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DE PROTECCIÓ OFICIAL,

CONCLOSOS I ADJUDICATS

La II Festa Jove a la platja
convoca un nombrós públic
amb les propostes més variades

JOVENTUT

Adiferència de l’edició anterior, en-
guany la meteorologia va ser més

benèvola i va permetre, en part, celebrar
la II Festa Major Jove de Cabrera de Mar.
La festa, que amb la coordinació del Cen-
tre de Joventut va estar “dissenyada” per
joves del municipi, va tenir lloc el passat
1 d’agost a la platja. Un campionat de
voleibol de platja 3x3 va donar el tret de
sortida de l’esdeveniment. A continuació,
caient la foscor i només a la llum de les
paradetes de bijuteria, de complements
estètics, de manualitats i de mojitos, entre
d’altres, la platja de Cabrera es va con-
vertir en un entranyable mercat, on també
es barrejaven coreografies de malabaris-
tes vinguts d’altres poblacions. Una vega-
da finalitzats els focs d’artifici, la percus-
sió brasilera dels Sambé do Timbalé va

CULTURA

Nou èxit de 
participació en
la segona Festa
de la Verema

La Festa de la Verema, organitzada per
l’Agrupació Sardanista i Cultural de

Cabrera de Mar, va viure la seva segona
edició el passat diumenge 1 d’octubre. La
diada va començar a prop del migdia, amb
l’arribada a la plaça de la Fàbrica del carro
carregat amb el raïm, collit a la finca de
Can Mora (situada al veïnat de Santa Elena
d’Agell). Tot seguit, els nens i nenes que
es van acostar a la plaça van gaudir d’una
estona molt divertida amb la trepitjada de
raïm, activitat que ja va tenir una gran aco-
llida en l’edició de l’any anterior. Durant la
celebració de la festa, també es va poder
admirar l’exposició d’eines utilitzades en el
conreu de la vinya i l’elaboració del vi, en
què es presentava un recull d’estris com
ara portadores, bótes, balances, embuts,
premses, arades, etc.

animar i engrescar tots aquells que esta-
ven estirats a la sorra. D’altra banda, el
plat fort de la festa va començar quan
passaven pocs minuts de la una de la
matinada: el genuí so jamaicà d’Herma-
no Ele & Ben Jammin backed by Ranking
Soldiers va contraposar-se a la batucada
dels brasilers i va relaxar novament els
ànims de tots els presents. La festa arri-
bava al seu punt i final passades les 3 de
la matinada, amb música electrònica,
però una vegada més, el temps es va
encarregar d’aigualir l’espectacle i només
va permetre que Dj Bitmut estigués
davant dels plats durant poc més de 20
minuts. Cal destacar, d’altra banda, l’ele-
vada participació dels joves i el bonic
ambient, del qual es va poder gaudir
durant tota la celebració.

Els canvis més significatius pel que fa al servei
són els següents:

• Es modifica el temps d’atenció al públic,
que a partir del dia 20/9/2006 es fa en l’horari
següent: 8.30 h a 12.30 h de dilluns a diven-
dres i 9.30 h a 12.30 h els dissabtes.

• Increment de la dotació horària d’un dels ser-
veis en 2 hores.

Amb aquesta estructura s’estableix el reparti-
ment diari i a domicili a totes les zones del muni-
cipi designades a l’escrit adreçat a la nostra batllia
en data 28/1/2002 i que són: el nucli urbà, les urba-
nitzacions la Guardiola, la Pairota, l’’Altura, Can Segar-
ra, St. Joan de Munt, la Pineda, Sant Sebastià, Sta.
Elena, la Creueta, Viladarga, Bonamar, Costamar,
Mas Terrillo, Domènech i l’Esplai, el Pla de l’Avellà,
la carretera B-502 i la carretera N-II (des del terme
d’Argentona fins al de Vilassar de Mar).

La zona de les Sènies (entre la carretera B-502
i la N-II) amb població disseminada i de difícil accés
per rieres i torrents, tindrà servei a domicili només
per al correu registrat, mentre que l’ordinari es dipo-
sitarà en bústies de pas, és a dir, les que els veïns
han de situar en punts adjacents a les vies per on
passa el carter. Els destinataris que no tinguin bús-
tia podran retirar el correu a l’oficina, on romandrà
a la seva disposició pel període d’un mes a comp-
tar des del dia següent a l’arribada en cas de correu
ordinari, o el que reglamentàriament es determini
pels altres tipus de correspondència. En aquest
supòsit s’inclou també la resta d’indrets i dissemi-
nats que es trobin situats en el recorregut dels car-
ters o que hi tinguin la bústia (excepte masies aïlla-
des amb accés dificultós i/o allunyades de les vies
de comunicació). Cal dir que els enviaments avisats
seran dipositats a la llista de l’oficina de Correus.

Millores a Correus
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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

Llei reguladora de la 
inscripció en Registre Civil
de la transsexualitat

El  Butlletí Oficial de l’Estat va publicar

el passat 9 de juny de 2006 el pro-

jecte de Llei reguladora de la rectificació

registral de la menció relativa al sexe de

les persones.

Aquest projecte de llei té per objecte

regular els requisits necessaris per acce-

dir al canvi de la inscripció relativa al sexe

d’una persona, en el registre civil i per-

metre el canvi del nom propi, perquè no

resulti discordant amb el sexe reclamat.

Admet que la transsexualitat és una rea-

litat social que requereix una resposta

legal, a fi i efecte que l’assignació regis-

tral inicial del sexe i del nom propi puguin

ser modificats. En aquest sentit, la rectifi-

cació registral del sexe i el canvi del nom

s’adrecen a constatar el canvi ja produït

en la identitat sexual.

Amb aquesta llei, Espanya se suma

als països del nostre entorn que tindran

una legislació específica que donarà

cobertura i seguretat jurídica a la perso-

na transsexual. Tanmateix, aquesta inicia-

tiva legislativa arriba amb un considera-

ble retard en relació amb altres països de

la Unió Europea que van introduir legis-

lació específica sobre transsexualitat fa

anys: Dinamarca (1973), Alemanya

(1981), Itàlia (1982) i Holanda (1985).

Actualment es calcula que entre 6.000 i

9.000 persones són susceptibles a Espa-

nya de beneficiar-se’n.

Finalment aquesta llei garantirà el

dret a la lliure elecció del nom propi, amb

la qual cosa es derogarà la prohibició

d’inscriure-hi com a nom propi els dimi-

nutius i variants col·loquials o familiars.

Segons preveu aquesta llei, els tràmits

i requisits per a la rectificació del sexe i

del nom seran els següents:

- Ser major de 18 anys.

- Informe mèdic o psicològic que diag-

nostiqui disfòria de gènere.

- Tractament mèdic mínim de dos

anys per adaptar les seves caracterís-

tiques físiques al sexe que es reclama.

- No és necessària la intervenció qui-

rúrgica de canvi de sexe.

Les sol·licituds de rectificació es tra-

mitaran al registre civil del domicili de la

persona interessada i un cop atorgades,

es lliurarà un nou DNI i tota la documen-

tació del registre civil, en què es farà cons-

tar el nou sexe i el nou nom.

ALBERT JOAN i MANENT

Jutge de pau

ASSESSORIA JURÍDICA
Andreu Sainz
Un dimarts al mes
Visites a concertar



PÒRTIC URBANISME

És molt important que l’acció de govern tin-

gui la capacitat de crear les infraestructures

i equipaments que una comunitat necessita i,

si és possible, d’avançar-se a les necessitats.

L’Escola Bressol, la piscina coberta i el gimnàs,

la petanca o el CEIP del Pla de l’Avellà en serien

alguns exemples, com també les obres ja ini-

ciades o a punt de fer-ho del Centre de Joven-

tut, l’ampliació de l’Ajuntament, la biblioteca o

la llar d’infants del Pla de l’Avellà. Aquestes

actuacions solen ser les més agraïdes.  

Però la gestió del dia a dia, el funcionament

normal i eficient de tots els serveis comporta

moltes més hores de gestió i treball. Aquesta

dedicació queda moltes vegades amagada i no

es reconeix la tasca de tota l’estructura que fa

funcionar el nostre poble. Des dels regidors de

les diferents àrees fins a tot el personal, tant tèc-

nic com administratiu, incloent-hi el personal de

l’empresa municipal GICSA, estan treballant

perquè tots els serveis bàsics funcionin: neteja

de carrers, manteniment de jardins i mobiliari

públic de tot tipus, recollida d’escombraries,

enllumenat públic, clavegueram, manteniment

del cementiri i servei d’aigua potable són com-

petències exclusives i obligatòries del municipi,

i a Cabrera funcionen.

El nostre Ajuntament també ofereix tot un

seguit de serveis que no són obligatoris i que

les demandes i les necessitats existents han

anat creant en el transcurs del temps. Trans-

ports públics, serveis socials, places escolars de

0-3 anys, joventut, gent gran, esports, cultura,

festes, policia local... són serveis que també fun-

cionen i ho fan gràcies a la professionalitat de

totes les persones que des dels seus diversos

graus de responsabilitat els fan anar. De poc

serviria que fóssim capaços només de crear

equipaments i descuidéssim el funcionament

normal i eficient de tots els serveis.

CARLES ROCABERT 
i SHELLY
Alcalde i regidor 

de Governació i Patrimoni

Sortejats i adjudicats
els habitatges  
de protecció oficial

Cabrera 3

Els 18 habitatges de protecció oficial
del Pla de l’Avellà, de promoció públi-

ca de l’empresa municipal GICSA, ja
tenen adjudicataris. El passat 26 de juliol
es va celebrar el sorteig tan esperat al
Pavelló d’Esports de Cabrera. El procés ha
estat llarg i ple d’entrebancs, ocasionats
principalment pel canvi de normatives i
de legislació, tant del Ministeri d’Habitat-
ge com del Departament d’Habitatge de
la Generalitat de Catalunya.

El passat mes de maig es va obrir el
termini perquè els interessats poguessin
presentar les seves sol·licituds. Van arri-
bar-ne un total de 107. Un cop revisades
i estudiades amb deteniment, el Tribunal
creat per a l’ocasió –que estava format
pel tinent d’alcalde, Joan Buxadé, actuant
per delegació com a president; el secre-
tari de l’Ajuntament i de GICSA, Francesc
Simona; un membre de cada grup polí-

tic amb representació municipal; Enric
Mir com a assessor fiscal i laboral, i l’ar-
quitecte municipal, Josep Gaspar– va
validar 71 expedients i va deixar fora de
concurs els restants 36. 

El Tribunal, que va estar assistit pel
notari de Vilassar de Mar, Albert Domin-
go, va presidir el sorteig dels 18 lots,
compostos per un habitatge de 90 m2

de superfície útil, una plaça d’aparca-
ment i un traster. 

En l’acte del sorteig, cadascun dels
participants va poder introduir la bola
amb el seu número a dins de l’urna.
Dues nenes van actuar com a mans
innocents. La mitjana d’edat, tant dels
sol·licitants com dels adjudicataris, ha
estat de 30 anys. El lliurament de claus
dels habitatges de protecció oficial del
Pla de l’Avellà està previst per a aquest
mes de novembre.



La Regidoria de Medi Ambient ha dut a

terme, durant el període d’estiu, la

campanya de sensibilització ambiental

“L’aigua és vida: Conservem-la!”, que ha

estat una iniciativa en què ha participat

Sorea (empresa concessionària d’abasta-

ment d’aigua potable) i els ajuntaments

d’Alella, Cabrera de Mar, Cabrils, Teià i

Vilassar de Mar. D’altra banda, el seu

objectiu és fer-nos prendre consciència

4 Cabrera

MEDI AMBIENT

Campanya ‘L’aigua és vida: 
Conservem-la!’, per 
promoure’n l’estalvi

del privilegi que significa obrir l’aixeta i

que ragi aigua, atès que és un recurs

escàs i que no es pot garantir per sem-

pre, tot donant una sèrie de consells pràc-

tics que permeten estalviar-la a les nos-

tres llars. En una segona fase de la

campanya, es repartiran reductors (o

escumadores) per instal·lar-los a la boca

de les aixetes, que ajuden a reduir fins al

40% el consum d’aigua.

CULTURA

El Correllengua arriba 
a Cabrera de Mar 

L’edició del Correllengua
2006 es va celebrar el diu-

menge 15 d’octubre, amb una
ballada de sardanes a la plaça
Nova, a càrrec de la Cobla
Nova del Vallès. A continuació,
es va donar lectura al manifest

corresponent a l’edició d’en-
guany. El Correllengua és un
esdeveniment que, per sisè
any consecutiu, organitza el
Turó dels Dos Pins, amb el
suport de la Regidoria de Cul-
tura i la col·laboració del

Col·lectiu de Mit-
jans Audiovisuals
de Cabrera i
altres entitats del
poble. El seu
objectiu és rei-
vindicar la unitat
de l’idioma en
l’àmbit dels Paï-
sos Catalans, així
com impulsar
l’extensió de l’ús
social del català
a tots els nivells.

SERVEIS SOCIALS

50 anys de celebració 
de la Diada dels Avis 
a Cabrera de Mar

El passat 8 d’octubre, Cabre-
ra de Mar va homenatjar a

tota la gent gran amb una festa
molt especial, ja que se’n com-
plia els 50è aniversari.

La diada va començar a
les 12 h amb una missa so-
lemne oficiada per Mn. Rai-
mon Canalies.

Tot el col·lectiu de gent
gran, acompanyants i autoritats
es van desplaçar al restaurant
Can Miracle on, en els seus jar-
dins, es va servir l’aperitiu.

Seguidament, el públic
assistent va entrar al restau-
rant, on la presidenta de l’As-
sociació de Pensionistes i Gent
Gran, Lidia Ruilópez, va donar

la benvinguda. La regidora
Marga Padilla també es va diri-
gir als assistents per manifes-
tar les seves felicitacions i
agraïments.

A continuació, va començar
el dinar i, després, els avis de
més edat presents i no repeti-
dors (Montserrat Manent i Lau-
reà Serra) van tallar el pastís.

Finalment, va arribar el
brindis a càrrec de Carles Roca-
bert, alcalde de Cabrera de
Mar, que va fer un petit resum
de la història de les antigues
diades de la vellesa i de la
importància i el protagonisme
que ha anat guanyant la gent
gran a Cabrera de Mar.
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La temporada escolar va començar de
nou, com cada any, amb normalitat,

després de l’estiu. 
L’Escola Bressol va ser la primera a

obrir les seves portes. Prèviament, però,
l’equip directiu i els mestres s’havien
posat a treballar el 24 d’agost per prepa-
rar classes i poder fer les  entrevistes amb
les famílies noves. Durant aquests dies es
va coordinar i organitzar una reunió gene-
ral amb tots els pares i mares, amb l’ob-
jectiu de presentar l’equip i explicar el fun-
cionament i la normativa del centre.

D’altra banda, els infants van comen-
çar les classes el 6 de setembre.

S’ha de destacar que es va recoma-
nar a les famílies dels nens i nenes nous
una reducció de l’horari (matins) durant
el període d’adaptació. Els infants ja assis-
tents d’altres anys des del primer dia van
fer l’horari complet, amb excepció dels
casos que van requerir una petita adap-
tació.

Amb relació al CEIP del Pla de l’Ave-

llà, l’equip directiu va començar el 28 d’a-
gost i va fer un primer contacte i la revi-
sió de la gestió i de les instal·lacions. L’e-
quip de mestres va començar l’1 de
setembre; el temps fins a l’inici de les clas-
ses el van destinar a la preparació de clas-
ses, reunions de claustre i diverses ges-
tions per preparar el nou curs.

D’altra banda, els nens i nenes d’in-
fantil i primària van començar les classes
el 12 de setembre, amb tota  la plantilla

de mestres i personal al complet.
Aquest any, com a novetat, destaca la

incorporació de la sisena hora: s’ha aug-
mentat l’horari cap al migdia, de 12 h a
13 h. 

L’Escola Parroquial Sant Feliu també
va obrir les seves aules l’1 de setembre
per a tot el personal docent i l’equip direc-
tiu. Els infants de primària i nois i noies
de secundària també van començar els
cursos el 12 de setembre.

ENSENYAMENT

Els centres d’ensenyament 
comencen el curs escolar amb 
la incorporació de la sisena hora

ENSENYAMENT

L’Escola d’Adults torna a obrir de nou les seves portes

Ja és el segon any que fun-
ciona l’Escola d’Adults a

Cabrera de Mar i les assignatu-
res base continuen sent el cata-
là, impartit per la coordinadora
lingüística, Maria Planas, i la
informàtica, per Xavi. El període
de matriculació va durar tot el
mes de setembre.

Les classes van començar
el 2 d’octubre al CEIP del Pla
de l’Avellà, a dos quarts de vuit
del vespre. 

Els grups d’alumnes de
cada temàtica estan dividits
en dos nivells: iniciació i per-
feccionament. La iniciació es
fa dilluns i dimecres, i el de

perfeccionament, dimarts i
dijous. 

Els mestres, al comença-
ment  del curs, van fer un petit
estudi de cada alumne per
poder orientar millor l’estudiant
sobre el nivell que necessitava.

El curs d’adults té una
durada de 4 mesos i torna a

començar al març, amb noves
matriculacions.

La Regidoria d’Ensenya-
ment està preparant noves
temàtiques que s’aniran su-
mant a les assignatures base i,
d’aquesta manera, ampliar l’o-
ferta educativa segons les
necessitats dels ciutadans.
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ESPORTS

El paviment del poliesportiu, 
reparat per evitar l’efecte de desgast

L’Ajuntament de Cabrera va encarregar
el passat agost una actuació provisio-

nal sobre el paviment del poliesportiu. El
pas dels anys i l’ús intensiu, tant per a l’es-
port com per a d’altres celebracions, n’ha-
vien desgastat la capa superficial, cosa
que contribuí a fer-ne minvar l’adherència
i hi dificultava la pràctica correcta. El pro-
cés ha consistit a fresar la pista per obrir-
ne els porus, aspirar-la i després d’esten-

dre-hi una primera capa d’emprimació i
posar-hi fins a 3 capes de pintura epoxi
permeable. D’altra banda, el nou color ha
contribuït a millorar la lluminositat de l’es-
pai esportiu. 

Malgrat ser una mesura provisional la
reparació del paviment, l’Ajuntament està
estudiant la possibilitat de col·locar super-
fícies sintètiques, entre d’altres punts pen-
dents de solucionar com ara l’elevada

humitat emergent de la pista per culpa de
la capa freàtica (el camp de futbol actua
com a autèntic dipòsit d’aigua), la ignifu-
gació del sostre, els accessos directes des
del carrer, poc estancs, així com la cele-
bració d’activitats extraesportives que
aquests tipus de paviments suporten
malament –Festa Major d’Hivern, Cap
d’Any, teatre, Jocs d’estiu, Carnestoltes,
Sant Feliu…

TRANSPORTS

S’instal·len noves 
marquesines a diversos
punts de la localitat

Aquests dies s’estan efec-
tuant treballs per a la ins-

tal·lació de marquesines a qua-
tre parades de bus, tres a les
de la línia C-13 CABRERA DE
MAR – VILASSAR DE MAR i una
a la parada de la línia C-30
VILASSAR DE DALT - MATARÓ.
Les marquesines s’ubicaran a
les parades següents:

- Escola Bressol, direcció
Vilassar de Mar

- Agrícola de Cabrera, di-
recció Vilassar de Mar

- Carretera d’Argentona,
direcció Mataró

- Estació de Cabrera de
Mar, inici de línia.

El cost de les marquesines
és de 20.431 € i per a la seva
adquisició s’ha obtingut una
subvenció de 7.824 €, el

38,3% del seu cost. Van ser
instal·lades a final d’octubre.

Al setembre s’ha cursat
una nova petició de subvenció
per a l’adquisició d’altres mar-
quesines per ser instal·lades el
proper exercici 2007 i que de
ser concedida, permetria se-
guir millorant el servei de bus
a la localitat.

TECNOLOGIA I COMUNICACIÓ

Cabrera sense fils:
migració de tecnologia
Wi-Fi a tecnologia WiMAX

El març 2005, Cabrera de
Mar va ser capdavantera al

Maresme instal·lant al nostre
municipi el servei d’accés
sense fils a la xarxa Internet
amb tecnologia Wi-Fi. En el pro-
jecte inicial es preveia el pas a
la WiMAX en el moment que
aquesta estigués disponible.

Els objectius d’aquesta
xarxa són:

- Actualització tecnològica
que ens permeti estar al dia
pel que fa a les TIC.

- Un servei de qualitat a un
cost reduït.

- Estendre el servei a llocs
on les operadores no tenen
previst arribar.

Com que ja està disponi-
ble, en el mes de setembre va
iniciar-se la migració del servei

Wi-Fi a servei WiMAX. Aquesta
migració, es preveu tenir-la
enllestida a primers de novem-
bre.

Els avantatges més signifi-
catius d’aquest canvi són:

- Una cobertura més
àmplia.

- Major estabilitat i qualitat
en les comunicacions.

- Millora en la gestió de
l’ample de banda.

- Incorporació del servei de
veu (telèfon IP).

- Instal·lació més integrada
de l’equip domèstic.

Al voltant de 90 són els
usuaris que en l’actualitat
estan connectats a la xarxa
municipal; amb la nova tecno-
logia WiMAX, aquest nombre
s’incrementarà molt.  
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HISENDA

S’aproven diverses modificacions de
les ordenances fiscals del municipi

En el Ple ordinari del 26 de setembre

passat, es varen presentar, per a la

seva aprovació, les modificacions de les

ordenances fiscals següents:

Ordenança fiscal número 2: im-

post sobre vehicles de tracció mecà-

nica.

La quota vigent es modifica aplicant la

variació de l’IPC (3,9%) que correspon al

del passat mes d’agost i referit als últims

dotze mesos. 

Ordenança fiscal número 6: taxa

per a l’expedició de documents ad-

ministratius i tramitació d’expe-

dients.

S’aplica l’IPC a les quotes vigents.

Article 6. Quota tributària

S’elimina l’epígraf tercer, amb la qual

cosa es deixa de cobrar l’import a què es

referia. El quart epígraf es reordena i

passa a ser el tercer. Es crea un nou epí-

graf quart –EXPEDIENTS URBANÍSTICS–

taxa que procedeix de l’Ordenança fiscal

número 9 –TAXA PER A LLICÈNCIES

URBANÍSTIQUES i la qual s’elimina.

DISPOSICIÓ ADDICIONAL

S’elimina l’arrodoniment a la fracció

superior de 10 cèntims d’euro.

Ordenança fiscal número 9: taxa

per a la concessió de llicències ur-

banístiques.

Article 5. Base imposable

S’adapta la base imposable a la matei-

xa que s’utilitza per a l’impost sobre cons-

truccions, instal·lacions i obres.

Article 6. Quota tributària

S’aplica l’IPC a les quotes vigents.

Article 8. Acreditament

Es revisa i actualitza el text. 

Ordenança fiscal número 13: taxa

per a la recollida, transport i tracta-

ment de residus sòlids urbans do-

mèstics, comercials i de professio-

nals.

S’aplica l’IPC a les quotes vigents.

Article 5. Beneficis fiscals – Apartat 1

Amb la política de seguir premiant la

utilització de la deixalleria, es modifica la

taula de les bonificacions que s’apliquen

sobre la quota tributària, que passarà a ser

la següent:

- De 0 a  2 utilitzacions anuals: 0%

- De 3 a  6 utilitzacions anuals: 5%

- De 7 a 10 utilitzacions anuals: 10%

- D’11 a 14 utilitzacions anuals: 15 %

- A partir de 15 utilitzacions anuals:

20%.

S’aplicarà el 2007 sobre els viatges

que s’hagin fet durant l’any 2006 i així els

anys successius.

Article 5. Beneficis fiscals – Apartat 2

Es revisa i modifica el text que es refe-

reix a la concessió de bonificacions o

exempcions de la quota tributària als que

acreditin insuficient capacitat econòmica.

Article 7. Acreditament

Es revisa i actualitza el text. 

Ordenança fiscal número 23: im-

post sobre activitats econòmiques

(IAE).

S’aplica l’IPC al coeficient de situació.

ESPORTS

Copa Maresme de Trial i III Cursa Popular Vilassar de Mar

El passat dia 1 d’octubre va-
ren tenir lloc a Cabrera dos

esdeveniments esportius amb
bona acollida, tant de partici-
pants com de públic.

Per una banda, la primera
prova de la Copa Maresme,
una competició de nova crea-

ció que neix amb la finalitat de
fomentar la pràctica del trial en
bicicleta a l’aire lliure. 

La prova, que va començar
a les 9 del matí, constava de
quatre zones de diferents graus
de dificultat, segons l’experièn-
cia i la tècnica dels participants.

Més de 40, que es varen aple-
gar a la cita, que va tenir com
a punt de trobada l’Alberg de
Joventut Torre Ametller.

D’altra banda, també va tenir
lloc la III Cursa Popular Vilassar
de Mar-Cabrera de Mar, organit-
zada pel Complex Esportiu Aire.

Amb un recorregut de 10 km, el
tret de sortida es va donar a l’a-
vinguda arquitecte Eduard Ferrés
i l’arribada va instal·lar-se a la
ronda de Catalunya, davant
mateix de l’equipament espor-
tiu. La prova va comptar amb
més de 270 corredors.



8 Cabrera

FESTES

Cabrera de Mar celebra 
les seves festes d’estiu

Cabrera de Mar va viure, durant els
mesos d’estiu, un intens calendari de

festes populars. Com és tradició, la més
destacada va ser la Festa Major de sant
Feliu, patró del poble, que enguany es va
celebrar del 28 de juliol a l’1 d’agost. El
programa d’actes es va iniciar el divendres
dia 28, amb la paella al Club Nàutic per
als jubilats del poble. A la tarda, es va inau-
gurar una exposició de pintura a Can Bar-
tomeu, amb el títol “Àpats”, que recollia
obres de diferents artistes locals. A la nit,
el TAC va presentar l’obra de teatre Diner
(molt) negre. L’endemà, dissabte dia 29,
el TAC infantil va representar La blanca
neus. Més tard, a les nou del vespre, des
del balcó de l’Ajuntament es va llegir el
pregó de Festa Major, a càrrec de l’Escola-
taller Municipal de Pintures i Manualitats.
A continuació, els Peluts de Foc de Cabrils
i la seva bèstia, en Brolla, van ser els pro-
tagonistes del correfoc, que va tenir com
epíleg una sorollosa mascletà. A mitjanit
va començar el ball, a la plaça de la Fàbri-
ca, amb l’orquestra Traffic. 

Les activitats del diumenge dia 30 es
van iniciar amb una xocolatada. A la tarda,
la Cobla Costa Brava va oferir una ballada

de sardanes. Tot seguit, el mateix conjunt
musical va interpretar el concert de Festa
Major, com a preludi del ball de mitjanit.
El dilluns 31 de juliol es va poder degus-
tar, a la plaça de l’Ajuntament, la fideuà
popular. A la nit, el TAC va representar la
seva II Gala Musical Donem la nota, amb
un gran èxit de públic. La diada de sant
Feliu, dimarts 1 d’agost, es va encetar amb
la passejada amb bicicleta pels carrers del
poble. A migdia, es va celebrar la missa
solemne, acompanyada amb els cants del
Cor Parroquial Sant Feliu, que va interpre-
tar els goigs en honor del sant patró. Al
vespre, el grup Port-Bo va oferir una can-
tada d’havaneres, al Club Nàutic, seguida
d’un espectacular castell de focs, que va
posar punt final a la Festa Major. Amb tot,
la gresca a la platja va continuar una bona
estona, amb els actes programats per la
Festa Jove.

Dues setmanes més tard, en concret
el divendres 18 d’agost, el veïnat d’Agell
va celebrar la Festa Major de santa Elena.
Els actes es van iniciar amb un ofici solem-
ne, a l’ermita de santa Elena. En acabat, el
restaurant Ca’ls Frares va oferir un refrige-
ri a tots els assistents. A la tarda, l’alberg

Torre Ametller va ser l’escenari d’un espec-
tacle de jocs i animació infantil, seguit
d’una xocolatada a càrrec del mateix
alberg. La festa es va acabar amb ball, a la
nit, amb l’orquestra Swing.

Per la seva part, el veïnat del Pla de l’A-
vellà va celebrar la seva Festa d’Estiu, els
dies 14, 15 i 16 de juliol, amb una àmplia
oferta d’activitats lúdiques. L’acte més des-
tacat fou el sopar al nou parc del Pla de
l’Avellà, el dissabte dia 15, seguit del ball
amb l’orquestra La Chata.

OBRES I SERVEIS

Comencen les obres d’ampliació de l’Ajuntament

Durant el mes de setembre
ha començat l’ampliació

de la part de l’Ajuntament que
dóna a l’av. pare Català. Les
obres, que tenen una previsió
d’execució de 6 mesos, con-
sisteixen a aixecar una planta i
a comunicar tant els baixos

com el primer pis amb la part
central. La distribució dels nous
espais permetrà fer, a la planta
baixa, l’arxiu general i més des-
patxos per a l’àrea econòmica i
al pis, despatxos i sales de reu-
nió tant per a les necessitats ja
actuals d’algunes àrees com

perquè els grups polítics de l’o-
posició puguin tenir espais pro-
pis.

Respecte a l’estètica exte-
rior, us adrecem al butlletí
número 22 en què publicà-
vem l’esquema de les façanes.
Durant el 2008 seria interes-

sant que es pogués completar
l’obra aixecant també una
planta a l’ala que dóna a la
riera. Atenció al Ciutadà,
Secretaria, Jutjat i la regidoria
de Serveis Socials necessiten
també més espai del que dis-
posen actualment.
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POLICIA LOCAL

S’amplia la plantilla de la Policia
Local amb dos nous auxiliars

En el ple del 26 de setembre

es va aprovar la creació de

dues places d’auxiliar de policia

amb l’objectiu de millorar la

vigilància, la seguretat i l’atenció

policial del complex i extens

terme municipal de Cabrera de

Mar.

“Cabrera necessita tenir

permanentment una patrulla

de policia preparada per aten-

dre qualsevol emergència. En determinats

moments és necessari doblar la presència

nocturna, treballant conjuntament amb les

dels Mossos d'Esquadra, per millorar la

seguretat i tranquil·litat a què tenim dret”;

aquests motius, en paraules de l’alcalde,

són els que ens han decidit a crear les pla-

ces d’auxiliar de policia. L’objectiu és poder

atendre aquelles necessitats diürnes de

seguretat a les entrades i sortides de l’es-

cola, de policia de proximitat o

de barri, a un cost econòmic

més baix que el de l’agent de

policia. 

“Els diversos nuclis de

població, les zones industrials i

comercials, la plana agrícola, la

platja i les diverses vies de cir-

culació que passen pel nostre

municipi exigeixen un nombre

d’efectius superiors als que ens

correspondrien per nombre d’habitants i si

existís un nucli urbà més compactat”, ha

explicat l’alcalde. D’altra banda, és previst

que abans d’acabar l’any es puguin cobrir

les places de nova creació. 

SERVEIS SOCIALS

Beques per a llibres 
i material escolar

El passat 6 d'octubre va acabar el termini

per sol·licitar les beques per a llibres i

material escolar que cada any atorga l'Ajunta-

ment de Cabrera de Mar, des de la Regidoria

de Serveis Socials.

Aquests ajuts són per als alumnes empa-

dronats a Cabrera de Mar que tenen entre 3

i 16 anys. 

Enguany han demanat l'ajut un total de

30 alumnes empadronats a Cabrera de Mar.

Tot i les beques que hi ha provinents d'altres

administracions (Ministeri d’Educació, per

exemple), l'Ajuntament vol ajudar aquelles

famílies del nostre poble que tenen rendes

més baixes les quals la despesa de llibres dels

seus fills afecta considerablement.

ENSENYAMENT

Beques per 
a estudiants

Per quart any consecutiu, l’Ajuntament
de Cabrera de Mar va preveure en el

pressupost del 2006 una partida de
3.000€ amb la finalitat de becar aquells
estudiants universitaris que compleixin els
criteris establerts a les bases. Al tancar l’e-
dició, encara estava obert el període de
sol·licituds, que seran estudiades detingu-
dament per la comissió, integrada per
diferents regidors del consistori i l’assis-
tenta social. Entre d’altres paràmetres, es
tenen en compte criteris com l’edat, la
renda, la nota d’accés a la universitat, el
nombre de germans en edat escolar, etc.,
amb la finalitat d’assegurar que la con-
cessió de les beques es realitzi de la
manera més justa possible.

RENOVACIÓ
DEL DNI

Es fa saber que el dia
23 de novembre de 2006
de 2/4 de 10 a 2/4 de 2 

del migdia a la
SALA NOVA,

situada a la plaça de 
l’Ajuntament, 5

els funcionaris de la comissaria 
de Policia de Mataró 

es desplaçaran a Cabrera de Mar 
per renovar els DNI.

Les persones interessades poden
presentar-se o telefonar a l’Ajunta-
ment per inscriure’s prèviament.

Tel. 93 759 00 91 ext. 7



CULTURA

Cabrera de Mar commemora 
la diada de l’11 de Setembre

La Regidoria de Cultura va programar,
amb motiu de la Diada Nacional de

Catalunya, una àmplia agenda d’activitats,
en què es va donar cabuda tant a la pro-
moció de les arts i la cultura com a la recu-
peració i reivindicació de la memòria his-
tòrica col·lectiva. En aquest sentit, Can
Bartomeu va ser l’escenari, el dia 9 de
setembre, d’un concert de piano a quatre
mans, mentre que el dia 10 va acollir un
recital poètic, seguit d’una actuació de
cant coral. L’acte més rellevant de la Diada
d’enguany, però, va tenir lloc el dia 11 de
setembre, a les 11 del matí, amb la inau-
guració del nou monument dedicat a
Rafael Casanova, al parc de les Corts. Tot
seguit, els membres del consistori muni-
cipal van realitzar l’ofrena floral institucio-
nal davant del monòlit. A migdia, l’histo-

riador arenyenc Jordi Bilbeny va fer, a Can
Bartomeu, una conferència en què va
reflexionar sobre el procés d’adulteració i
manipulació que ha sofert la història de
Catalunya, al llarg dels segles, per la cen-
sura espanyola. En acabar la conferència,
a la sala d’exposicions es va inaugurar la
mostra de pintures “Abstraccions”, del dis-
senyador gràfic i publicista Carles Peidro,
que presentava un recull de l’obra plàsti-
ca d’art contemporani d’aquest cabrerenc,
nascut a l’Hospitalet de Llobregat, en què
destaca la vigorosa combinació de for-
mes, colors i textures, on s’amaguen múl-
tiples detalls que atrapen l’atenció de l’ob-
servador. Els actes de la Diada es van
tancar a la tarda, amb una ballada de sar-
danes a càrrec de la Cobla Nova del Vallès,
també a Can Bartomeu.
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CULTURA

El poble dedica un monument 
per recordar Rafael Casanova

El parc de les Corts, situat davant de
l’edifici del Sindicat, és l’espai que l’A-

juntament de Cabrera de Mar ha elegit
com a emplaçament del monòlit erigit a
la memòria de Rafael Casanova, conse-
ller en cap de Barcelona, que al setembre
de l’any 1714 va encapçalar la defensa
de la ciutat contra l’assalt de les tropes de
Felip V. L’acte d’inauguració del nou
monument va tenir lloc el passat 11 de
setembre, Diada Nacional de Catalunya,
amb un parlament a càrrec de l’alcalde
de Cabrera de Mar, Carles Rocabert, en
què va reflexionar sobre la simbologia i
l’esperit de la Diada. Tot seguit, els mem-
bres del consistori van descobrir la placa

commemorativa i van dipositar l’ofrena
floral als peus del monòlit. Amb aquesta
iniciativa, l’Ajuntament pretén donar
caràcter institucional a la commemoració
de la diada de l’11 de Setembre, tot con-
vidant les diferents entitats i associacions
del municipi a participar, en els anys suc-
cessius, en l’acte d’ofrena floral.

CULTURA

Concerts de
piano i cant
coral a Can 
Bartomeu

El centre cultural Can Bartomeu va ser
l’escenari de dos concerts i un recital

de poesia, emmarcats dins els actes de
commemoració de la diada de l’11 de
Setembre d’enguany. En concret, la nit del
dissabte 9, Mireia Fornells i Joan Miquel
Hernández van interpretar un concert de
piano a quatre mans. L’endemà, diumen-
ge dia 10, l’actriu Gemma Reguant i la pia-
nista Anna Alemany van oferir el recital de
poesia i música “Bombons poètics amb
licor de Mompou”, espectacle en què poe-
mes d’Espriu, Brossa, Maragall i altres poe-
tes i poetesses catalans s’acompanyen
amb peces musicals de Frederic Mompou.
A continuació, va tenir lloc el concert de
cant coral a càrrec del cor de noies de l’es-
cola l’ARC de Barcelona, entitat que realit-
za la seva labor educativa musical des de
1967, que va interpretar obres de Mozart,
Haydn i Schumann.  
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CONSISTORI

El passat 3 d’octubre es va convocar
un Ple extraordinari amb un sol

punt a l’ordre del dia, el de l’elecció dels
membres de les meses electorals per
a les eleccions de l’1 de novembre
“ELECCIONS AL PARLAMENT DE CATA-
LUNYA”.

A les anteriors convocatòries la
selecció dels membres s’obtenia fent a
mà el sorteig amb la participació de l’al-
calde, dels regidors i amb el control i
vistiplau del secretari; una vegada ele-
gits els membres de les meses electo-
rals, el personal administratiu del nos-
tre Ajuntament completava les tasques
de comunicació als interessats així com
a les administracions corresponents,
feines complexes i amb un nivell de
mecanització baix i, per tant, que dema-
naven una gran dedicació de temps i
provocaven possibilitats d’errors. 

D’altra banda, aquesta vegada el

sorteig es va efectuar amb mitjans
informàtics.

D’aquesta manera, en el sistema
informàtic de l’Ajuntament, i facilitat per
l’Oficina del Cens, s’hi van introduir les
dades del cens del nostre poble. Iniciat
el sorteig, i sota els condicionaments
que mana la llei, el programa informà-
tic utilitzat va seleccionar de manera
aleatòria els membres de les diferents
meses electorals. El sorteig va ser pro-
jectat a mesura que s’efectuava i els
resultats a més de projectar-los es
varen imprimir.   

A partir d’aquesta informació i al
marge del Ple, el sistema va emetre
automàticament la resta de comunica-
cions als interessats i a les institucions,
amb l’estalvi de temps i la consecució
de la seguretat esperada.        

L’acte va ser retransmès per Ràdio
Cabrera de Mar. 

Elecció dels membres 
de les meses electorals

CULTURA

Segona entrega de la col·lecció Poetes de Cabrera de Mar

La Sala Nova de davant de
l’Ajuntament va acollir, el

dissabte 7 d’octubre, la pre-
sentació de la segona entrega
de la col·lecció Poetes de
Cabrera de Mar, dedicada a
recollir l’obra de diferents
autors locals i que publica el
consistori. En aquesta ocasió,
els dos nous volums que s’han
editat són Pensaments poè-
tics, antologia d’obres de
Ramon Bonet i L’avi Pla, reco-
pilació de textos de Ramon Pla.
La tasca de compilar els dife-

rents materials literaris ha anat
a càrrec de Núria López.
Durant l’acte, es va recordar
l’entranyable figura de Ramon

Pla i Rovira, nascut a Manlleu
el 1897 i mort a Cabrils el
1973, autor de diversos reculls
de poemes i textos en prosa,

entre els quals destaquen
Fruits de vocació (1963), Pen-
saments i recordances (1966)
i Sonets i glosses (1967).

L’acte, emmarcat dins la
programació de L’octubre
dels poetes, es va comple-
mentar amb un recital, previst
per fer-se a la biblioteca el
divendres 27 d’octubre. Durant
el desenvolupament d’aquest,
van llegir els seus poemes els
escriptors Núria López, Sílvia
Tarragó, Jesús Sáez, Albert
Calls i Anna Maluquer

MEDI AMBIENT

Nius d’orenetes
a l’Ajuntament

Com és sabut de tots, les orenetes que arri-
ben a inicis de la primavera al nostre poble

són espècies protegides. Tradicionalment,
aquest ocell migrador havia construït els nius
en penya-segats, però ràpidament va colonit-
zar el medi urbà servint-se dels ràfecs i teules
que surten dels edificis per construir-los-hi.
Una de les característiques d’aquestes aus és
que sempre retornen als mateixos llocs, any rere
any, per fer la posta, esmerçant prop d’una set-
mana per a bastir els nius amb el fang provinent
de rials, rieres i camps.

Per dur a terme les reformes de l’edifici
annex de l’Ajuntament, s’ha hagut de desmun-
tar la teulada, i per tant, això ha comportat la
destrucció dels nius. Per no estressar els ocells,
es va decidir que es desmuntaria la part de la
façana est i sud-est a l´últim moment, esperant
que les orenetes marxarien cap a l’Àfrica. I així
va fer-se, entre el dia 11 i 12 de setembre.

D’aquesta manera, quan les orenetes tornin
la propera primavera, començaran a nidificar al
mateix edifici, ja que, tot i que serà més alt, es
respectarà la mateixa estructura.
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En un altre lloc d’aquest Butlletí es dóna
informació de com es va efectuar el sorteig

dels 18 habitatges de protecció oficial del Pla
de l’Avellà. En aquest apartat ens centrem a
proporcionar un perfil dels ciutadans interes-
sats en l’adquisició d’aquests habitatges, que
limitem al nombre de sol·licitants, a la seva edat
i al seu sexe. 

Analitzant la taula adjunta i centrant-nos en
la columna de “SOL·LICITANTS”, veiem que,
d’un total de 107, 90 no superen els 35 anys,
el 84%, i d’aquests 42 són dones (47%) i 48,
homes (53%), pràcticament meitat i meitat.

Comparant els sol·licitants amb els adme-
sos, veiem que, per no ajustar-se a les bases,
varen ser descartades un total de 36 sol·licituds,
una tercera part. Fent la mateixa anàlisi del parà-
graf anterior, dels 71 admesos, 62 no superen
els 35 anys, el 87%, i d’aquests 28 són dones
(45%) i 34, homes (55%).        

Finalment i centrats ja en els adjudicataris,
dels 18 afortunats exceptuant 2, la resta, és a
dir 16, són persones entre 20 i 35 anys i d’a-
questes el mateix nombre de dones que d’ho-
mes. La mitjana d’edat de les dones és de 27,4
anys i la dels homes, el 29,4. Una altra dada a
tenir en compte: del total dels 18 nous pro-
pietaris, 16 són solters.

CABRERA EN XIFRES 

Peticionaris dels habitatges 
de protecció oficial

TRANSPORTS

Renfe amplia l’horari dels trens que paren a Cabrera

Des del passat 4 de setem-
bre, Renfe ha ampliat

durant els dies feiners el nom-
bre de serveis, amb les nove-
tats següents:
CABRERA DE MAR – 
BARCELONA

Hi havia 5 serveis diaris i

aquests s’amplien amb 16 més.
La novetat més important és la
prolongació dels serveis durant
la nit, ja que l’últim era a les
21,36 h, i amb l’ampliació són
tres els trens a partir d’aquesta
hora (21,42 h, 22,12 h i l’últim
a les 22,42 h).

BARCELONA – CABRERA
DE MAR

Hi havia 57 serveis diaris i
s’amplien amb 17 més. En a-
questa direcció les novetats més
importants són dos més mati-
ners, ja que el primer servei que
s’iniciava a les 6,38 h s’avança

amb un tren a les 5,59 h i un
altre a les 6,29 h. D’altra banda,
l’últim servei, que era a les
23,16 h, s’allarga a les 00,05 h.

Per disposar dels horaris, es
poden demanar a les oficines
de l’Ajuntament o consultant la
web: www. cabrera de mar.org.

HABITATGES DE PROTECCIÓ OFICIAL - PERFIL DELS PETICIONARIS

SOL·LICITANTS ADMESOS ADJUDICATARIS

DONES HOMES TOTAL DONES HOMES TOTAL DONES HOMES TOTAL

20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

20 a 35

36
38
39
40
42
44
48
49
57
60
62

> de 35

TOTALS

Promig
edat

2 1 3
2 2 4
1 1
2 7 9
4 3 7
6 1 7
2 2 4
3 5 8
4 8 12
3 5 8
5 6 11
4 4
2 1 3
1 1 2
3 1 4
2 1 3

42 48 90

1 1
2 2
1 1
2 2
2 2
1 1 2
1 1
2 2
1 1 2
1 1
1 1

5 12 17

47 60 107

43,9% 56,1% 100%

29,1 31,3 30,3

1 2 3

4 4
3 3 6
2 1 3
2 1 3
3 4 7
2 5 7
3 4 7
5 5 10

3 3
2 2
1 1
3 1 4
2 2

28 34 62

1 1
2 2
1 1
2 2

1 1
1 1

1 1

3 6 9

31 40 71

43,7% 56,3% 100%

30,3 29,3 29,7

1 1

2 2
2 2
1 1

2 1 3
1 1 2
1 1
1 2 3

1 1

8 8 16

1 1

1 1

0 2 2

8 10 18

44,4% 55,6% 100%

27,4 29,4 28,5

EDAT
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La Regidoria de Serveis Socials i la
Diputació de Barcelona, amb la

col·laboració de l'Associació de Pen-
sionistes i Gent Gran de Cabrera, van
oferir el passat 28 de setembre a les
sis de la tarda una xerrada sobre "L'es-
très en la gent gran". La conferència
va ser a càrrec del psicòleg Ramón
Buscallà, un professional que ja ha vin-
gut en dues ocasions a Cabrera de Mar
a fer conferències per a la gent gran
amb els títols "Família i generacions"

i "Estimar per a viure millor".
Una vintena de persones van acu-

dir-hi: s’hi va parlar sobre com ens pot
afectar l'estrès i com podem prevenir-
lo i tractar-lo.

Són habituals les activitats que des
de la Regidoria de Serveis Socials s'or-
ganitzen per a la gent gran: la propera
conferència serà "L'avi cangur".

Per informar-se sobre dia i hora es
pot trucar al Casal d'Avis o a l'Ajunta-
ment de Cabrera de Mar.

SERVEIS SOCIALS

Conferència sobre 
l'estrès al Casal d'Avis

8è Curs d’Orgue
del Maresme

Amb una trentena d’inscripcions proce-
dents de poblacions de la comarca, la

resta de Catalunya, l’Estat espanyol i Europa
–fins i tot de Suècia i Sibèria–, es va inaugu-
rar el passat 27 d’agost la vuitena edició del
Curs d’Orgue del Maresme. El tret de sortida
va ser un concert presentat en quatre idio-
mes. Per a l’edició d’enguany, el professorat
del curs està integrat per L. F. Tagliavini (cate-
dràtic a Bolonya i Friburg), M. Torrent (cate-
dràtica emèrita) i G. Iotti (professor de l’ES-
MUC), que van qualificar el curs com “d’alt
interès participatiu”.

El punt d’arribada d’aquesta proposta cul-
tural va ser el 2 de setembre, quan va tan-
car-se amb un concert a càrrec dels partici-
pants, amb obres per a orgue i cant coral.
L’alcalde, Carles Rocabert, amb la regidora de
Cultura, Montse Artigas, va entregar els diplo-
mes del curs. L’acte va comptar també amb
la presència del professor G. Iotti i de mos-
sèn Raimon Canalias, rector de la parròquia
on s’ha desenvolupat. 

EQUIPAMENTS

Remodelació del
Cementiri Municipal 

En iniciar la legislatura d’aquest qua-
drienni, l’equip de Govern va pro-

gramar arreglar cada any una part del
nostre Cementiri Municipal, que estava
en un estat força lamentable.

Seguint aquest projec-
te, enguany s’inicia la ter-
cera i última fase d’aques-
ta reparació. Com ja s’ha
esmentat en alguna ocasió,
la reparació ha consistit a
arrebossar i pintar els nín-
xols deteriorats pel pas del
temps.

Per la diada de Tots
Sants ja estarà finalitzada
aquesta obra i essencial-
ment dignificada, ja que, tot
i ser un equipament d’uns
quants anys d’antiguitat, té
molta importància i se n’ha

de tenir la màxima cura perquè és el
darrer sojorn dels nostres éssers esti-
mats. Amb aquesta tasca, s’ha seguit en
la línia de tenir cuidats els nostres espais
públics.

SERVEIS SOCIALS

6è concurs 
literari ‘Memòria 
de dona’

Les regidories de Serveis Socials i Cultura
convoquen el sisè concurs literari ‘Memò-

ria de dona’ aquest any 2006. Les bases es
troben a disposició de qui les demani a l'A-
juntament de Cabrera de Mar. El certamen
va crear-se amb l’objectiu de donar sortida a
textos que parlin de l’experiència de les
dones, tot i que els autors poden ser perso-
nes d’ambdós sexes. D’altra banda, amb
motiu de la cinquena edició del concurs va
editar-se un llibre recopilatori amb els treballs
guardonats en cinc anys de trajectòria d’a-
quest concurs.
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Aquest estiu han estat a Cabrera de Mar qua-
tre nens sahrauís: l'Aichetou, la Nguia, en

Mohamed i l'Aichetou Hamuda. Van arribar el
25 de juny i van marxar el 26 d'agost.

L'Ajuntament de Cabrera té un conveni
amb l'Associació Catalana d'Amics del Poble
Sahrauí i proporciona els bitllets d'aquests nens
per tal que puguin passar-hi l'estiu a Cabrera
de Mar. L'objectiu que tenen les estades d'a-
quests infants a diferents poblacions catalanes
i espanyoles és, entre d'altres, que puguin rebre
atenció mèdica adequada. És habitual que
aquests menors tinguin problemes de salut,
sobretot de vista i oïda.

Des de l'Ajuntament els vam fer un acte de
comiat el dia 25 d'agost: els nens amb les
seves famílies d'acollida van visitar l'Ajuntament
i van rebre material escolar com a regal.

Agraïm als pares acollidores (família Simó-
Reig, Márquez, Vendrell-Santasusana i Aguilar)
la solidaritat que mostren cada any en aquest
projecte.

SERVEIS SOCIALS

Regals i comiat 
per als quatre 
nens sahrauís

MEDI AMBIENT

La consellera Montserrat Tura i 
l’alcalde Carles Rocabert van 
visitar la zona incendiada a l’estiu

El passat 10 d’agost es va declarar
un incendi que va cremar al voltant

d’una hectàrea entre l’autopista C-32 i
la carretera d’Argentona, al veïnat d’A-
gell. La ràpida actuació dels bombers,
de l’ADF, de la Policia Local i dels Mos-
sos d’Esquadra, cadascun en la seva
tasca, van fer que el foc quedés con-
trolat i apagat -amb l’ajut de mitjans
aeris- amb molta diligència i rapidesa.
Malauradament, un cop ja dominat l’in-
cendi, un treballador d’una de les fin-
ques afectades, amb la intenció desin-
teressada d’ajudar, va patir un greu
accident amb el tractor que conduïa,
que li va costar la vida. El malaurat
esdeveniment, que va consternar totes
les persones que havien participat en
les tasques d’extinció, va desencadenar
que tota la plana major dels serveis d’e-
mergències del nostre país s’hi inte-
ressessin i fessin acte de presència al

lloc dels fets. Els caps de Bombers de
la Generalitat, la directora general d’E-
mergències i la consellera ens van visi-
tar per donar el seu suport i interessar-
se per les causes d’un accident tan
desafortunat.

Un cop fetes les diligències del cas,
la consellera i l’alcalde van convocar els
mitjans de comunicació a una roda de
premsa, que es va fer a l’Ajuntament,
per explicar-ne els motius, la cronolo-
gia dels fets i les actuacions dutes a
terme durant aquell fatídic 10 d’agost. 

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Període de juny a setembre de 2006
NAIXEMENTS

AMADEU DOMÉNECH MARTÍNEZ 19-05-2006

PAULA SÁNCHEZ CABALLERO 02-06-2006

LUCIA SÁNCHEZ GUILLEME 27-06-2006

LÍDIA CASANOVAS RAMON 29-06-2006

LAIA ROMERO GARCÍA 26-06-2006

CLÀUDIA SOLER VENTURA 31-07-2006

TOMÁS GIFRA PUIG 07-08-2006

JÚLIA TIRADO ARNAU 04-09-2006

GAL.LA NAVARRO MOMPART 12-09-2006

CASAMENTS DE GENT DE CABRERA DE MAR:

EDUARD FEDERICO ADROVER 

I MARTA JUMILLA BELLIDO 10-06-2006 

ALEJANDRO MATAS DEL VILLAR  

I CRISTINA FAURA BERGARA 03-06-2006

JUAN LUIS ESCRIU PARADELL 

I Mª DE LOS ANGELES VERA MARTÍNEZ 15-07-2006

ALEJANDRO HERRERA VENTURA 

I MERCEDES GARCÍA REPETTO 20-07-2006

EDUARDO REIMONDEZ MALLO 

I Mª JOSÉ ACOSTA GARCÍA 22-07-2006

PERE DELGADO ALBADALEJO 

I BERTA MARTÍ SÁNCHEZ 23-07-2006

ESTEVE VINYALS ISARN I ALICIA COBO TARRIAS 22-07-2006

ANDRES GARCÍA PACHECO I JUDIT VILA BOTEY 28-07-2006

LUIS BARON GUILLEN I MARIA ELENA RIGUAL 28-07-2006

MIGUEL MASVIDAL CHICO 

I SANDRA-ESTER FERNÁNDEZ VALENZUELA 29-07-2006

DAVID LLOBET SALINAS I EVA CAMPAMA LUCAS 30-07-2006

ALBERTO RUBIO GARCÍA 

I SILVIA ROVIRA RUILÓPEZ 02-09-2006

ALEJANDRO DE LA FUENTE MÉNDEZ 

I Mª DEL MAR LÓPEZ SOLSONA 10-09-2006

ALBERT HERRERO CRUZ 

I DIANA EUGENIA BARRERO MACHUCA 16-09-2006

DEFUNCIONS 
ASUNCIÓN CARLES BUSQUETS                    10-06-2006

JAVIER GARÇON TORRO                         05-07-2006

BUENAVENTURA BALLÚS FRONTAURA            27-06-2006

JOSE MORENO SALCEDO                                    10-09-2006

JUSTO PRADERA URBAN                          30-09-2006

ENTERRAMENTS A CABRERA Enterrament Defunció

EDUARD CRUZ ALESINA 08/04/2006 06/04/2006

PURIFICACIÓN PEÑA MACIAS 28/04/2006 24/04/2006

ANTONI CARBONELL VENTURA 29/04/2006 28/04/2006

ASUNCIÓN CARLES BUSQUETS 12/06/2006 10/06/2006

MARÍA DELLA MAJO 15/06/2006 14/06/2006

JAVIER GARÇON TORRO 06/07/2006 05/07/2006

FRANCISCO JIMÉNEZ MORATO 30/07/2006 29/07/2006

ISABEL MONTASELL RUIZ 30/07/2006 29/07/2006

FERNANDO DEL RÍO ALONSO 05/08/2006 04/08/2006

PILAR DELHOM CARMANY 19/08/2006 18/08/2006

JAIME PRAT TEIXIDÓ 06/09/2006 05/09/2006



Cabrera 15

ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN (tema triat pel PP)

A
mb poc més de 4000 habitants, Cabrera de Mar ha estat sempre un muni-
cipi amb una notòria presència esportiva a la comarca. Sens dubte, el que
ha mantingut i potenciat aquesta tradició ha estat la feina inqüestionable dels

clubs esportius, a vegades feina dura i poc gratificant. Amb el pas del temps, però,
la mateixa societat ha empès la població a practicar esport al marge de l’esport
federat, amb finalitats diverses: lleure, millora de la salut, per estar en forma o, sen-
zillament, per l’increment del culte al cos. Igualment i d’importància vital a l’hora
de fomentar la pràctica d’hàbits saludables, pren força una tercera realitat: l’esport
escolar, amb els objectius principals de promoure nous hàbits, incorporar valors
com la disciplina i la responsabilitat, el treball en equip i la integració d’ambdós
sexes en la pràctica d’esports d’equip, entre d’altres.

Ha de ser i és funció de l’administració promoure els tres vessants esmen-
tats.

En primer lloc, des de la planificació obligada, tenint en compte el moderat
creixement del poble a mig termini, amb el consegüent augment de les càrregues
d’ús de les instal·lacions.

En segon lloc, proporcionant i cedint els espais per tal de poder desenvolu-
par-hi les activitats.

I, finalment, col·laborant, estimulant, cedint material o bé ajudant econòmica-
ment aquelles entitats esportives que disposin d’una estructura completa i que tin-
guin una sòlida tradició al llarg de la història del poble, aplicant el màxim rigor a
l’hora d’administrar diners públics i en la concessió de subvencions.

Assumint, doncs, que és deure de l’administració local fomentar la pràctica
esportiva, s’ha de limitar aquesta a acomplir els punts abans esmentats i rebutjar
sempre la temptació d’assumir un excés de protagonisme des de l’Ajuntament per
deixar que sigui la població la que generi la demanda; des de la Regidoria d’Es-
ports s’han mantingut més de 50 trobades/reunions amb presidents d’entitats
municipals, clubs o bé entitats privades que requerien la col·laboració de l’Ajunta-
ment en matèria esportiva.

De mica en mica, l’equip de govern ha intentat complir amb els diferents
objectius:

Planificant el futur del municipi (l’Ajuntament ha finalitzat la redacció del Mapa
d’instal·lacions esportives del municipi, document recomanat pel Consell Català de
l’Esport).

Mantenint les instal·lacions en bon estat (sanejament de la pavimentació de
la pista, il·luminació exterior i instal·lació de calefacció als vestidors del poliespor-
tiu) i remodelant aquelles més deteriorades (vestidors i pavimentació amb gespa
artificial del camp de futbol).

Creant nous espais esportius, com el recorregut del polígon de les Corts, les
pistes poliesportives del Pla de l’Avellà, el cobriment de la pèrgola de les Pistes
Municipals de Can Llorell, la creació de les Pistes de Petanca Municipals al Pla de
l’Avellà o col·laborant en la construcció del Gimnàs Municipal.

Amb relació als nous espais esportius, ja s’han encarregat valoracions relati-
ves a noves instal·lacions, algunes sorgides de la mateixa població (un skate park,
una half pipe o pista de futbol sala a l’aire lliure) i d’altres que s’evidencien (refor-
ma integral del poliesportiu).

Estan oberts alguns processos de promoció de noves pràctiques, com l’Es-
cola Municipal de Vela o bé la potenciació de l’esport escolar.

I en darrer lloc, s’ha donat cobertura a aquells esdeveniments promoguts,
patrocinats o bé que han comptat amb el suport de l’Ajuntament com ara la Cursa
de Muntanya Castell de Burriac (prova puntuable), Cursa Orientació, Burriac Atac,
Cursa Popular Vilassar-Cabrera o bé la prova puntuable Copa Catalana Trial en Bici-
cleta.

Els esports al nostre municipi estan representats per diferents clubs o

entitats que depenen de persones que els dirigeixen sense cap ànim

de lucre ni de protagonisme: uns són clubs de persones que els agra-

da aquest esport i han decidit associar-se i uns altres la funció dels quals

és formar i ensenyar la canalla a fer esport des de la competició, com

ara el futbol, el  bàsquet... 

Aquests dos esports necessiten una bona dosi de suport de part de

l’Ajuntament i això significa abocar-hi diners tant per cobrir les despeses

diàries com per tenir unes instal·lacions dignes per poder practicar l’es-

port en condicions. 

En aquests propers dies veurem com la Regidoria d’Esports farà una

forta inversió posant al dia el camp de futbol -tant fent-hi vestidors nous

com posant-hi la gespa artificial-; ens felicitem que això es dugui a terme

ja que per a nosaltres tenir unes instal·lacions esportives modernes i fun-

cionals sempre ha estat una prioritat; el que no sabem és si aquest govern

fa aquesta inversió a corre-cuita perquè vénen eleccions o perquè creia

que era una prioritat (no oblidem que el nostre municipi era l’únic del

nostre voltant que no hi tenia gespa i que la fugida de la canalla a jugar

a fora era imminent). 

D’altra banda, ens preocupa molt el nostre poliesportiu ja que, com

ha passat amb el camp de futbol, s’està quedant obsolet i s’hi hauria de

fer una inversió important a no gaire temps vista i que no hàgim d’es-

perar unes altres eleccions per dedicar diners a aquesta fita. 

La Regidoria d’Esports, a més de tenir les millors instal·lacions pos-

sibles dins de les nostres possibilitats, també ha de fer un seguiment de

les escoles de futbol i bàsquet i ajudar els clubs perquè tinguin bons mit-

jans per tenir bons entrenadors, preparadors físics, bon material, etc., i

no que ens en recordem cada quatre anys. 

Per acabar, volem dir que la despesa dedicada a l’esport en aquests

últims set anys ha estat minsa comparada amb altres partides que no

arriben a tanta gent i que aquesta política ha de fer un canvi substan-

cial: no oblidem que fins ara les dues úniques inversions importants en

l’àmbit dels esports que s’han fet amb diner públic han estat el cobri-

ment de la piscina (amb gran encert) i les pistes de petanca. 

Des d’aquí el nostre partit us vol animar a fer esport, i als polítics els

diem que hi dediquin més esforç perquè a la gent li sigui més fàcil prac-

ticar activitats esportives.

L’esport a Cabrera de Mar
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ELS HABITATGES 
DE PROTECCIÓ OFICIAL,

CONCLOSOS I ADJUDICATS

La II Festa Jove a la platja
convoca un nombrós públic
amb les propostes més variades

JOVENTUT

Adiferència de l’edició anterior, en-
guany la meteorologia va ser més

benèvola i va permetre, en part, celebrar
la II Festa Major Jove de Cabrera de Mar.
La festa, que amb la coordinació del Cen-
tre de Joventut va estar “dissenyada” per
joves del municipi, va tenir lloc el passat
1 d’agost a la platja. Un campionat de
voleibol de platja 3x3 va donar el tret de
sortida de l’esdeveniment. A continuació,
caient la foscor i només a la llum de les
paradetes de bijuteria, de complements
estètics, de manualitats i de mojitos, entre
d’altres, la platja de Cabrera es va con-
vertir en un entranyable mercat, on també
es barrejaven coreografies de malabaris-
tes vinguts d’altres poblacions. Una vega-
da finalitzats els focs d’artifici, la percus-
sió brasilera dels Sambé do Timbalé va

CULTURA

Nou èxit de 
participació en
la segona Festa
de la Verema

La Festa de la Verema, organitzada per
l’Agrupació Sardanista i Cultural de

Cabrera de Mar, va viure la seva segona
edició el passat diumenge 1 d’octubre. La
diada va començar a prop del migdia, amb
l’arribada a la plaça de la Fàbrica del carro
carregat amb el raïm, collit a la finca de
Can Mora (situada al veïnat de Santa Elena
d’Agell). Tot seguit, els nens i nenes que
es van acostar a la plaça van gaudir d’una
estona molt divertida amb la trepitjada de
raïm, activitat que ja va tenir una gran aco-
llida en l’edició de l’any anterior. Durant la
celebració de la festa, també es va poder
admirar l’exposició d’eines utilitzades en el
conreu de la vinya i l’elaboració del vi, en
què es presentava un recull d’estris com
ara portadores, bótes, balances, embuts,
premses, arades, etc.

animar i engrescar tots aquells que esta-
ven estirats a la sorra. D’altra banda, el
plat fort de la festa va començar quan
passaven pocs minuts de la una de la
matinada: el genuí so jamaicà d’Herma-
no Ele & Ben Jammin backed by Ranking
Soldiers va contraposar-se a la batucada
dels brasilers i va relaxar novament els
ànims de tots els presents. La festa arri-
bava al seu punt i final passades les 3 de
la matinada, amb música electrònica,
però una vegada més, el temps es va
encarregar d’aigualir l’espectacle i només
va permetre que Dj Bitmut estigués
davant dels plats durant poc més de 20
minuts. Cal destacar, d’altra banda, l’ele-
vada participació dels joves i el bonic
ambient, del qual es va poder gaudir
durant tota la celebració.

Els canvis més significatius pel que fa al servei
són els següents:

• Es modifica el temps d’atenció al públic,
que a partir del dia 20/9/2006 es fa en l’horari
següent: 8.30 h a 12.30 h de dilluns a diven-
dres i 9.30 h a 12.30 h els dissabtes.

• Increment de la dotació horària d’un dels ser-
veis en 2 hores.

Amb aquesta estructura s’estableix el reparti-
ment diari i a domicili a totes les zones del muni-
cipi designades a l’escrit adreçat a la nostra batllia
en data 28/1/2002 i que són: el nucli urbà, les urba-
nitzacions la Guardiola, la Pairota, l’’Altura, Can Segar-
ra, St. Joan de Munt, la Pineda, Sant Sebastià, Sta.
Elena, la Creueta, Viladarga, Bonamar, Costamar,
Mas Terrillo, Domènech i l’Esplai, el Pla de l’Avellà,
la carretera B-502 i la carretera N-II (des del terme
d’Argentona fins al de Vilassar de Mar).

La zona de les Sènies (entre la carretera B-502
i la N-II) amb població disseminada i de difícil accés
per rieres i torrents, tindrà servei a domicili només
per al correu registrat, mentre que l’ordinari es dipo-
sitarà en bústies de pas, és a dir, les que els veïns
han de situar en punts adjacents a les vies per on
passa el carter. Els destinataris que no tinguin bús-
tia podran retirar el correu a l’oficina, on romandrà
a la seva disposició pel període d’un mes a comp-
tar des del dia següent a l’arribada en cas de correu
ordinari, o el que reglamentàriament es determini
pels altres tipus de correspondència. En aquest
supòsit s’inclou també la resta d’indrets i dissemi-
nats que es trobin situats en el recorregut dels car-
ters o que hi tinguin la bústia (excepte masies aïlla-
des amb accés dificultós i/o allunyades de les vies
de comunicació). Cal dir que els enviaments avisats
seran dipositats a la llista de l’oficina de Correus.

Millores a Correus


