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EQUIPAMENTS

Les obres de la seu de la 
Policia Local, molt avançades

S’està treballant a bon ritme en les
obres de condicionament del que

havien estat l’oficina de correus i la biblio-
teca per convertir-les en la nova seu de la
Policia Local. És previst que a final d’any
estiguin acabades. Les obres consisteixen
a dedicar tota la planta baixa a recepció,
atenció al ciutadà i oficines, la planta so-
terrani a vestidors, menjador, magatzem i
serveis diversos al servei del cos de Poli-
cia Local. D’altra banda, amb la instal·lació

d’un ascensor i la construcció de rampes
d’accés per a persones amb mobilitat
reduïda, la coneguda popularment com
Sala Nova complirà amb la normativa
vigent sobre accessibilitat d’edificis
públics. La sala del primer pis seguirà
complint amb les funcions que fins ara ha
tingut: celebració dels plens municipals,
conferències i actes diversos; això sí, amb
un nou equip de climatització i també de
megafonia. 

CULTURA

V Concurs literari 
Memòria de Dona

POLICIA LOCAL

Cursos de formació a l’Escola 
de Policia de Catalunya

El cos de la nostra policia continua
assistint als cursos de formació de l’Es-

cola de Policia de Catalunya; és per
aquest motiu que havent finalitzat el curs
2004-2005 la primera promoció, donem
la nostra més sincera felicitació als agents
JOSEP SAMON I CASTELLÀ, FCO. MANUEL
GÁLVEZ RODRÍGUEZ I MÒNICA XART I

LÓPEZ, els quals han superat el curs satis-
factòriament.

Igualment encoratgem els agents
LLUÍS VIDAL IBÁÑEZ, IVÁN SANCHO GON-
ZÁLEZ I DAVID SOUTO I MORA, la segona
promoció,  a formar part del curs  de for-
mació de l’Escola de Policia de Catalunya
2005-2006, tot desitjant-los molta sort.

ÀVIA CENTENÀRIA MEDI AMBIENT

Nota informativa
Totes les explotacions agràries,

ubicades a Cabrera de Mar, rebran
una carta amb la qual poden passar
a retirar la seva targeta d’usuari agrí-
cola per a la deixalleria del Camí de
Mig, en què es realitza la recollida
selectiva dels plàstics de coberta
d’hivernacles. Per últim, us re-
cordem que tant el servei de reco-
llida de brossa com l’accés a la dei-
xalleria estan vinculats al pagament
de la taxa municipal de residus.

El Concurs Literari Memòria de Dona
s’ha convocat novament. El veredicte

de l’edició d’enguany es farà públic el 22
de desembre, a la Biblioteca municipal, a
les 20 hores. També es presentarà un lli-
bre amb els guardonats de les quatre pri-
meres edicions.

L’Alcalde, Carles Rocabert, el 1r Tinent d’Alcalde, Feliu Vilal-
ta i la Regidora de Serveis Socials, Marga Padilla, van visi-
tar el passat 25 d’agost a Teresa Pujol Recto per felicitar-
la per haver complert cent anys.

CABRERA RECUPERA
LA SEVA MEMÒRIA 

DEL SEGLE XX
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ATENCIÓ ALS CIUTADANS

Carles Rocabert i Shelly
Alcalde i regidor de Governació
i Patrimoni
Dilluns, de 10,30 a 12,30 h

Dijous, de 19 a 20 h

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

Enric Rodon i Viñals
2n tinent d’alcalde 
i regidor de Joventut i Esports 
Visites a concertar

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 a concertar

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

Montserrat Artigas i Feliu
Regidora de Cultura, Festes 
i Medi Ambient
Visites a concertar

JUTJAT DE PAU

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

Audiència pública 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
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

MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Període juny, juliol, agost 
i setembre de 2005

NAIXEMENTS
ALEX GARCÍA SILVA 01/06/05
VERÓNICA CONDE AFFIUNE 14/06/05
MAX CORTADA PÉREZ 21/06/05
VÍCTOR VILLANUEVA  MARCOS 17/06/05
BERTA PUJOL BANTULA 13/07/05
JÚLIA TISORA MORA 26/07/05
DIANA MATEOS MORAES 04/08/05
LAIA SUÁREZ RODRÍGUEZ 14/09/05
LUCÍA MONTES GÓMEZ 30/09/05

CASAMENTS GENT DE CABRERA DE MAR:
LLUÍS BUSQUETS AROMÍ I M. TERESA ESTURI GARCÍA*  
MANUEL ANGEL FUENTES MARTÍN I 

LETICIA DE GUADALUPE ESQUEDA NÚÑEZ* 
JORDI URREA GINER I EULÀLIA BOSCH RUIZ*
JAUME FONTSECA CORTÉS I RUTH MULA ARCOS* 
ALBERT FALQUÉS CASANOVAS I INMACULADA AMIGÓ MAÑAS*

FCO. JAVIER SERRA FALGUERAS I M. TERESA PANADÉS MARTÍN*
SANTIAGO GUERRERO ORGAZ* I SILVIA CATALÁN HERRERO

DEFUNCIONS 
CARLOS VILLAR MIÑANA  

SIMÓN FERNÁNDEZ JEREZ 

MONTSERRAT POZO MANCHA 

JOSÉ ROIG TEIXIDÓ

ENTERRAMENTS 
JOSÉ MASVIDAL MAGRANS 26/06/05

ESTHER BOYER CORNELLANA 18/07/05

MARCELA VILAPLANA PUJOL 08/08/05

MARIA GABERNET RODON 19/08/05

JOSÉ ROIG TEIXIDÓ 05/09/05

MARIA EULÀLIA MONTESINOS MONROY 03/10/05

(*) Empadronats a Cabrera de Mar

Consell de redacció: Montserrat Artigas, Joan Buxadé,

Marga Padilla, Carles Rocabert, Enric Rodon, Feliu Vilalta. 

Coordinació: Albert Calls.

Fotografies d’aquest número: Arxiu Ajuntament.

Dipòsit legal: B-18256-96. 

Disseny i impressió a càrrec de La Impremta d’Argentona, SL.

JUTJAT DE PAU

Les defuncions
Article 81.- La  inscripció dóna fe de la mort d’una

persona i de la data, l’hora i el lloc en què ha ocorre-
gut. 

Article 82.-  La inscripció es realitza en virtut de la
declaració de qui tingui coneixement cert de la mort.
Aquesta declaració es presentarà abans de l’enterra-
ment. 

Article 83.- Mentre no es practiqui la inscripció no
s’expedirà la llicència per a  l’enterrament, que tindrà
lloc transcorregudes almenys 24 hores des del moment
de la mort. 

Si hi hagués indicis de mort violenta se suspendria
la llicència fins que, segons el criteri de l’autoritat judi-
cial corresponent, ho permetés l’estat de les diligències. 

Article 84.- Hauran de promoure la inscripció mit-
jançant la declaració corresponent els parents del difunt
o habitants de la mateixa casa o, si de cas no n’hi ha,
els veïns. Si la mort ocorre fora de la casa, estan obli-
gats a fer-ho els parents, el cap de l’establiment o de
família de la casa en què hagués ocorregut o l’autori-
tat governativa. 

Article 85.- Serà necessari un certificat mèdic de

l’existència de senyals inequívocs de mort per procedir
a la inscripció de defunció. 

En els registres que tinguin adscrit un metge del
Registre Civil, aquest té l’obligació de comprovar els ter-
mes del certificat. Si hi manca el facultatiu, l’encarregat,
abans d’inscriure la defunció, haurà d’examinar el cadà-
ver, sense perjudici de delegació reglamentària. 

Article 86.- Per inscriure la defunció seran neces-
saris sentència ferma, expedient governatiu o ordre de
l’autoritat judicial que instrueix les diligències seguides
per mort violenta que afirmin sense cap dubte la mort,
quan el cadàver hagi desaparegut o si s’hagués inhu-
mat abans de la inscripció. 

Article 87.- En temps d’epidèmia, si existeix temor
fonamentat de contagi o quan hi concorrin altres cir-
cumstàncies extraordinàries, es tindran en compte les
excepcions als preceptes anteriors prescrites per lleis,
reglaments de sanitat o les que ordeni la Direcció
General dels Registres i del Notariat.

ALBERT JOAN MANENT
Jutge de pau
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PÒRTIC CULTURA

La segona entrega de
la carpeta Cabrera

de Mar. Segle XX. Qua-
derns per a la memòria
va presentar-se en
públic a Can Bartomeu
el passat 11 de setem-
bre, durant els actes de
la Diada de Catalunya.
Els nous quaderns, sota
el títol, en aquest cas, de “Testimonis”,
inclouen deu entrevistes a persones
grans de la localitat. En concret a Núria
Carbonell, Josep Miquel Modolell, Josep
Maria Rocabert, Ramon Bonet, Pere
Rodríguez, Elvira Dalmau, Montserrat Roi-
bas, Joan Vilalta, Montserrat Carbonell i
Jaume Llinés. De les entrevistes i la coor-
dinació general del contingut va encarre-
gar-se el periodista i escriptor Albert Calls,
conjuntament amb Carles Peidro, que
també va assumir les tasques gràfiques i
de producció editorial. Es va comptar
també amb el suport puntual d’Albert
Figueras i Núria López. D’altra banda, junt
amb les entrevistes s’inclou l’índex gene-
ral de l’obra, amb notes i crèdits, que per-
met ordenar el conjunt de quaderns que
integren la capsa.

Cal recordar que Cabrera de Mar.
Segle XX. Quaderns per a la memòria va
iniciar-se l’any 2001, promoguda per l’A-
juntament de Cabrera de Mar i amb el
patrocini de la Fundació Salvador Alsina i
Arenas. La primera part de l’obra, distri-
buïda gratuïtament entre tots els cabre-
rencs, incloïa una carpeta i dotze quaderns
d’autors i temes diversos. Va ser coordi-

nada per Albert Calls i
Albert Figueras.

La intenció de l’Ajunta-
ment en elaborar aques-
ta carpeta ha estat la reco-
pilació de bibliografia de
temàtiques de la nostra
localitat. Per trobar un ne-
xe, es va centrar al vol-
tant del  segle XX. La in-

tenció és que tota aquesta tasca serveixi
de base per a l’elaboració d’un gran llibre
sobre el nostre municipi.

Si la primera part del projecte analit-
zava vessants com el patrimoni, el cine-
ma, la literatura, la música, el teatre..., la
segona ha apostat per converses amb
persones grans del municipi que donen
els seus punts de vista personals sobre
aspectes de la vida diària i domèstica. Un
total de sis homes i quatre dones parlen,
doncs, de la seva infantesa, joventut, la
guerra, els amics i, en definitiva, la seva
percepció humana d’un segle que va
estar ple de grans canvis.

NOTA: Tothom qui vulgui pot passat
a demanar un exemplar de la segona
entrega de quaderns (un per família) a
l’Ajuntament, en horaris d’oficina, per
completar la carpeta. Així mateix, hi ha
un petit estoc de carpetes completes que
també poden sol·licitar-se. Els exemplars
de què es disposen es donaran fins a
l’esgotament de l’existència a partir d’a-
questa notificació en el Butlletí munici-
pal, amb la qual es fa públic a tots els
ciutadans del nostre municipi.

El virus del “MEU” amic

Cada dia em sorprèn més i em costa acos-
tumar-me al concepte de “meu” (de pro-

pietat) que tenen alguns dels ciutadans de
Cabrera de Mar. M’explicaré millor:

Imaginem a una persona que viu a Cabre-
ra i té inquietuds, objectius, anhels o projectes
per fer del seu poble una vila millor. Cerca una
entitat, un col·lectiu o una associació en relació
amb els seus interessos o aficions. Hi tracta la
gent, entra a formar part d’aquest grup i hi par-
ticipa activament, desenvolupant la tasca que
més li agrada i amb la que més afinitat té.
D’una manera absolutament voluntària, sense
ànim de lucre, amb il·lusió i esforç tira endavant
els seus projectes i objectius, tant si són cultu-
rals, socials, educatius o esportius. Aquesta acti-
vitat la realitza junt amb altres companys i com-
panyes en locals, instal·lacions i equipaments
públics, utilitzant material, mobiliari i serveis
públics, és a dir de tots els ciutadans. El nostre
amic imaginari aporta els coneixements i l’ex-
periència personals i amb tota aquesta feina
aconsegueix que el poble sigui més actiu, més
obert i tolerant; en definitiva, millor. 

Però poc a poc i sense adonar-se’n, quasi
per art de màgia, el nostre protagonista agafa
el virus del “meu”, que fa que tot allò que uti-
litza per fer la seva labor cregui que només li
pertany a ell o a la seva entitat i aquella tole-
rància inicial es converteix en exclusivitat d’ús,
hermetisme, possessió i l’amic imaginari es
transforma en propietari rigorós que no vol
compartir allò que ha convertit en “seu”. I no
només passa amb les coses físiques com ins-
tal·lacions o materials, sinó que també adqui-
reix drets i poders autoatribuïts gratuïtament o
com a pagament de la feina que realitza.

No sé si la idea ha quedat clara, però crec
que moltes vegades oblidem la finalitat i ens
perdem en les formes, oblidem el perquè i per
qui treballem, d’on ha sortit el que tenim, qui
ho manté...; en definitiva, els valors inicials s’han
diluït, i cada cop és més fort el concepte de
“meu” que tant ens perjudica, no ens deixa
espavilar i ens fa ser egoistes. Tot això ens impe-
deix evolucionar, tirar endavant i comprendre
que en el fet de donar i compartir és on hi ha
la riquesa de la saviesa.

MARGA PADILLA 
i RUBIO
Regidora d’Ensenyament, 

Serveis Socials, Sanitat 

i Atenció a la Gent Gran

Conclosa la carpeta 
Cabrera de Mar. Segle XX.
Quaderns per a la memòria
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ENSENYAMENT

Amb visió de futur, l’Ajuntament de

Cabrera de Mar aprofita la convocatò-

ria de la creació de llars d’infants de qua-

litat del Departament d’Ensenyament de

la Generalitat de Catalunya i proposa la

creació d’una nova escola bressol munici-

pal. D’aquesta manera, el Consistori assu-

meix, també, la necessitat de garantir els

drets dels infants entre els 0 i els 3 anys i

d’atendre la demanda de les famílies, les

noves realitats socials i formar part del

mapa escolar que el Parlament de Cata-

lunya va aprovar, d’acord amb la Iniciativa

Legislativa Popular (desembre de 2002),

mitjançant la Llei de creació de llars d’in-

fants de qualitat. En aquesta s’instava al

Govern a elaborar un mapa de llars d’in-

fants que inclogués un mínim de 30.000

places de titularitat pública de nova crea-

ció, al final del període 2004-2008. Per

tant, i d’acord amb l’article 3 d’aquesta llei,

de 9 de juliol, el mapa inclou les existents

a les integrades a la Xarxa de Llars d’In-

fants pública i les d’iniciativa social i priva-

da i la previsió de noves de públiques.

A partir d’aquestes constatacions s’han

iniciat tots els mecanismes necessaris per

aprovar en el Ple del mes de juliol la cre-

ació i construcció d’una escola Bressol

Municipal en el pla de l’Avellà,  en el solar

municipal adjacent al CEIP i al Club de

Petanca.

D’altra banda, la Generalitat de Cata-

lunya estableix uns mòduls econòmics

mitjançant els quals ajudarà a finançar el

cost, per una part, de la construcció, amb

una aportació de fins a 5.000 euros/plaça

construïda, i per una altra, del funciona-

ment i/o sosteniment de les places, amb

una aportació de 1.800 euros/plaça.

L’Ajuntament de Cabrera de Mar ha

assumit el compromís de treballar fort i

seguir amb molta cura tots el processos

relatius a la construcció de l’Escola Bressol

Municipal.

El Ple de Cabrera acorda crear 
una nova escola bressol municipal

CULTURA

El municipi celebra la nova Festa de la Verema

La Festa de la Verema, orga-
nitzada per l’Agrupació Sar-

danista i Cultural de Cabrera
de Mar, es va celebrar el pri-
mer cap de setmana d’octu-
bre, amb la finalitat de donar
a conèixer a la gent més jove
el procés d’elaboració del vi.
Des de l’època iberoromana i
durant molts segles, la pro-
ducció vitivinícola va estar for-
tament implantada al nostre
poble, fins que al segle XX l’e-
volució de l’agricultura va dur
a la pràctica desaparició dels

vinyers. Ha estat recentment,
però, que Juan Ángel Calzado
ha recuperat el conreu de la
vinya, a la finca de Can Mora
(al veïnat de Santa Elena d’A-
gell). La Festa de la Verema va
començar el dissabte 1 d’oc-
tubre a la tarda, amb una visi-
ta guiada a la vinya i al celler
de Mas Can Mora, per conti-
nuar el diumenge al migdia
amb una trepitjada de raïms a
la plaça de la Fàbrica i una
interessant exposició d’eines
de la vinya i el vi. 



El 4 de novembre va pre-
sentar-se el primer Pla

local de joventut de Cabrera
de Mar. En la convocatòria en
què va exposar-se el docu-
ment que ha estat vigent
durant aquest any i que va ser
subvencionat amb un total de
8.800€ (5.000€ de part de
la Generalitat de Catalunya i
3.800 de la Diputació de Bar-
celona), va entregar-se als
assistents el Pla editat en for-
mat llibre. (Hi figuren tant l’es-
tudi de la realitat juvenil dut a
terme el 2004 com els eixos
principals d’actuació, programes, etc., així
com la temporalització i la quantificació
econòmica que des de l’Ajuntament es
destina a Joventut). Si bé és important la

presentació del Pla, els responsables van
voler potenciar aquesta trobada per tal
que servís com a inici dels treballs per a
la redacció del document de l’any 2006.

Així, un cop presentat el
document, es varen crear
grups reduïts per edats
dels assistents en què,
amb la presència d’un res-
ponsable de Joventut, van
seguir un protocol per tal
de poder copsar totes
aquelles inquietuds, ne-
cessitats, disconformitats,
etc. plantejades amb la
finalitat de tenir un Pla
local 2006, en el qual un
elevat percentatge dels
programes surti de les ini-
ciatives dels mateixos

joves. La jornada va acabar amb un sopar
a Can Martinet, on es va ensenyar als
joves el que serà en el futur el nou edifi-
ci de Joventut.

Cabrera 5

JOVENTUT

Presenten el Pla Local que defineix
els eixos d’actuació per als joves

OBRES PÚBLIQUES

Remodelació del 
Cementiri Municipal

El Cementiri Municipal pre-
sentava un estat lamenta-

ble de degradació que mereixia
un acurat estudi i remodelació
per tal de dignificar-lo i acondi-
ciar-lo. L’obra que calia fer va
ser repartida en tres fases. L’any
passat es va portar a terme una
actuació de millora en una part
dels nínxols, fent-hi un nou
arrebossat,  pintant-los i nume-
rant-los. Enguany s’ha repetit
l’obra en un altre sector i queda

pendent per a l’any vinent la
darrera fase.

D’aquesta manera, es com-
pletarà l’arranjament de tota la
zona més antiga del cementiri,
que esdevindrà sensiblement
millorada.

Aquesta part del nostre
municipi mereix, com totes les
altres, que periòdicament s’hi
dediqui alguna actuació de
manteniment, una feina que
és necessària.

SERVEIS SOCIALS

Xerrades sobre prevenció
a les drogodependències

Des de Serveis Socials es
constata la importància de

conèixer els problemes asso-
ciats al consum de drogues.
Avui en dia els adolescents i
joves busquen plaers imme-
diats i satisfaccions ràpides i
tenen molt a l’abast totes les
drogues que vulguin.

Davant d’aquesta realitat,
cal estar informats sobre les
drogues més consumides pels
joves a l’actualitat, els efectes

que fan i el perquè es consu-
meixen. Cal saber com ajudar
els nostres fills si tenen proble-
mes de descontrol amb alguna
substància.

Es van fer dues xerrades
els dies 20 d’octubre i 24 de
novembre. Si voleu més in-
formació relacionada amb les
actuacions que s’estan fent en
aquest àmbit, podeu trucar a
l’Ajuntament al telèfon 93 759
00 91.



L’inici del curs per al personal docent de

l’escola Bressol Municipal va ser el 25

d’agost, per poder dedicar-se a la prepara-

ció de les aules, entrevistes amb els pares

nous i reunions de totes les famílies de

nova incorporació per donar-los la benvin-

guda i fer una visita a l’escola. La mainada

va iniciar-lo el 5 de setembre. Els nens i

nenes del curs passat van fer

horari normal des del primer

dia, des de les 9 h fins a les 17

h. D’altra banda, els nens i

nenes nous van fer reducció

d’horari durant el procés d’a-

daptació: durant la primera set-

mana només van anar-hi als

matins; la segona setmana,

fins a les 15 h, i la tercera set-

mana van fer horari normal.

Amb relació a l’inici del curs al CEIP del

pla de l’Avellà va ser el següent:

El personal docent va començar a tre-

ballar l’1 de setembre, també amb prepa-

ració de classes, reunions d’equip i pares.

El dia 12, van començar els nens i nenes

amb horari normal de 9 h a 17 h. L’hora-

ri d’adaptació només es preveu per al grup

de P3: durant els tres primers dies, la mei-

tat del grup fa horari de matins i l’altra fa

horari de tarda.

Com a temes innovadors per aquest

curs tenim: 

- L’aprovació d’un projecte de llengües

estrangeres, en què un dels objectius és

interrelacionar les diferents cultures.

- La socialització de llibres,

que consisteix en què l’escola

disposarà d’una àmplia partida

de llibres de text, de lectura i fit-

xes a l’escola perquè els alum-

nes els utilitzin curs rere curs.

D’altra banda, el col·lectiu

de mestres va transmetre a l’A-

juntament la il·lusió, la força i

l’empenta pel nou curs 2005-

2006.
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ENSENYAMENT

Els cursos dels centres escolars
comencen amb normalitat

CULTURA

Correllengua 2005

L’edició del Correllengua
2005 va tenir lloc el dissab-

te 24 de setembre, i va comen-
çar amb la xocolatada oferta
per Cabrera Solidària, com a
preludi de la Marató Popular de
Lectures en Català, que durant
tot el matí es va realitzar en
directe a través de les ones de
Ràdio Cabrera. A migdia es va
llegir el manifest del Correllen-
gua 2005, a càrrec de Carles
Zudaire (voluntari de l’ADF
Burriac) i de la regidora Mont-
serrat Artigas. L’edició d’en-

guany ha estat la cinquena
celebració del Correllengua a
Cabrera de Mar, i ha estat orga-
nitzada pel Turó dels Dos Pins
i el Col·lectiu de Mitjans Audio-
visuals de Cabrera, amb la
col·laboració de la Regidoria de
Cultura i altres entitats del
poble. L’objectiu de l’esdeveni-
ment és reivindicar la unitat de
l’idioma en els diferents territo-
ris de parla catalana, així com
promoure l’ús del català en tots
els àmbits de la societat i l’ad-
ministració pública. 

ESPORTS

Millores als equipaments
esportius de la localitat

Amitjan setembre varen
finalitzar les actuacions

previstes de sanejament i
pintura dels vestidors del
camp de futbol i del polies-
portiu municipal, amb l’ob-
jectiu de millorar els serveis
d’aquests equipaments. A
més, gràcies a la subvenció
de la Diputació de Barcelo-
na, l’Ajuntament ha adquirit
un nou joc de porteries per
a la pràctica de futbol-7, així

com recanvis de xarxes i una
llitera de fisioterapeuta.
També, en els vestidors del
camp de futbol, l’empresa
municipal GICSA ha adequat
la instal·lació per tal de per-
metre-hi la connexió d’una
rentadora i d’una assecado-
ra, nou servei que la UE
Cabrera donarà al seu equip
amb la seva aposta ferma de
rellançar el futbol en el nos-
tre municipi.
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URBANISME

L’Ajuntament aprova diverses 
modificacions del Pla General

L’Ajuntament ha aprovat les modifica-

cions següents del Pla General Urba-

nístic:

- Aprovació inicial i provisional d’una

modificació al carrer de Sant Vicenç, que

comporta que de quatre cases aïllades que

s’hi podien construir es passa a nou cases

en filera, amb la cessió d’un espai públic

en què s’hi farà una placeta, una parcel·la

per a l’Ajuntament i l’ampliació a càrrec dels

propietaris del tram del carrer Sant Vicenç,

que està dins de l’àmbit d’actuació. Tot i

així, està pendent d’aprovació per la Comis-

sió d’Urbanisme de la Generalitat.

- Aprovació inicial i provisional de la

modificació de l’Urbanitzable Programat

de Can Lladó, que de parcel·les de 1.000

m2 i unes cessions de 2.400 m2 es passa

a parcel·les de 250 m2, amb unes cessions

de 4.500m2 per a equipaments sociocul-

turals amb inclusió de la casa de Can Lladó

i tots els edificis annexos i dues parcel·les

de titularitat municipal. Inclou la transfor-

mació de Can Bartomeu de residencial a

equipament sociocultural. També preveu

que, en l’àmbit de la Pedrera de Can

Modolell, actualment qualificat d’equipa-

ment privat, es transformi en 9 parcel·les

de 300m2 a la part baixa i la cessió d‘uns

14.000 m2 de zona verda a l’Ajuntament.

Aquesta modificació permetrà eliminar

dues zones verdes que estan edificades a

Sant Joan de Munt i transformar-les en sòl

residencial i eliminar l’important cost que

representaria per a tots els veïns d’aques-

ta urbanització haver de compensar eco-

nòmicament als propietaris de les dues

parcel·les qualificades de zona verda. L’A-

juntament està impulsant el desenvolupa-

ment de la Unitat d’Actuació, després de

molts anys sense que es compleixi la nor-

mativa urbanística. Aquesta modificació

està pendent, també, de l’aprovació per la

Comissió d’Urbanisme de la Generalitat.

- Aprovació inicial de la modificació de

Can Canal, que comporta concentrar tota

l’edificabilitat permesa, que era en par-

cel·les de 2.000m2 i, per tant, molt con-

sum de territori, a la franja de la riera de

Cabrera per construir-hi cases aparellades

en filera, amb la cessió d’una parcel·la per

a l’Ajuntament. Comportarà la cessió d’una

zona verda igual a la que estava prevista.

Estan pendents de resoldre, però, les

al·legacions presentades per poder fer l’a-

provació provisional.

NOTA: El tràmit de les modificacions

és el següent: aprovació inicial, informació

pública durant el termini mínim d’un mes,

resolució de les al·legacions, si n’hi ha, i

aprovació provisional. Aquests tràmits, que

s’han d’aprovar per majoria absoluta, són

competència municipal. A partir d’aquí

s’envia a la CUB, Comissió d’Urbanisme

de Barcelona, que depèn de la Generali-

tat, per la seva aprovació definitiva, si és

el cas. Poden aprovar-se sense esmenes i

amb esmenes que caldrà fer i tornar a

aprovar per l’Ajuntament, i la seva efecti-

vitat es produeix un cop aprovat per la

CUB amb la publicació oficial de l’acord.
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PATRIMONI

Continuen els treballs arqueològics
per excavar les termes de Ca l’Arnau

Durant els passats mesos d’a-

gost i setembre s’han tornat a

fer excavacions arqueològiques al

jaciment de Ca l’Arnau - Can Mateu.

Els treballs han estat finançats en

gran part per una subvenció del

Departament de Cultura de la

Generalitat de 15.158,42 € , i tenen

com a objectiu final completar l’ex-

cavació científica de les termes d’è-

poca romana republicana (segles II

i I aC.), consolidar i restaurar les

seves restes arquitectòniques, i després

poder-les fer visitables per al públic en

general. 

Per això, aquest estiu s’ha decidit

d’excavar en dos sectors del conjunt ter-

mal. El primer d’ells correspon a tot l’ex-

terior nord de l’alveus (banyera) i del

praefurnium (forns per escalfar l’aigua),

que és un dels llocs per on suposem que

s’articularia l’accés als banys públics en

època antiga i desgraciadament també és

per on avui dia entra l’aigua de pluja a

l’interior del praefurnium. El segon

correspon a tota l’extensió de terreny que

envolta el laconicum o sauna (o sigui el

que correspon al cantó de Montcabrer de

les termes). Això ha de permetre

recuperar la planta arquitectònica

completa de tot el conjunt termal,

per poder-lo museïtzar en un futur

proper i poder-lo explicar a tothom

de manera entenedora.

Els treballs d’excavació, tot i

que no s’han acabat, han aportat

ja moltes dades noves sobre l’as-

pecte original que havien tingut

aquestes termes en el sector del

laconicum, així com també han

permès visualitzar de manera més ente-

nedora l’exterior nord de l’edifici, el qual

fins ara havia quedat emmascarat a

causa de la terra acumulada, així com

també facilitar els propers treballs de res-

tauració, que el Departament de Cultu-

ra de la Generalitat té previst portar a

terme.

MEDI AMBIENT

S’instal·len cendrers 
a l’entrada dels 
edificis municipals

La llei que prohibeix fumar
en els llocs de treball entra-

rà en vigor l’1 de gener de
2006. Per aquest motiu, s’han
instal·lat cendrers a l’entrada
dels diferents edificis munici-
pals, per poder-hi apagar i llen-
çar les cigarretes abans d’ac-
cedir al seu interior. Així mateix,
en breu també es col·locaran
cendrers a les pistes de petan-
ca, al camp de futbol, a les

parades d’autobús i als parcs
públics del poble.

Vista d’ocell de les excavacions fetes al voltant del laconicum.

OBRES PÚBLIQUES

Millores a la plaça 
de Can Pau Ferrer

El pressupost d’enguany
preveia la inversió per a la

millora de la plaça de Can Pau
Ferrer. Quan surti aquest but-
lletí, les obres per a aquesta
millora estaran a punt d’iniciar-
se. Aquest projecte ha estat
elaborat pels Serveis Tècnics
Municipals, amb estreta col·la-
boració dels veïns, fet que s’a-
graeix.

A fi de millorar la plaça, que
quedava molt freda, es pavi-

mentarà amb unes resines
epoxi de color granat i alber
per marcar tres petites àrees
diferents. Una amb sauló i
arbres, una altra  amb jocs in-
fantils i una altra amb banc i
pèrgola.

Aquest projecte, estudiat
amb la màxima cura, pensem
que dignificarà aquest indret, ja
que creiem, com els mateixos
veïns, que calia dedicar-hi
atenció a embellir-lo. 
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FESTES

Nou esclat de festes durant l’estiu
El programa d’actes de la Festa Major

de sant Feliu es va iniciar el divendres

29 de juliol, amb la paella per als jubilats

del poble, al Club Nàutic. L’endemà, dis-

sabte dia 30, la Piscina Municipal va aco-

llir la Festa Aquàtica, amb inflables, jocs i

animadors. La gresca per als més joves

va seguir a la tarda, amb una representa-

ció de teatre infantil a càrrec del TAC, amb

l’obra Sentat es fa gros el cul. A la matei-

xa hora es va inaugurar, a la sala d’expo-

sicions de Can Bartomeu, la mostra

col·lectiva d’artistes locals amb el títol

«Viatjar». A les nou del vespre es va llegir

el tradicional pregó de Festa Major, des

del balcó de l’Ajuntament, a càrrec del

Club Bàsquet Cabrera. Ben entrada la nit,

va tenir lloc un dels actes més especta-

culars de la festa, amb el correfoc dels

Peluts de Foc de Cabrils i la seva bèstia,

en Brolla, seguit de la mascletà a l’apar-

cament de la Riera. A mitja nit va comen-

çar la multitudinària actuació musical dels

Sirex i Santi Carulla dels Mustang, a la

plaça de la Fàbrica. En acabat, el ball va

continuar amb la disco mòbil. 

Els actes corresponents al diumenge

31 de juliol es van encetar amb una xoco-

latada a la plaça de l’Ajuntament, seguida

d’un espectacle d’animació per a la mai-

nada. A la tarda, la Cobla Contemporània

va oferir una ballada de sardanes a la

plaça Nova. Més tard va tenir lloc el con-

cert de Festa Major, amb l’Orquestra Vol-

cán, seguit del ball a partir de les dotze

de la nit. 

La diada de sant Feliu, dilluns 1 d’a-

gost, va començar amb una passejada

amb bicicleta. A migdia es va celebrar la

missa solemne, amb la participació del

Cor Parroquial, que va interpretar els goigs

de sant Feliu. La pluja que va aparèixer a

la tarda va obligar a suspendre el concert

i el ball de la nit, que havia d’oferir l’Or-

questra Selvatana. 

Al dia següent, dimarts 2 d’agost, es

van desenvolupar els tallers organitzats per

la Policia Local i els Mossos d’Esquadra. A

l’hora de dinar es va poder degustar la fi-

deuà popular, al Pavelló Municipal. Nova-

ment la pluja va fer ajornar les havaneres

a la platja, que havia de cantar el grup Els

Pirates, però no va impedir que la Festa

Major tingués un brillant epíleg amb el cas-

tell de focs. La cantada d’havaneres i el cre-

mat es van tornar a programar el diumenge

4 de setembre, a la plaça de l’Ajuntament,

amb un gran èxit de convocatòria.

Dues setmanes més tard, en concret

el dijous 18 d’agost, es va celebrar la Festa

Major de santa Elena d’Agell. Els actes van

començar a les onze del matí, amb l’ofici

solemne a l’ermita de Santa Elena. A con-

tinuació, es va oferir un refrigeri, gentilesa

del restaurant Cals Frares. A la tarda, l’al-

berg Torre Ametller va acollir un especta-

cle d’animació infantil, seguit d’una xoco-

latada a càrrec del mateix alberg. Per

acabar la festa, a la nit es va poder ballar

amb els ritmes de l’Orquestra Mandolina,

al parc de Can Tatay.

D’altra banda, el veïnat del pla de l’A-

vellà va viure la seva Festa d’Estiu els dies

15, 16 i 17 de juliol. Un any més, la festa

va tenir una àmplia oferta d’activitats, entre

les quals van destacar l’acte d’inauguració

del nou parc del pla de l’Avellà, les vuit

hores de futbol sala que es van disputar a

les instal·lacions esportives de l’esmentat

parc, el sopar popular i el ball amb l’or-

questra la Salseta del Poble Sec.

JOVENTUT

Jocs d’Estiu

El passat 29 de juliol va finalitzar una

nova edició dels Jocs d’Estiu, casal

organitzat pels responsables de Joventut

de l’Ajuntament de Cabrera de Mar. El des-

envolupament de les activitats, així com la

planificació de les sortides han estat

novament un èxit de participació, ja que

s’hi han inscrit gairebé un centenar d’in-

fants d’entre 3 i 12 anys. Un any més, al

casal hi han assistit infants sahrauís que

han estat acollits durat els mesos d’estiu

per diferents famílies del nostre municipi.
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POLICIA LOCAL

Alguns consells de seguretat 
per als comerços del municipi

Protegiu tots els accessos (respira-
dors, finestres i lluernes) amb reixes,
tanques, panys de seguretat per l’inte-
rior i/o exterior.

Il·lumineu l’exterior, els accessos i les
zones més desprotegides.

No deixeu a l’exterior, ni a les rodalies de
l’establiment, eines, escales o estris
que hi puguin facilitar l’accés.

Recordeu que la realització d’obres de
reforma o construcció d’edificis pot
possibilitar intrusions per mitjà de bas-
tides, grues, etc.

Protegiu els sostres de fàcil accés amb
detectors o altres mesures dissuasi-
ves.

Instal·leu panys i portes d’alta seguretat.
Els tancaments de portes amb motor

elèctric no són prou resistents al for-
çament. Podeu millorar-los amb un
pany de seguretat.

Instal·leu, en la mesura que us sigui pos-
sible i amb la comunicació prèvia a l’A-
juntament, pilones i altres mesures
protectores per als aparadors (per evi-
tar encastaments de vehicles).

Els sistemes d’alarma han d’estar
connectats a una Central Receptora,
que s’encarrega de verificar-la i, si
escau, avisar a la policia. Aquests sis-
temes han de ser instal·lats i revisats
per empreses homologades i de

manera periòdica. Comproveu que
teniu actualitzats els vostres números
de telèfon.

Instal·leu càmeres de seguretat que
enregistrin (les gravacions s’han de
mantenir uns dies).

Instal·leu una línia telefònica protegida,
a l’efecte de transmetre el senyal d’a-
larma a la CRA, que no sigui visible i
amb connexió separada de la resta de
línies.

Es recomana que no espereu a patir un
robatori per prendre mesures de
seguretat. Heu de conscienciar-vos
que una mancança en prevenció us
fa més vulnerables. Cal, però, que
adeqüeu la prevenció al tipus de
comerç,que opteu per una selecció
ponderada dels mitjans que us pro-
posem i estigueu sempre amatents a
possibles novetats del sector.

SERVEIS SOCIALS

Agraïment

Des de Serveis Socials de l’Ajuntament de

Cabrera de Mar volem agraïr a la Fundació

La Caixa de Barcelona l’ajut social que ens ha

donat per a equipaments del Centre Cívic del pla

de l’Avellà. Gràcies a les gestions fetes entre Ser-

veis Socials i la Caixa de Pensions de Cabrera de

Mar (sobretot amb el seu director) el Centre Cívic

disposa d’una televisió per tal de poder realitzar

activitats monogràfiques, cinefòrums, etc.

URBANISME

Urbanització de la 
pujada de les Monges

Com a continuació de l‘or-
denació que s’està portant

a terme al centre  del poble i
per tal de garantir una millor
seguretat en el sector de la
cruïlla dels carrers pujada de
les Monges, Pare Jaume Cata-
là i Torrent de Sant Feliu s’ha
urbanitzat aquesta amb unes
voreres de 1,5 metres per
banda i amb una barana a tot
el traçat, tres passos zebrats
per creuar i unes bandes re-

ductores de velocitat. Aquestes
mesures comportaran no ha-
ver de tancar el trànsit en cap
moment del dia a l’esmentada
pujada.

A la mateixa obra s’ha habi-
litat un espai al carrer Pere Des
Bosch per col·locar-hi els con-
tenidors de brossa que ocupa-
ven la via pública, així com
també s’ha fet la preinstal·lació
de l’enllumenat que s’inclourà
en el pressupost de l’any vinent.
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GENT GRAN

Un dia dedicat als nostres avis
El passat diumenge 25 de setembre

es va celebrar a Cabrera de Mar la

Diada dels Avis. Com cada any, la Diada

va començar a les 12 h del matí a l’es-

glésia del poble on Mn. Raimon Canalies

va oficiar la litúrgia i va fer un sermó. 

A les 13’30 h tots els avis, àvies,

acompanyants, autoritats de l’Ajuntament

i representants de ”la Caixa”  es van diri-

gir al restaurant Can Miracle on, en un

esplèndid jardí, es va servir l’aperitiu i l’as-

sortiment de tapes i begudes. Una vega-

da finalitzat aquest i que hi hagués arri-

bat tothom, es va passar al restaurant, on

el president de l’Associació de Pensionis-

tes i Gent Gran de Cabrera de Mar, Joan

Teixidó, va donar la benvinguda a tots els

assistents i va cedir la paraula a la regi-

dora de Serveis Socials  i  Gent Gran, Mar-

ga Padilla, la qual va dirigir-se als avis feli-

citant-los i subratllant la gran participació

i augment de gent gran que es convoca

en aquesta festivitat.

Seguidament va haver-hi un moment

molt emotiu quan es va llegir un poema

escrit per Josep Garí i Pons, dirigit a la

memòria d’Emili Sala i Arnó, reconeixent

la seva tasca dins de l’Associació de Pen-

sionistes i Gent Gran.

Una vegada finalitzats els parla-

ments, es va començar a menjar l’ex-

quisit menú i a gaudir de la companyia

de familiars, amics i veïns. Seguidament

l’alcalde, Carles Rocabert, va efectuar el

brindis d’honor i va dedicar unes parau-

les a tots els avis i àvies, recordà l’ofici

de Mn. Raimon Canalies i va desitjar una

bona Diada.

A l’hora del pastís, es va fer l’home-

natge als avis de més edat que van assis-

tir a l’acte. Primitiva Blasco Tortajada, de

97 anys, i Jaume Viñals Manent, de 91.

Va acabar la festa amb ball de la Disco-

mòbil Manel.

SERVEIS SOCIALS

Xerrades per a gent gran

Serveis Socials va organitzar
el passat 21 de setembre, a

les 19 hores, una xerrada al
Casal d’Avis sobre “Estimar per
viure millor”, a càrrec del psico-
terapeuta Ramon Buscallà.

Una trentena de persones
van participar en aquesta xerra-
da. S’hi va explicar la importàn-
cia de l’autoestima per tal de
poder relacionar-se amb la gent
de manera positiva. Es va par-
lar sobre l’amor a la parella, a
la família i a la vida en general.

Què ens passa quan estem
sols i com construïm la nostra
vida.

Pensem que aquestes
xerrades són molt importants
per tal d’ajudar a pensar i a
mobilitzar-se per viure millor.

“Menjar bé quan ets gran”
és un altra conferència a càr-
rec d’Esther Mestre, del Col·le-
gi de Farmacèutics de Barce-
lona, que es va fer el dia 25
d’octubre, a les 19 hores, al
Casal d’Avis.

SERVEIS SOCIALS

Un programa de cursos
per conèixer Internet

Des de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Cabrera

de Mar i amb la Diputació de
Barcelona s’inicia el programa
“I tu, per què no?”.

Són classes gratuïtes d’In-
ternet per a gent gran al Casal
d’Avis municipal, cursets de
30 hores per tal que puguin
iniciar-se en la informàtica i
Internet.

En Joan Serrano i en Joan

Collado són les persones
encarregades de fer les clas-
ses; s’han format durant
aquest any a la Diputació de
Barcelona.

La formació es farà cada
dimarts i dimecres de 15 a 17
hores; cal apuntar-s’hi a l’A-
juntament de Cabrera de Mar,
trucant al telèfon 93 759 00
91, en els horaris habituals de
recepció al públic.
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ENSENYAMENT

Després de la gran acceptació i èxit del

curs anterior, es va tornar a obrir el

passat mes de setembre la matrícula als

cursos de català i informàtica.

Els cursos, com l’any anterior, s’im-

parteixen al CEIP del pla de l’Avellà, a l’e-

difici de nova construcció de primària.

El curs de català  el continua portant

Maria Planas, amb la innovació d‘obrir un

altre nivell de perfeccionament per a per-

sones que parlen sense dificultats la llen-

gua pròpia, però que tenen problemes

per escriure’l bé. Aquest curs es fa cada

dilluns i dimecres de 18 h a 19,30 h. 

El curs d’iniciació segueix com l’any

passat i està dirigit a totes les persones

que tenen dificultats per parlar i escriure

el català correctament. Aquest, es conti-

nua impartint cada dilluns i dimecres de

19,30 h a 21 h. 

En el tema informàtic també s’ha fet

algun canvi, un nou mestre d’informàtica,

Xavi Torres, que continua amb tota la pro-

gramació i coordinació dels dos grups de

12 persones que estan inscrits als cursos.

De dilluns a dimecres i de 19’30 h a 21

h va dirigit al grup d’iniciació; és a dir, a

persones que no tenen cap noció d’in-

formàtica. El dimarts i dijous, també de

19’30 h a 21 h, és el de perfeccionament:

per a alumnes que ja tenen un cert nivell

i que volen aprofundir en aquesta matè-

ria: Internet, Excel, Word, etc.

Torna l’escola d’adults

URBANISME

Urbanització de 
l’antic Camí del Mig

En començar aquesta legis-
latura, el Consistori es va

comprometre a urbanitzar l’an-
tic Camí del Mig encara que,
per pressupost, s’hagués de
fer amb diverses fases. El pri-
mer tram d’aquesta obra d’ar-
ranjament, que va des de la
sortida de l’autopista, conne-
xió Camí del Mig, fins a la riera
d’Agell, ja s’ha portat a terme.
L’esmentat tram, d’aproxima-

dament 100 metres, enllaça
amb els altres, paral·lels a
aquesta riera, que es van asfal-
tar anteriorment, amb la qual
cosa  milloraran les comuni-
cacions del sector. El repte és
que, juntament amb les fases
que falten, es millorin les vies
de comunicació més impor-
tants del veïnat i arribin a ser
més fluïdes, còmodes i segu-
res per a tothom.

JOVENTUT

Festa Major Jove

La mala sort del factor cli-
matològic va voler que el

passat mes d’agost no es
pogués celebrar la primera
Festa Major Jove del municipi
de Cabrera de Mar. Després
de mesos de preparació i de
la col·laboració de joves del
nostre poble en la seva con-
cepció, una intensa pluja va
causar que no es poguessin
realitzar les activitats progra-
mades. Estava previst que la

festa comencés cap a les cinc
de la tarda amb una petita fira
amb diferents parades ubica-
des a la platja. Trobada de per-
cussionistes, malabaristes, ex-
hibició de dansa del ventre,
grup de percussió Samba do
Timbalé havien de ser les
actuacions prèvies a la d’un
grup de música. Malgrat tot,
els ànims no afluixen i ja es
pensa en la II Festa Major Jove
2006.

OBRES PÚBLIQUES

Rotonda de 
la carretera
d’Argentona

Després de tant de temps reivindicant

la construcció d’una rotonda a la

carretera B-502, carretera d’Argentona,

confluència amb la sortida de l’autopis-

ta, a causa de la seva elevada perillosi-

tat, ara podem dir que, finalment, s’han

iniciat les obres d’aquest esperat girato-

ri. Encara que, de fet, ja fa un temps que

s’estava treballant en el desplaçament

dels serveis afectats per l’obra (canalit-

zació del gas, línies d’alta tensió, telèfon,

aigua, etc.).

Recordem, d’altra banda, que aques-

ta rotonda portarà a la finalització d’una

altra obra: l’obertura total del Camí del

Mig amb connexió amb la localitat de

Vilassar de Mar i també amb la deixalle-

ria mancomunada que Cabrera té amb

els municipis veïns de Vilassar de Mar i

Cabrils.
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Amb l’adquisició de dos camionets es
completa, de moment, la renovació

del parc mòbil que va iniciar-se en el man-
dat anterior amb la compra d’una escom-
bradora moderna per començar a substi-
tuir la maquinària de neteja, que havia
quedat totalment obsoleta. 

Gestió Iniciatives Cabrera SA, empre-
sa de capital municipal al 100%, té com
a finalitat la gestió i execució d’obres i ser-
veis, i disposa actualment de l’equipa-
ment necessari per donar resposta a totes

SERVEIS PÚBLICS

GICSA amplia i millora el seu 
parc mòbil amb nous vehícles

les necessitats municipals quant a la nete-
ja i manteniment de les vies públiques.

Dues escombradores modernes, un
dúmper amb accessoris, un camió de
mida mitjana amb cistella que es pot ele-
var fins a 11 metres, una furgoneta, un
vehicle tot terreny i els dos camionets de
nova adquisició. Un total de 8 vehicles al
servei de les necessitats de tot el munici-
pi de Cabrera.

GICSA disposa actualment d’una nau
industrial de 520 m2 al polígon industrial

de les Corts, adquirida al final de l’ante-
rior mandat i un solar al Camí del Mig d’a-
proximadament 800m2, a més de l’ofici-
na de 50 m2 a la plaça de Can Pau Ferrer. 

Actualment està duent a terme les
obres de remodelació de la Sala Nova,
que s’ha de convertir en la seu de la Poli-
cia Local i la construcció de 18 habitatges
de protecció oficial al carrer del Canigó,
del pla de l’Avellà, i properament iniciarà
les obres de condicionament i millora de
la plaça de Can Pau Ferrer.

ESPORTS

Pla d’instal·lacions

La Regidoria d’Esports ha ini-
ciat els tràmits per a la redac-

ció del primer Mapa  d’instal·la-
cions esportives MIEM. Es pretén
que el pla serveixi per crear un
cens de les instal·lacions espor-
tives de què disposa el munici-
pi, avaluar-les i determinar la
viabilitat de noves actuacions
necessàries en funció de la pre-
visió de creixement de la nostra

població, ja sigui per construir-
ne de noves o bé per acondiciar
les que hi ha. Actualment Ca-
brera disposa d’un pavelló
poliesportiu, dues pistes polies-
portives descobertes, una de
bàsquet descoberta, un camp
de futbol, un gimnàs, una pisci-
na amb coberta telescòpica i
dues instal·lacions de pistes de
petanca.

PERSONAL

Jubilació de Joan Calls

El passat mes d’agost, i
després  de 10 anys tre-

ballant al servei de l’Ajunta-
ment de Cabrera de Mar i
del CB Cabrera, el conser-
ge del poliesportiu, Joan
Calls, es va jubilar. Caracte-
ritzat sempre per la seva
afició a la pintura (cons-
trucció d’escenaris del TAC,
col·laboració amb ses ma-

jestats en l’elaboració de
les carrosses reials, etc.), ha
deixat la seva particular
emprempta a la instal·lació
esportiva amb la pintura
mural realitzada a petició
de la Regidoria d’Esports,
en el túnel de vestidors, on
hi figuren siluetes de juga-
dors de bàsquet en dife-
rents posicions. 
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El mes de maig de 2003 es va inaugu-
rar a Cabrera l’actual servei de bus i des-

prés de més de dos anys d’implantació
entenem que ja tenim prou informació per
donar a conèixer, a dia d’avui, quina és la
seva realitat, tant pel que fa a nombre de
viatgers com a les despeses del seu ús.

L’estadística que presentem corres-
pon al període comprès des de maig de
2003 a setembre de 2005.

S’analitzen tres blocs: VIATGERS -
BILLETATGE - DÈFICIT.

VIATGERS
La mitjana d’utilització de l’any 2003

va ser de 6.129 viatgers; enguany és
de 8.891: un increment del 45%. L’èpo-
ca en què s’utilitzà més el servei va ser
pel juliol i la que menys, l’agost.

BILLETATGE
Dos són els tipus de títols o bitllets uti-

litzats: el senzill i el combinat o integrat
(ATM). L’èxit del bitllet combinat és acla-
parador: hem passat d’una utilització del
52% el maig de 2003 a una mitjana del
81,5% el 2005.

DÈFICIT
La recaptació obtinguda, mitjana d’en-

guany, cobreix el 14,06% del cost del ser-
vei,  dos punts per damunt de 2003
(12,09%), però aquest increment no
aconsegueix disminuir el dèficit que per
al 2005 se situa en una mitjana de
12.807 € mensuals. L’alta utilització del
bitllet combinat ha equilibrat els ingressos
motivats pel fort augment de viatgers.

En resum, a dia d’avui podem dir que
el servei de bus s’ha consolidat, que cada
dia és més utilitzat i en especial per a viat-
ges combinats. La part negativa és la inci-
dència de les seves despeses en els pres-
supostos de l’Ajuntament. Dins d’aquest
apartat podem dir que la totalitat dels
ajuntaments del Baix Maresme en col·la-
boració amb el Consell Comarcal estan
portant a terme diferents accions davant

ESTADÍSTICA

Utilització i cost del servei de bus

la Generalitat per aconseguir, d’una
banda, millors serveis de transport públic
(connexions amb altres poblacions, en el

nostre cas amb Mataró) i, de l’altra, obte-
nir subvencions que permetin rebaixar els
costos municipals.

Maig 2.346 2.576 4.922 52,34 12.671,02 1.337,09 11.333,93 10,55
Juny 1.867 3.250 5.117 63,51 12.671,02 1.382,48 11.288,54 10,91
Juliol 2.832 5.468 8.300 65,88 12.671,02 2.283,45 10.387,57 18,02
Agost 1.682 2.719 4.401 61,78 12.371,02 1.231,06 11.139,96 9,95
Setembre 2.026 4.554 6.580 69,21 12.371,02 1.723,81 10.647,21 13,93
Octubre 1.744 5.603 7.347 76,26 12.671,02 1.582,31 11.088,71 12,49
Novembre 1.516 5.265 6.781 77,64 12.671,02 1.465,60 11.205,42 11,57
Desembre 1.225 4.361 5.586 78,07 12.671,02 1.175,93 11.495,09 9,28

15.238 33.796 49.034 68,92 100.768 12.182 88.586 12,09
Promig mensual de viatgers 6.129           Promig mensual del dèficit 11.073

Gener 1.292 5.333 6.625 80,50 13.000,47 1.421,86 11.578,61 10,94
Febrer 1.410 5.767 7.177 80,35 13.000,47 1.534,88 11.465,59 11,81
Març 1.569 6.966 8.535 81,62 14.364,47 1.785,20 12.579,27 12,43
Abril 1.446 6.022 7.468 80,64 14.364,47 1.363,70 13.000,77 9,49
Maig 1.528 6.179 7.707 80,17 14.364,47 1.580,41 12.784,06 11,00
Juny 1.828 6.375 8.203 77,72 14.364,47 1.836,30 12.528,17 12,78
Juliol 2.215 7.304 9.519 76,73 14.705,47 2.174,31 12.531,16 14,79
Agost 1.736 4.531 6.267 72,30 14.364,47 1.548,88 12.815,59 10,78
Setembre 1.912 7.030 8.942 78,62 14.364,47 2.257,69 12.106,78 15,72
Octubre 1.592 7.524 9.116 82,54 14.705,47 1.837,74 12.867,73 12,50
Novembre 1.432 7.471 8.903 83,92 14.364,47 2.244,02 12.120,45 15,62
Desembre 1.337 6.304 7.641 82,50 14.023,47 1.817,96 12.205,51 12,96

19.297 76.806 96.103 79,92 169.987 21.403 148.584 12,59
Promig mensual de viatgers 8.009 Promig mensual del dèficit 12.382
Variació mensual viatgers 2003/2004 1.879 Variació mensual dèficit 2003/2004 1.309

30,7% 11,8%

Gener 1.316 6.541 7.857 83,25 14.824,12 1.763,14 13.060,98 11,89
Febrer 1.364 7.453 8.817 84,53 14.824,12 1.929,85 12.894,27 13,02
Març 1.529 7.039 8.568 82,15 14.824,12 2.022,86 12.801,26 13,65
Abril 1.335 6.014 7.349 81,83 15.176,03 1.723,67 13.452,36 11,36
Maig 1.817 7.918 9.735 81,34 14.824,12 2.303,38 12.520,74 15,54
Juny 1.876 7.952 9.828 80,91 14.824,12 2.375,86 12.448,26 16,03
Juliol 2.298 8.712 11.010 79,13 15.176,03 2.722,24 12.453,79 17,94
Agost 1.585 5.596 7.181 77,93 14.824,12 1.762,77 13.061,35 11,89
Setembre 1.688 7.990 9.678 82,56 14.824,12 2.254,26 12.569,86 15,21

14.808 65.215 80.023 81,50 134.121 18.858 115.263 14,06
Promig mensual de viatgers 8.891 Promig mensual del dèficit 12.807
Variació mensual viatgers 2004/2005 883           Variació mensual dèficit 2004/2005 425

11,0% 3,4%

ESTADÍSTICA BUS - 2003 a 2005

ANY - MES VIATGERS COST INGRÉS DÈFICIT % COBERTURA
Titol Senzill Titol ATM TOTAL % ATM s. TOTAL
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Noves parades del bus
Dues noves parades amplien l’itinerari
actual del servei de bus. Aquestes són:

- SANT JOAN DE MUNT, que se
situa a la cruïlla del torrent de Sant
Feliu amb el carrer Pompeu Fabra i

- PLAÇA DEL POBLE

Es continuarà utilitzant la parada
de l’Ajuntament com a començament
de línia, de baixada després de fer el

servei a les dues noves parades. Les
proves que s’han fet permeten creu-
re que es podran mantenir els hora-
ris actuals.

Amb aquesta ampliació esperem
apropar el servei de bus a un major
nombre de ciutadans i incrementar-ne
l’ús.   

El servei va iniciar-se el passat 2 de
novembre, un cop aconseguits per part
de l’empresa Casas els corresponents
permisos de la Generalitat.
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Els actes corresponents a la diada de
l’11 de setembre d’enguany es van

desenvolupar al centre cultural Can Bar-
tomeu. El programa es va iniciar a les 11
del matí amb la presentació de la sego-
na part dels Quaderns de Cabrera, que
ha editat l’Ajuntament de Cabrera de
Mar, a càrrec del periodista i escriptor
Rafael Vallbona. A continuació, es va
inaugurar l’exposició de pintura «Traces»,
col·lecció d’obres de l’artista vallesana
Àngela Icart. A la tarda, la Cobla Nova del
Vallès va oferir una ballada de sardanes,
seguida del concert de la Coral Sant
Jordi, a partir de les nou del vespre, amb
la direcció de Lluís Vila. Amb gairebé sei-

xanta anys d’activitat, la Coral Sant Jordi
és l’agrupació de cant coral senyera del
nostre país, i la seva actuació va repre-

sentar un dels esdeveniments més des-
tacats en l’àmbit cultural del municipi en
els darrers anys.

CULTURA

Commemoració de l’11 de Setembre,
Diada Nacional de Catalunya

MEDI AMBIENT

S’instal·len nous rètols  
de senyalització a la 
zona agrícola de Cabrera

La Regidoria de Medi Am-
bient, amb la col·laboració

de la Cooperativa Agrícola, ha
impulsat un projecte de senya-
lització rural, amb l’objectiu de
millorar les comunicacions i la
mobilitat dins l’espai agrari del
municipi. En una primera fase
de l’actuació, s’ha instal·lat 42
senyals verticals, que marquen
la situació i l’accés a les dife-
rents cases de pagès i explota-
cions agrícoles que, prèvia-
ment, havien indicat el nom
que havia de figurar en el rètol
que els corresponia. En els
casos dels habitatges i/o em-

preses agràries que resten per
identificar, cal que l’interessat
comuniqui a la seu de la Coo-
perativa Agrícola la denomina-
ció que vol escollir, per així
poder entrar en la segona fase
d’aquest projecte de senyalit-
zació rural.

MEDI AMBIENT

L’Ajuntament redueix el 
consum d’aigua per 
fer front a la sequera

L’Ajuntament de Cabrera de
Mar està aplicant, des de

començaments d’estiu, una
sèrie de mesures per reduir el
consum d’aigua a causa del
llarg període de sequera que
estem travessant, en compli-
ment del Decret 93/2005, de
17 de maig, del Departament
de Medi Ambient i Habitatge.
En aquest sentit, s’està estal-
viant al màxim l’aigua utilitza-
da per al reg dels jardins muni-
cipals, s’han tancat les fonts
públiques ornamentals i es
van suspendre les xeringades
de la Festa Major de sant Feliu

i de la Festa d’Estiu del pla de
l’Avellà. Tot i la pluja, l’escassa
quantitat d’aigua recollida fins
al moment fa preveure que,
ben aviat, s’entrarà en fase
d’emergència, de manera que
el govern de la Generalitat
haurà d’aplicar mesures més
concretes, com ara restric-
cions en els usos domèstics.
Per tot això, els ciutadans i ciu-
tadanes hem de ser cons-
cients d’aquesta greu situació,
fent tot el que sigui possible
per racionalitzar i estalviar el
consum d’aigua a les nostres
llars.
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El 22 de desembre de 2004, a peti-

ció dels grups polítics municipals de

Convergència i Unió i del Partit Popular de

Catalunya, se celebra un Ple extraordina-

ri amb l’ordre del dia següent:

1. Revisió i aprovació del Pla general,

abans de fer qualsevol modificació

puntual.

2, Deixar sense efecte l’acord d’aprova-

ció de l’instrument urbanístic corres-

ponent al projecte de l’horta de Can

Carles, Ca l’Arnau i UNP-3.

3. Aclarir les responsabilitats políti-
ques i jurídiques del regidor d’Ur-
banisme que entenem que pas-
sen per la seva dimissió i la dels
altres càrrecs electes i directius
que hi hagin intervingut.

4. Creació d’una comissió d’investigació

del projecte de l’horta de Can Carles,

Ca l’Arnau i UNP-3 formada per repre-

sentants de tots els grups polítics d’a-

quest Consistori.

5. Instar el Govern de la Generalitat per-

què resolgui negativament l’esmentat

projecte i el deixi sense efecte.

Els acords presos van ser el següents:

1. Es rebutja la proposta

2. Es rebutja la proposta

3. Es retira el punt i, per tant, no es
posa a votació

4. Per unanimitat s’acorda crear una

comissió d’investigació a fi i efecte de

dirimir les responsabilitats polítiques i

els defectes de forma; que tindrà una

durada de tres mesos i assumirà el

compromís de publicar els resultats a

què arribi en el Butlletí Municipal

5. Es retira el punt i per tant no es posa

a votació.

El dia 25 de gener del 2005 el Sr.

alcalde rep una carta de CiU en què

aquesta formació demana que convoqui

una reunió per constituir la Comissió.

L’1 de febrer de 2005 el Sr. alcalde

convoca els grups municipals pel 8 de

febrer per determinar la composició de la

Comissió.

8 de febrer de 2005. Reunió del Sr.

alcalde amb els portaveus dels tres grups

amb representació municipal (ERC, CiU i

PPC).

Acords

Primer: La composició de la Comissió

Segon: Fixar com objectiu de la
Comissió la determinació de res-
ponsabilitats polítiques dels mem-
bres del Govern, si n’hi hagués, i
determinar els possibles defectes de
forma.

Tercer: Fixar en tres mesos, a comp-

tar des de la data del Ple del 22 de de-

sembre de 2004, la durada de la Comis-
sió.

El 22 de febrer de 2005 el Sr.

Mazón, president de la Comissió, convo-

ca per l’1 de març de 2005 els membres.

El 23 de febrer de 2005 el grup

municipal d’ERC, adreça una carta a l’al-

calde per tal que comuniqui la renúncia

del seu grup a formar part de la Comis-

sió. La carta deia el següent:

1. Creiem que l’esmentada Comissió no

té cap sentit, amb el benentès que tot

el procediment urbanístic està com-

pletament obert i la seva documenta-

ció els regidors l’han pogut i la poden

consultar en qualsevol moment.

2. Manifestem que, tot i les greus i fal-

ses acusacions que s’han fet, les

quals, com es va fer palès en el Ple,

no varen anar acompanyades de cap

informe ni document que les avalés,

per no suscitar més dubtes als ciuta-

dans, vàrem i continuem acceptant la

Comissió.

3. Estem completament segurs que els

membres de CiU i PPC sabran dur a

terme la tasca encomanada.

4. Des d‘ERC els encoratgem perquè

finalitzin ràpidament la seva tasca i

facin públiques les responsabilitats

polítiques dels membres del Govern

i les relacions de parentiu al·legades.

URBANISME

Resum de tots els tràmits des de la petició
dels grups municipals de CiU i PPC d’un Ple
extraordinari, la creació d’una comissió 
d’investigació i el seu resultat
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5. Per aquests motius, renunciem a no-

menar representant. Creiem que els

altres regidors podran treballar més

còmodament i tranquil·la sense la pre-

sència de cap representant dels acu-

sats.

1 de març de 2005. Constitució de

la Comissió, que queda composta per:

President: Guillermo Mazón Novoa,

de CiU

Vocal: Francesc Casabon Jiménez, de

CiU

Vocal: José Viladomiu Pérez-Sala, del

PPC

Acorden reunir-se cada 15 dies.

15 de març de 2005. Primera reunió

de la Comissió. No es tenen proves ofi-

cials de cap més convocatòria.

El 31 de maig de 2005, en el Ple

ordinari d’aquest mes, el Sr. alcalde es

dirigeix als regidors de CiU i del PPC tot

dient-los que ja comença a ser hora

que presentin el resultat de la investi-

gació.

El 22 de juny de 2005 entren per

registre dos escrits, un de CiU i l’altre del

PPC titulats: “Conclusions finals de la

Comissió d’Investigació de Ca l’Arnau, Can

Rodon, Horta de Can Carles i UNP-3,

constituïda per CiU i PPC, amb l’absència

d’ERC per voluntat pròpia i comunicada a

aquesta Comissió” i “Informe i conclu-

sions Comissió d’Investigació del Grup

Municipal de PPC a Cabrera de Mar”, res-

pectivament.  

Dels dos informes, no se’n pot
treure cap conclusió clara respecte
als acords que es varen prendre: 

1. Hi ha responsabilitats polítiques
dels membres del Govern (no
queda clar).

2. Hi ha cap defecte de forma en la
tramitació de l’expedient (ni se’n
parla).

El 28 de juliol de 2005, en el Ple

del mes, ERC presenta una proposta de

resolució en què demana que s’aprovin

els punts següents:

1. Que ha quedat clar i sense cap mena

de dubte que no hi ha cap responsa-

bilitat política ni cap defecte de forma

en la tramitació de la MPPGOU de

Can Carles, Can Rodon, Ca l’Arnau i

UNP-3.

2. Exigeixen als grups polítics de CiU i

PPC que facin una declaració públi-

ca a través dels mateixos mitjans de

comunicació que van fer servir per

fer les acusacions (TV Mataró, El Punt

i Tribuna Maresme), en la qual

demanin excuses públicament a tots

els membres de l’Equip de Govern i

en especial al regidor d’Urbanisme,

Obres i Serveis, Sr. Feliu Vilalta, en un

termini màxim de dos mesos.

3. Que l’òrgan oficial de CiU a Cabrera

de Mar, Parlem-ne, en el seu proper

número, publiqui un escrit demanat

excuses en el mateix sentit que l’a-

partat anterior, així com també a tota

la població de Cabrera de Mar, per fer

acusacions sense fonament, i en un

termini màxim de dos mesos.

4. Que en el proper Butlletí Municipal es

publiqui un escrit exculpant a tots els

membres de l’Equip de Govern de les

acusacions fetes per CiU i PPC en el

Ple extraordinari del passat 22 de des-

embre de 2004. Aquest Butlletí farà

un breu resum de tot el procés gene-

rat des de la petició de convocatòria

de Ple extraordinari dels grups muni-

cipals de CiU i PPC, a fi i efecte que

els ciutadans i ciutadanes entenguin

el que expliquen.

5. Que, si no es compleixen els acords

aprovats en aquest Ple, demanen:

a. La dimissió de tots els regidors de

CiU i PPC, tot facultant l’alcalde a

convocar una roda de premsa per

tal d’explicar tot el procés i facilitar

als mitjans de comunicació una

còpia de tots els documents que

ha generat.

b. La reserva del dret a recórrer als

tribunals ordinaris de justícia per

les injúries i calúmnies que es van

manifestar en el Ple extraordinari

del 22 de desembre de 2004, a

la premsa durant aquells dies i

actualment perquè no accepten

que no hi ha cap indici de les

greus acusacions que es van fer a

tot l’Equip de Govern, tot dema-

nat les compensacions econòmi-

ques que considerem adients pels

danys sobre la seva imatge, que

tant CiU com el PPC els han oca-

sionat.

Resum de les intervencions dels
regidors extretes de l’acta del Ple

Intervenció del Sr. Vilalta (ERC):

»Escrits, mal anomenats, de conclu-

sions presentats separadament pels

Grups de CiU i PP.

»En primer lloc, tal com es va acordar

en el Ple extraordinari del 22 de desem-

bre de 2004, els grups municipals havien

de crear una Comissió d’Investigació. A

hores d’ara, aquesta Comissió encara no

ha presentat els resultats obtinguts. En el

seu lloc, lliuren uns “informes-conclu-
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sions” dels grups municipals de CiU i PPC

per separat, en què “creuen que... el Sr.

Vilalta... no havia d’haver votat aquest Pla

urbanístic.

»Senyors, que ja som grandets. No es

tracta de creure tal o qual cosa; si teniu

un raonament legal poseu-lo sobre la

taula i, si no, esteu fent volar coloms,

esteu perdent el temps... i ens el feu per-

dre a nosaltres.

»Els dos escrits no especifiquen la

data en què han estat emesos, però la

data d’entrada al registre és el 22 de juny

de 2005. Tres mesos més tard del termi-

ni per presentar els resultats.

»En aquests escrits es fa referència a

tres preguntes que se’m fan (en una tro-

bada imprevista i casual), relatives a “una

possible afectació per parentiu, d’amistat

manifesta amb alguna persona o relació

de servei amb alguna persona interessa-

da amb el projecte”, a les quals vaig res-

pondre, emparat per la llei, que no. Però,

senyors, no es tractava de demostrar
el contrari, amb la llei a la mà? On
són aquestes demostracions?

»Els informes-conclusions dels
grups de CiU i PPC no s’ajusten a res
del que es va acordar en el Ple
extraordinari del 22 de desembre de
2004. En aquest Ple es demanaven res-

ponsabilitats polítiques i, fins i tot, la meva

dimissió. La veritat és que aquesta carta

d’informes-conclusions la trobo d’allò

més enganyosa i manipuladora envers el

Consistori, ja que no diu absolutament res

de conclusions ni de responsabilitats. O

no és així?

»El que sí que fan, en canvi, és una

sèrie de suggeriments d’allò més peda-

gògics: que si políticament, que moral-

ment, que èticament,  que “nosaltres pen-

sem que la manera correcta d’actuar

seria....”

»Ens voleu dir d’una vegada, quina

responsabilitat política hi tinc? Jo us ho
diré: cap ni una!»

Intervenció del Sr. Durà (PP):

«Nosaltres... va haver-hi un punt que

vam dir que no demanàvem cap respon-

sabilitat; fins i tot es va retirar de l’ordre

del dia. Nosaltres no vam acusar en cap

moment a ningú...

»[...] nosaltres vam dir, fins i tot, que

em sembla que ho vaig proposar jo, que

es retirés el punt número 2 [...]; creiem

que era erroni, doncs el vam retirar...»

Intervenció del Sr. Borràs (CiU):

«[...] no vegin en aquesta sol·licitud

(creació de la Comissió d’Investigació) un

pal a la roda, sinó tot el contrari: els

donem la possibilitat de poder demostrar

a la ciutadania que tot el procés ha estat

desenvolupat amb transparència i seguint

el que marca la Llei.

»No podíem acusar ningú perquè no

ho sabíem, si hi havia relacions de paren-

tiu, és evident. Pel bé de la transparència

del procés de regulació engegat era bo

aclarir aquest tema que ara ja ha quedat

del tot aclarit. El Sr. Vilalta sí que té paren-

tiu amb propietaris d’aquests terrenys,

encara que no és un parentiu prou pro-

per per invalidar la seva participació en la

votació que va aprovar la requalificació

dels terrenys. És a dir, no s’ha comès cap

il·legalitat.

»[...] creiem que més aviat hauria de

ser ERC, el regidor i tots els membres del

Govern municipal els que haurien de

demanar disculpes a la ciutadania i no pas

perquè hagin obrat il·legalment en cap

moment, sinó per l’estil groller i mancat

d’ètica que fan servir a l’hora de planejar

modificacions del Pla urbanístic.

»[...] De veritat pensen vostès que

estan en condicions morals de demanar

una disculpa nostra per haver demanat

aclarir aquest afer? El que sí que fem

nosaltres en justa correspondència amb

el que ens vàrem comprometre a fer

públic és dir que la Comissió no ha tro-

bat cap il·legalitat, i ho repeteixo per cin-

quena vegada, pel que fa a responsabili-

tats polítiques de cap regidor, inclòs el Sr.

Vilalta, però, al mateix temps, també

diem que deplorem que s’hagi preferit

que el regidor prengués part a la votació

en lloc de gastar totes les energies neces-

sàries per convèncer de les virtuts de la

proposta de requalificació a l’oposició per

tal de poder buscar les aliances neces-

sàries per assegurar-se la majoria en la

votació.»

(La totalitat d’aquesta acta i de totes les anteriors es poden consultar a la web municipal: www.cabrerademar.org)
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ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN (tema triat per PP)

El Pla d’ordenació urbanística municipal
(POUM) de Cabrera de Mar que s’ha comen-

çat a redactar ha de ser l’eina fonamental per al
desenvolupament global del municipi durant els
propers 15 o 20 anys. De les seves disposicions,
que esperem que tinguin el major consens pos-
sible, han de sortir les respostes a totes les
necessitats presents i futures que puguin tenir
els ciutadans de Cabrera de Mar.

Aquestes necessitats, al nostre entendre,
ens condueixen a donar prioritat a generar un
nombre d’habitatges de protecció oficial, tant de
venda com de lloguer, suficient per cobrir les
previsions que es puguin fer per als propers
anys. 

La previsió d’espais públics (equipaments)
per cobrir les necessitats esportives, culturals,
educatives i socials. La creació de la nova zona
esportiva, el museu arqueològic, el museu etno-
lògic dedicat fonamentalment al camp, la sala
polivalent, el CEIP (centre d’educació infantil i de
primària) al centre, l’IES (institut d’estudis secun-
daris), el casal d’avis, el centre de dia, el centre
cívic al centre serien bàsicament els serveis que
hem de preveure. També és important preveu-
re de quina manera i a quin lloc s’han d’ubicar,
sempre segons les prioritats que es vulguin defi-
nir i els recursos econòmics disponibles.   

Hauran de millorar-se sensiblement totes
les connexions viàries, tenint en compte, a més
del vehicle privat de motor, els desplaçaments
amb bicicleta i a peu i preveient els futurs des-
plaçaments amb transport públic.

L’equilibri entre els diversos tipus de resi-
dència, el comerç i la restauració en totes les
seves varietats, el desenvolupament industrial i
la garantia de pervivència de la pagesia són fona-
mentals per fer un poble cohesionat que garan-
teixi econòmicament el seu futur.  

Tot plegat amb el major respecte al nostre
entorn i tenint una cura especial amb tres grans
àmbits del municipi: els boscos, l’espai agrícola
i la platja, amb tot el front marítim.

Podríem afinar més, però considerem que,
amb el procés participatiu que s’ha endegat, tots
hauríem de ser prou prudents i flexibles per por-
tar conjuntament a bon port la tasca apassionant
de determinar com serà Cabrera de Mar en un
futur immediat i a mig termini.

El Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) és l’ins-
trument de planificació territorial amb què es dota el

municipi amb vista a poder aconseguir el compliment dels
objectius estratègics de creixement establerts per als pro-
pers anys. 

Té per objectiu reordenar la configuració dels diver-
sos sectors municipals, buscant el seny i l’equilibri. Ens refe-
rim a reordenar els sòls residencial, industrial, comercial o
de serveis i els espais lliures; també el dels sistemes d’e-
quipaments i les àrees no urbanitzables de protecció fores-
tal i agrícola del terme. 

Tots els ciutadans tenen el dret i el deure de partici-
par-hi de manera directa, o bé a través dels seus repre-
sentants electes i dels àmbits associatius a què pertanyin.
És per aquest motiu que no té cap sentit fer constants modi-
ficacions puntuals d’un antic POUM quan ja se n’està cons-
truint un de nou consensuat per tothom. És en el nou
POUM en què s’han d’aplicar les noves i bones idees. Abu-
sar de les requalificacions o modificacions puntuals s’aca-
ba convertint en un instrument pervers; pervers en el sen-
tit que, quan hi ha majoria absoluta al Ple, com és el cas
de Cabrera, el grup en majoria acaba imposant sempre el
seu criteri requalificador i invalida el principi de participació
de tots en la configuració de l’urbanisme. 

Exposem a continuació els objectius estratègics prio-
ritaris de CiU:

- HABITATGE: Consolidar el nucli urbà de Cabrera,
desenvolupant les zones no edificades. Promoure noves
zones urbanitzables (amb altures reduïdes) amb zonifica-
ció plurifamiliar, incloent-hi la de protecció social, per gua-
nyar densitat, no ocupant més espai del necessari, tot pre-
servant el màxim el territori.

- INDUSTRIAL: Preveure noves zones urbanitzables
al voltant del Camí del Mig.

- COMERCIAL O DE SERVEIS: Preveure usos
comercials a les noves zones residencials, per tal de donar
servei a la població. Reservar un espai proper al nucli urbà
per a usos comercials de mida mitjana. Desenvolupar el
sòl comercial del Pla parcial de Santa Margarida.

- ESPAIS LLIURES: Fer viable la reserva d’espais lliu-
res afectats per restes arqueològiques. Consolidar noves
àrees lliures dins del nucli urbà. Consolidar, sanejar i digni-
ficar l’àrea lliure de façana marítima de què disposem.

- SISTEMES URBANÍSTICS: Executar la urbanització
dels vials del nucli urbà, tot possibilitant un vial alternatiu
d’entrada i sortida del nucli urbà. Preveure una gran reser-
va de sistema per a equipaments públics a la finca de Can
Tintorer (al costat del Sindicat, davant de la carretera d’Ar-
gentona). Preveure un espai cèntric al pla de l’Avellà i al
nucli urbà de Cabrera, en espais públics (carrers, zones ver-
des, etc), per a la instal·lació de contenidors diferents dels
de la recollida domiciliària, amb control d’admissió, ja que
després s’han de descarregar a la deixalleria, i que actua-
rien com a minideixalleries properes al ciutadà.

- SÒL NO URBANITZABLE: Especificar els usos
admesos en el sòl no urbanitzable, tot consolidant la reser-
va de sòl agrari de la plana de Cabrera, prohibint-hi expres-
sament  els usos comercials.

L’equilibri territorial que avui tenim configurat, i que
ens identifica com a poble, és conseqüència del seny urba-
nístic posat pels que ens han precedit. El que entre tots
planifiquem avui ho haurem de suportar tant nosaltres
mateixos com els qui en el futur heretin Cabrera.

Al PPC de Cabrera de Mar hem escollit
aquest tema ja que, a més d’estar ara

en ple funcionament, creiem que és el
projecte o tasca més difícil de dur a terme
en una legislatura tant des del govern com
des de l’oposició.

Quan s’endega un nou POUM o revi-
sió del Pla general, tots sabem que estem
decidint el futur urbanístic del nostre
poble, i hem de posar tota la capacitat i
responsabilitat perquè aquest projecte
acabi bé. L’única manera possible és mit-
jançant el màxim consens de les forma-
cions polítiques que representen els nos-
tres veïns, ja que, si no és d’aquesta
manera, o no es podrà aprovar o estarà
condemnat al fracàs. 

Per què es fa ara el nou POUM? El
nostre partit, a pesar d’estar a l’oposició i
que l’equip de govern d’ERC tingui majo-
ria absoluta, creiem que era urgent fer
aquest pas. No es podien continuar fent
modificacions puntuals, una rere l’altra,
sense preveure un tipus de creixement i
de poble amb vista al futur, i per això vam
presentar la moció per endegar aquest
procés que era, a més d’urgent, molt
necessari. Aquest té l’avantatge de ser
molt més transparent i participatiu que les
modificacions puntuals.

Per últim, volem aprofitar aquestes
línies per demanar dues coses. Una és
que intentem entre tots arribar a un con-
sens dintre d’aquesta legislatura, ja que
seria un desastre no enllestir-ho en aquest
any i mig que falta, i l’altra és que els ciu-
tadans de Cabrera de Mar siguin partici-
patius en aquest projecte que ens afecta-
rà a tots.

Què esperem del nou POUM?
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Ajuntament de
Cabrera de Mar

EQUIPAMENTS

Les obres de la seu de la 
Policia Local, molt avançades

S’està treballant a bon ritme en les
obres de condicionament del que

havien estat l’oficina de correus i la biblio-
teca per convertir-les en la nova seu de la
Policia Local. És previst que a final d’any
estiguin acabades. Les obres consisteixen
a dedicar tota la planta baixa a recepció,
atenció al ciutadà i oficines, la planta so-
terrani a vestidors, menjador, magatzem i
serveis diversos al servei del cos de Poli-
cia Local. D’altra banda, amb la instal·lació

d’un ascensor i la construcció de rampes
d’accés per a persones amb mobilitat
reduïda, la coneguda popularment com
Sala Nova complirà amb la normativa
vigent sobre accessibilitat d’edificis
públics. La sala del primer pis seguirà
complint amb les funcions que fins ara ha
tingut: celebració dels plens municipals,
conferències i actes diversos; això sí, amb
un nou equip de climatització i també de
megafonia. 

CULTURA

V Concurs literari 
Memòria de Dona

POLICIA LOCAL

Cursos de formació a l’Escola 
de Policia de Catalunya

El cos de la nostra policia continua
assistint als cursos de formació de l’Es-

cola de Policia de Catalunya; és per
aquest motiu que havent finalitzat el curs
2004-2005 la primera promoció, donem
la nostra més sincera felicitació als agents
JOSEP SAMON I CASTELLÀ, FCO. MANUEL
GÁLVEZ RODRÍGUEZ I MÒNICA XART I

LÓPEZ, els quals han superat el curs satis-
factòriament.

Igualment encoratgem els agents
LLUÍS VIDAL IBÁÑEZ, IVÁN SANCHO GON-
ZÁLEZ I DAVID SOUTO I MORA, la segona
promoció,  a formar part del curs  de for-
mació de l’Escola de Policia de Catalunya
2005-2006, tot desitjant-los molta sort.

ÀVIA CENTENÀRIA MEDI AMBIENT

Nota informativa
Totes les explotacions agràries,

ubicades a Cabrera de Mar, rebran
una carta amb la qual poden passar
a retirar la seva targeta d’usuari agrí-
cola per a la deixalleria del Camí de
Mig, en què es realitza la recollida
selectiva dels plàstics de coberta
d’hivernacles. Per últim, us re-
cordem que tant el servei de reco-
llida de brossa com l’accés a la dei-
xalleria estan vinculats al pagament
de la taxa municipal de residus.

El Concurs Literari Memòria de Dona
s’ha convocat novament. El veredicte

de l’edició d’enguany es farà públic el 22
de desembre, a la Biblioteca municipal, a
les 20 hores. També es presentarà un lli-
bre amb els guardonats de les quatre pri-
meres edicions.

L’Alcalde, Carles Rocabert, el 1r Tinent d’Alcalde, Feliu Vilal-
ta i la Regidora de Serveis Socials, Marga Padilla, van visi-
tar el passat 25 d’agost a Teresa Pujol Recto per felicitar-
la per haver complert cent anys.

CABRERA RECUPERA
LA SEVA MEMÒRIA 

DEL SEGLE XX


