
el més net i
endreçat possi-

ble: calia doncs adquirir l’es-
combradora, que és un entre-
mig de les dues que tenim.
Ens permetrà tenir un gran
ventall de possibilitats per arri-
bar a tot arreu i no afluixar en
aquest objectiu nostre i segur
que de tots: tenir el poble
com una patena.

ESPORTS

Aprovat el projecte per
obtenir la concessió de
l’Escola Municipal de Vela

El passat 27 de març el
ple consistorial de

Cabrera de Mar va aprovar
unànimement el projecte
per obtenir la concessió de
l’Escola Municipal de Vela a
favor de l’Ajuntament. La ins-
tal·lació havia estat concedi-
da al Club Nàutic fins l’any
1987 i des d’aleshores el
Ministeri havia denegat totes
i cadascuna de les peticions
presentades per l’entitat pri-
vada. Finalment, després
d’arribar a un acord amb el
Nautic, la seva Junta va
renunciar a la concessió a

favor de l’Ajuntament, que ha
encarregat la redacció i des-
envolupament del projecte a
una empresa especialitzada
en aquest tipus d’equipa-
ments. Es contempla la refor-
ma parcial i la redistribució
d’alguns espais existents ac-
tualment, segons directrius
del Ministeri: entre altres
accions, es redueix la super-
fície ocupada enderrocant la
pista esportiva exterior, s’ali-
nea la façana nord i es  pro-
jecta la instal·lació de noves
prestatgeries per a petites
embarcacions.

L’alcalde, Carles Rocabert, amb Àngels
Fernàndez i Bruno Ases.

L’alcalde, Carles Rocabert, amb Sílvia Vives
i Luiva Frías.
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CULTURA

Èxit de participació a la tercera edició
de la Festa Cultural del municipi

CULTURA

Activitats culturals diverses a Cabrera de Mar

Cabrera de Mar ha viscut una
primavera atapeïda d’activi-

tats de caràcter cultural. En
aquest sentit a més dels actes
corresponents a la III Festa Cul-
tural de Cabrera de Mar,  (cele-
brada el 21 i 22 d’abril), cal des-

tacar el gran concert que va
tenir lloc el passat diumenge 1
d’abril a l’església parroquial, a
càrrec de la Cobla Marinada i
del Cor Parroquial Sant Feliu, on
es va interpretar un ampli reper-
tori de sardanes i altres com-

posicions tradicionals catalanes. 
D’altra banda, a can Barto-

meu es va poder visitar del 16
de març al 12 d’abril l’exposició
de pintures a l’oli “Primera Mira-
da”, mostra de l’artista barcelo-
nina Marta de Salvador. I pel

que fa a teatre, a l’envelat de
can Bartomeu, el TAC va repre-
sentar les comèdies De què
parlàvem? (24 i 25 de febrer)
i Revolta de bruixes, de Josep
M. Benet i Jornet (31 de març
i 1 d’abril).

La Regidoria de Cultura va organitzar, en
motiu de la diada de  sant Jordi, la III

Festa Cultural de Cabrera de Mar, amb la
què es pretén consolidar al municipi la
celebració d’un esdeveniment dedicat al
món de la literatura i al foment de la lec-
tura. Els actes de l’edició d’enguany es van
iniciar el dissabte 21 d’abril al matí, amb
la inauguració de la museïtzació del celler
de  can Bartomeu,  convertit en un espai
dedicat al món del vi i al seu procés d’e-
laboració. Tot seguit els assistents a l’acte
van poder admirar una exposició de diver-
ses troballes arqueològiques  al poble. A
la tarda, la sala nova va acollir l’acte de pre-
sentació dels tres darrers llibres publicats
per l’Ajuntament de Cabrera de Mar:
Cabrera de Mar, imatge i memòria, edi-
ció de luxe sobre la història del nostre
poble; Perquè no ens falli la memòria, que
presenta un selecció de cent anys d’imat-
ges fotogràfiques del municipi; i per últim,
Collita pròpia, setè volum de la col·lecció
“Poetes de Cabrera de Mar”, que recull tex-
tos de diferents autors vinculats al poble.
A la nit l’envelat de can Bartomeu va ser
l’escenari de l’espectacle pluridisciplinar
Art en tres dimensions, que barrejava la
música (amb les flautes d’Anton Serra i de

Robert Arone i la guitarra d’Anna Alessan-
dri), la poesia (amb els versos d’Anna
Maluquer) i la pintura, amb el pinzell de
Carme Galofré. 

L’endemà diumenge, dia 22, la plaça
de l’Ajuntament es va convertir en un
fòrum de les lletres i la cultura, on es
podien trobar des de parades de venda de
llibres i roses, fins a tallers de lectura de
poemes o d’elaboració i enquadernació
artesana de llibres. Al migdia els més petits
van poder gaudir amb l’espectacle Histò-

ries d’aigua i altres trifulques, a càrrec del
rondallaire Cesc Serrat. Tot seguit davant
l’aparcament de la riera va tenir lloc l’acte
d’inauguració del mirador dedicat al poeta
local Ramon Bonet. A la tarda la plaça Nova
va acollir una ballada de sardanes amb la
Cobla Ciutat de Mataró, en  què es va retre
homenatge al compositor Sigfrid Galbany
en agraïment a les seves sardanes dedi-
cades a Cabrera de Mar. En acabat el Cor
Parroquial Sant Feliu va oferir una actuació
de cant coral a la Sala Nova.
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MEDI AMBIENT

La Regidoria de Medi Ambient ha dut a
terme durant aquesta primavera la

continuació de la campanya de sensibilit-
zació ambiental “L’aigua és vida: conser-
vem-la!”, amb què s’intenta promoure’n
l’estalvi. En aquesta segona fase de la
campanya, els ciutadans i ciutadanes del
municipi han pogut passar per l’Ajunta-
ment a recollir un escumador (o airejador)
d’aigua per al seu domicili: és un estri que
s’instal·la a la boca de les aixetes i permet
reduir fins el 40% de consum d’aigua.
També s’ha distribuït un díptic informatiu
que dóna 10 consells pràctics per a un
consum responsable en l’àmbit domèstic.
Aquesta campanya és una iniciativa en
què participen els ajuntaments de Cabre-
ra de Mar, Alella, Cabrils, Teià i Vilassar de
Mar,  amb el suport de l’empresa con-
cessionària Sorea, i recentment ha estat
guardonada amb un premi concedit per
l’Àrea de Medi Ambient de la Diputació de
Barcelona. 

Segona fase de 
la campanya “L’aigua 
és vida: Conservem-la!”

MEDI AMBIENT

El poble ja
disposa d’un pla
d’actuació per a
inundacions

El Ple municipal celebrat el passat
dimarts 27 de març va aprovar, per

unanimitat, el Pla d’Actuació per a Inun-
dacions. L’objectiu del pla és dotar al
municipi d’un protocol d’actuacions que
s’haurà de seguir en cas de produir-se
una situació d’emergència davant d’una
inundació. El document aprovat conté,
entre altres aspectes, la descripció de les
zones del poble amb major risc d’afec-
tació (que solen ser les àrees situades a
l’entorn de rieres i torrents); el procedi-
ment d’activació del Pla davant d’una
emergència; l’estructura municipal en la
composició del comitè d’emergència: les
funcions tant dels diferents responsables
de l’Ajuntament com dels diferents grups
locals d’intervenció (sanitari, de logística
i acollida, d’ordre i avisos a la població i
de seguretat hidràulica). L’elaboració del
Pla ha estat impulsada per la Regidoria
de Medi Ambient i s’emmarca dins el pla
de protecció civil municipal.

SANITAT

El Dr. Jesús Nobajas guanya la plaça fixa 
de metge del nostre municipi

Afinals del 2006 l’Institut
Català de la Salut va posar

en concurs la plaça vacant de
metge de medicina familiar
de Cabrera de Mar, que fins
aleshores exercia en fun-
cions, la Dra. Amàlia Quílez.
Per mèrits i millor puntuació
la va guanyar el Dr. Jesús

Nobajas Rodríguez, un metge
amb una trajectòria profes-
sional molt llarga i diversa.,
que fa 27 anys que exerceix
la professió, amb les espe-
cialitats de medicina familiar,
geriatria i salut pública.

Els seus inicis van ser a
Sevilla, en el departament de

ginecologia. Després va ser
metge titular a Cáceres i va
participar en diferents col·la-
boracions en el món de la
investigació. Una altra desti-
nació va ser la de metge de
família a Pons (Lleida).
També va viure l’experiència
de treballar a Sierra Leona. I

des de la  seva anterior plaça
a Tona (Osona) durant 14
anys com a metge de medi-
cina familiar, va venir a fer-se
càrrec el 2 de febrer de la
seva plaça a Cabrera de Mar,
població que troba molt
atractiva i tranquil·la per tre-
ballar i viure.
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La plaga de l’escarabat morrut de
les palmeres va arribar a Cabrera

de Mar el mes d’octubre del 2006 i
ha afectat dos tipus de palmera: la
palmera de Canàries (Phoenix cana-
riensis) i la palmera datilera (Phoenix
dactilyfera).

El morrut de la palmera és un
escarabat que té el seu origen al
sud–est asiàtic des d'on ha anat avan-
çant fins al nord d'Àfrica i s’ha estès
cap a Europa a través de les palme-
res que s’han comprat a països com
Egipte.

Es tracta d’ un coleòpter de l'espècie
Rhynchophorus ferrugineus Olivier. L’adult
d’aquesta plaga és un escarabat de color
vermellós, d’uns cinc centímetres, i està
dotat d'un bec allargat molt característic. Al
tòrax té unes taques arrodonides fosques
molt visibles. Els adults poden volar fins a
la capçada de les palmeres, on dipositen
entre tres i quatre-cents ous en els teixits
més tendres de la palmera.

Les larves, que poden arribar a fer cinc
centímetres de llarg, són de color grogós i

tenen unes fortes mandíbules que els per-
meten perforar les parts més tendres de
la palmera. Les pupes estan protegides per
un capoll cilíndric que pot arribar als sis
centímetres.

El símptoma que permet detectar la
presència de la plaga és  l’esgrogeïment i
posterior assecament de les fulles centrals
de la capçada. 

Davant d’aquesta plaga, la Regidoria
de Medi Ambient de l’Ajuntament de
Cabrera de Mar es va comunicar  ràpida-
ment amb els tècnics del DARP (Departa-

ment d’Agricultura, Ramaderia i Pesca)
de la Generalitat de Catalunya, que van
donar les directrius a seguir per evitar-
ne la propagació. Primerament es va
fer un seguiment de totes les palme-
res del municipi, per permetre a Sani-
tat Vegetal preparar la poda i talla de
les palmeres afectades. Mentrestant
l’Ajuntament, com a mesura preventi-
va per evitar que aquest insecte s’es-
campés  a altres poblacions, va deci-
dir intentar un últim recurs abans de la
talla: un cop localitzades totes les pal-

meres afectades es va procedir a podar-
les i a aplicar  la combinació de dos pro-
ductes coneguts, que en alguns casos han
permès que la palmera torni a rebrotar. 

Els experts continuen investigant per
trobar una millor manera d’acabar amb
aquesta nova plaga, però malauradament
fins ara no s’ha trobat un tractament efi-
caç i per evitar-ne la propagació cal talar
aquests arbres i incinerar-los.  Pel mes de
maig està previst que el DARP procedeixi
a tallar totes les palmeres afectades del
municipi.

MEDI AMBIENT

La plaga de les palmeres

MEDI AMBIENT

Campanya per a la recollida dels olis de cuina

La Regidoria de Medi Am-
bient ha dut a terme la

campanya “L’oli usat, de la
cuina a la deixalleria.”,  que  vol
facilitar la recollida selectiva
dels olis vegetals  utilitzats en
l’àmbit domèstic i així evitar
que es llencin  a l’aigüera. Un
equip de dos informadors
medioambientals ha visitat
des de finals de març tots els
domicilis de Cabrera de Mar,

distribuint les ampolles de
plàstic (d’un litre de capacitat)
per recollir els olis de cuina
usats. Quan l’ampolla estigui
plena es podrà canviar per una
altra de buida a la deixalleria
del Camí del Mig o bé a la dei-
xalleria mòbil. 

L’oli vegetal usat és un
residu altament contaminant
de les aigües, motiu pel qual
és important gestionar correc-

tament la seva recollida. A
partir d’aquests olis es pot
obtenir biodièsel i glicerina,
després d’un procés de reci-
clatge i transformació. La cam-
panya s’ha realitzat conjunta-
ment amb els ajuntaments de
Vilassar de Mar i Cabrils, a tra-
vés de  les deixalleries muni-
cipals, i s’ha finançat amb un
ajut de l’Agència de Residus
de Catalunya.
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MEDI AMBIENT

Un incendi crema una part del turó de Montcabrer

El passat dissabte 10 de
març el  turó de Montca-

brer va patir un important
incendi forestal que va afectar
una extensió de 15 hectàrees
de bosc, entre els termes
municipals de Cabrils i Cabre-
ra de Mar. El foc es va iniciar a
prop de les 2  del migdia per
causes desconegudes, i degut
al fort vent  es va estendre de
seguida per tot  el vessant sud-
est  del Montcabrer, fins arribar
dalt  del cim en qüestió de
minuts. La ràpida intervenció
dels bombers de la Generalitat
i del grup de voluntaris de
l’ADF Burriac va permetre que
el foc es pogués controlar cap

a les  5 de la tarda, evitant així
que l’incendi prengués dimen-
sions catastròfiques, tot i que
les tasques d’extinció es van
agreujar per l’extrema seque-
dat de la vegetació i pel fort

vent, que havia impedit la
intervenció dels mitjans aeris.
Des d’aquestes pàgines el
consistori municipal vol fer
públic el seu agraïment a tots
els ciutadans i ciutadanes de

Cabrera de Mar que es van
presentar a l’Ajuntament per
oferir la seva col·laboració, i
que van  donar suport en tas-
ques d’intendència i avitualla-
ment. En aquest sentit cal
recordar que és necessari dis-
posar d’un nivell de preparació
bàsica, per poder col·laborar
en feines de prevenció i extin-
ció d’incendis forestals. Els
veïns que estiguin interessats
en rebre més informació sobre
qualsevol d’aquestes qües-
tions, poden comunicar-se
amb l’ADF Burriac al telèfon
687 363 702, o a l’adreça
electrònica adfburriac@cabre-
rademar.cat.

FESTES

La Regidoria de Cultura i Festes de l’A-
juntament i l’emissora Ràdio Cabrera

van organitzar una nova edició del Car-
nestoltes, que va tenir lloc el dissabte 17
de febrer. La intensa pluja va condicionar
el desenvolupament de la festa, atès  obli-
gant a suspendre la desfilada de la rua de
comparses pels carrers del centre urbà,
que s’havia programat  a la tarda i que era
la principal novetat de l’edició d’enguany,
junt amb el concurs de disfresses dels
establiments comercials del poble. A la nit,
un grup de Drag Queens va oferir un
espectacle de llum i so amb ambientació
musical, a l’envelat de  can Bartomeu, al
qual va seguir el tradicional ball de Car-
nestoltes, amb l’orquestra Miven. A la
mitja part del ball es van lliurar els premis
a les millors disfresses individuals i per
parelles.

Nova edició del Carnestoltes
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La Festa dels Tres Tombs
FESTES

Els carrers del centre del poble van ser
l’escenari, el passat diumenge 11 de

febrer, de la segona edició de la Festa
dels Tres Tombs, organitzada per l’Asso-
ciació d’Amics dels Tres Tombs i les Tra-
dicions de Cabrera de Mar. En l’edició
d’enguany el punt de trobada elegit per
a la concentració dels participants va ser
el polígon de  les Corts, des d’on es va
donar la sortida a les cavalleries, carros i
carruatges a prop de la una del migdia.

La Festa,  commemorant la diada de sant
Antoni  Abat, és una celebració molt arre-
lada a Catalunya, en  què tradicionalment
es beneïen els cavalls, mules i altres ani-
mals domèstics. En aquest sentit cal des-
tacar l’èxit en l’organització d’aquesta
segona convocatòria dels Tres Tombs al
nostre poble, tant per l’elevat nombre de
participants com per la gran quantitat de
públic que es va aplegar al llarg del seu
recorregut.

SERVEIS

Nova instal·lació 
de marquesines

En relació a l’adquisició de noves mar-
quesines, recentment se’ns ha

comunicat la concessió de la subvenció
cursada el passat mes de setembre. 

Es preveu instal·lar-les abans de l’es-
tiu a les següents parades:

– Escola Pla de l’Avellà.
– Piscina (Vilassar de Mar).
– Les Corts.

TELÈFONS D’INTERÈS

Ajuntament de Cabrera  . .93 759 00 91

Policia Local  . . . . . . . . . . . .93 754 04 01

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .600 51 61 51

Mossos d’Esquadra  . . . . . . . . . . . . . . .088
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Consultori municipal . . . . .93 754 04 42
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Piscina municipal . . . . . . . .93 759 85 12

Església Parroquial  . . . . . .93 759 00 99

Enher Avaries  . . . . . . . . . . .900 77 00 77

Gas Natural Avaries . . . . . .900 75 07 50

Informació Generalitat  . . . . . . . . . . . .012

Informació Deixalleria  . . .93 759 00 91

Centre Cívic del Pla de l’Avellà  . . . . . . . .

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .93 750 06 48

Taxi  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .667 43 85 33
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