
Año: 1855
Sábado 3 de Noviembre
Gaceta de Madrid 
Parte oficial 
Ministerio de Gracia y Justicia

Para llevar a efecto lo dis-
puesto en al ley de 13 de mayo
último, aprobado ya el proyecto de
Ley de enjuiciamiento civil, por mi
Real Decreto de 5 del corriente,
accediendo a lo propuesto por el
Ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el consejo de
Ministros, vengo a decretar: 

Artículo 1º.- En todos lo pue-
blos de la Monarquía en los que
haya ayuntamientos, habrá juez de
paz, cuyas atribuciones serán las
que se determinan en la ley de
enjuiciamiento civil, publicada en
esta misma fecha. 

Art. 2º.- En casa pueblo habrá tantos jueces de
paz, como alcaldes y tenientes haya en el dia o hubie-
ses en lo sucesivo, habrá también igual numero de
suplentes. 

Art 3º..- El cargo de juez de Paz o suplente es
honorífico obligatorio, por dos años y gratuito, los que
lo ejercen disfrutaran de la misma consideración y
excepciones que los alcaldes de los pueblos. 

Art. 4º.- Para ser juez de paz, se necesita ser
español, en el ejercicio de sus derechos civiles, ser
vecino del pueblo, saber leer y escribir, tener mas de
25 años y cualidades para ser elegido alcalde o
teniente.

Art. 5º.- no podrán ser jueces de paz ni suplen-
tes:

Apdo 1: los deudores a los fondos públicos,
generales, provinciales o municipales, como segun-

dos contribuyentes. 
Apdo 2: los que hayan

hechos suspensión de pagos, si
haber obtenido rehabilitación.

Apdo 3: los que se hallen
procesados criminalmente con
auto de prisión y los que estén
inhabilitados para ejercer cargos
públicos. 

Apdo 4: los que desempe-
ñen oficio o cargo asalariado por
el pueblo, en que hayan de ejer-
cer funciones de jueces de paz. 

Apdo. 5: los ordenados
insacris

Apdo. 6: los impedidos físi-
ca y moralmente. 

Apdo. 7: los mayores de
80 años. 

Art 6º.- Podrá eximirse
voluntariamente: 

Apdo 1.- los mayores de 70 años.
Apdo 2.- los que hayan desempañado el cargo

y sean reelegidos sin mellar un bienio.
Art. 7º.- Los jueces de paz y suplentes serán

nombrados en el mes de diciembre cada 2 años
siempre que en el intermedio resulte vacante por los
regentes de las audiencias, y entraran en el ejercicio
de sus cargos el día 1 de enero siguiente. 

Los suplentes reemplazaran a los propietarios en
ausencia o en enfermedades.

Art 8º.- los jueces de paz no podrán comenzar
el desempeño de su oficio sin previo juramento que
presentaran ante el ayuntamiento, de guardar y hacer
guardar la Constitución y la leyes, y ejercer fielmente
su cargo. 

Art 9º.- Los jueces de paz nombraran los secre-
tarios y porteros de sus juzgados, los nombrados
serán movibles a voluntad del juez de paz. 

Art 10º.- Para ser secretarios de los jueces de paz
se necesita ser español, mayor de 25 años, saber leer
y escribir y tener voto en las elecciones para cargos
municipales.

Para ser portero es indispensable ser español,
mayor de 20 años y saber leer y escribir. 

Ambos cargos serán voluntarios, excepto en el
caso en que no hubiese quien los aceptará y el juez
de paz quisiera nombrar respectivamente a los secre-
tarios y alguaciles de los municipios.

Art. 11º.- los secretarios y porteros de los juzga-
dos de paz percibirán los derechos establecidos en
los aranceles vigentes o los que se establezcan en lo
sucesivo, para los actos que funcionan como tales. 

Los gastos que ocasiona el desempeñe de la
secretaria serán a cuenta del secretario. 

Art. 12º Los secretarios son responsables de la
conservación de los libros, en que se asientan los
actos de conciliación de los demás registros que
deben llevar los juzgados y de las actuaciones, corres-
pondencia y otros papeles que el mismo pertenez-
can y deban archivarse. 

Art 13º.- al fin de cada bienio deberán hacer
entrega de dichos libros en los juzgados de primera
instancia recogiendo resguardo sin el cual no podrán
exhuirse de la responsabilidad declarada en el artícu-
lo anterior. 

Art 14º.- los servicios prestados por los jueces de
paz serán considerados como meritos especiales para
que se tengan en cuenta por el gobierno en favor de
estos funcionarios. 

Art 15º.- El Ministro de Gracia y Justicia queda
encargado de dar las disposiciones que pueda recla-
mar el mas fácil y exacto cumplimiento del presente
decreto. 

Dado en Palacio a 22 de octubre de 1855.

El Ministro de Gracia y Justicia
Manuel de la Fuente Andrés
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JUTJAT DE PAU

Jutges de pau: 150 anys

LA FIRA DE CABRERA
ARRIBA A LA SEVA 

DESENA EDICIÓ

Enguany el 3 de novembre se celebren els 150 anys de la cre-
ació de la figura del jutge de pau; per tant, voldria fer un record de
les persones que consten en aquest jutjat i que tingueren a càrrec
la responsabilitat del registre i de jutge de pau del municipi:

Il·lm. Sr. Joan Flamerich 1871 - 1875
Il·lm. Sr. Mateu Estrader  1875 - 1879
Il·lm. Sr. Joan Font Delhort  1879 - 1883
Il·lm. Sr. Joan Cortés Castells 1883 - 1885
Il·lm. Sr. Jaume Manent Batlle 1885 - 1886
Il·lm. Sr. Joaquim Vivé Bellsolell 1887 - 1890
Il·lm. Sr. Joan Viñals Carbonell 1890 - 1891
Il·lm. Sr. Jaume Abril Modolell 1890 - 1891
Il·lm. Sr. Bartomeu Llibre Lladó 1891 - 1895
Il·lm. Sr. Esteva Roldós Campins 1895 - 1899
Il·lm. Sr. Sebastià Llibre Ginestà 1899 - 1901
Il·lm. Sr. Francesc Carbonell Ramon 1901 - 1903

Il·lm. Sr. Feliu Viñals Cortés 1903 - 1913
Il·lm. Sr. Feliu Carles Novell 1914 - 1917
Il·lm. Sr. Josep Viñals Pallés 1918 - 1921
Il·lm. Sr. Joan Carbonell Pallés 1921 - 1927
Il·lm. Sr. Miquel Reniu Pallés 1928 - 1931
Il·lm. Sr. Francesc Viñals Novell 1931 - 1938
Il·lm. Sr. Josep Camps Salicrú 1931 - 1938
Il·lm. Sr. Salvador Carbonell Maltas 1939 - 1946 
Il·lm. Sr. Salvador Pujol Manent 1946 - 1960
Il·lm. Sr. Pedro Rodríguez Castejon 1960 - 1998
*Il·lm. Sr. Albert Joan Manent 1998 -

Amb el meu record, admiració i respecte. 

ALBERT JOAN MANENT
Jutge de pau de Cabrera de Mar 

Transcripció del parte oficial del dia 3 de novembre de 1855 de la Gaceta de Madrid
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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 17 a 20 h
Dijous de 18 a 20 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 febrer, març 
i abril de 2005

NAIXEMENTS
JÚLIA GÁLVEZ SERRANO 09/02/05

CARLOTA RAMON PUJADAS 11/02/05

TOMÀS CARBONELL DEL RÍO 23/02/05

GERARD NAVARRO GALÁN 23/02/05

SANDRO RAMON BARBAL 22/02/05

MIREIA TRABAL ARAMBURU 17/04/05

NICOLÀS TURMO SOLA 14/04/05

AINA COMAS ALONSO 16/04/05

MARC SACREST CERVANTES 09/05/05

BIEL CEREJIDO SANCHÍS 06/05/05

CARLA TRABAL FÀBREGAS 13/05/05

ALEIX BOSCH ALONSO 17/05/05

CASAMENTS GENT DE CABRERA DE MAR:
XAVIER SÁNCHEZ FORCADA I EUGENIA CABALLERO DURÁN*
MARIO ANERO CARCAMO I MARÍA JOSÉ GUERRERO GARCÍA*
JORGE DARIO LÓPEZ ALBA I 

ROXANA MARÍA DE LOURDES SOTO SALCIDO*
ESTEBAN MONEGAL GRANADOS* I ÍNGRID BERTRAN SANS

GUILLEM LORMAN LLAVADOR I VANESSA BRUNET MARTÍNEZ*

MARTÍ MALUQUER FERRER I 
EVA RECOLONS BOUFFARD DE LA GARRIGUE*

DEFUNCIONS 
JOSÉ MEJÍA CELA

EMILI SALA ARNÓ

CARLOS VILLAR MIÑANA

ENTERRAMENTS 
MARIA SUGRAÑES FORNS 02/03/05

PERE RODRÍGUEZ CASTEJÓN 06/03/05

ROSARIO BLASCO GUILLÉN 15/03/05

SEBASTIÁN PUJOL OLTRA 18/03/05

JOSEFA RENIU VIÑALS 23/05/05

MERCEDES CANAL ROGER 23/04/05

MODESTO SELLS OLLÉ 28/04/05

EMILI SALA ARNÓ 10/05/05

MERCEDES VIÑALS ROSES 18/05/05

FRANCISCA MASPOCH BOSCH 06/06/05

(*) Empadronats a Cabrera de Mar

TELÈFONS D’INTERÈS
Ajuntament de Cabrera 93 759 00 91

Policia Local 93 754 04 01

600 51 61 51

Mossos d’Esquadra 088

Bombers 085

Urgències sanitàries 061

Urgències CAP Vilassar-Cabrera

93 754 06 40

Consultori municipal 93 754 04 42

Consultori pla de l’Avellà 93 759 78 36 

Hospital de Mataró 93 741 77 00

Farmàcia M. Pilar Manchado93 759 05 48

Farmàcia Pla de l’Avellà 93 750 01 05 

Piscina municipal 93 759 85 12

Església parroquial 93 759 00 99

Enher-avaries 900 77 00 77

Gas Natural-avaries 900 75 07 50

Informació Generalitat 012

Informació Deixalleria 93 759 00 91

Centre cívic del pla de l’Avellà

93 750 06 48

Taxi 667 43 85 33

Consell de redacció: Montserrat Artigas, Joan Buxadé,

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

Coordinació: Albert Calls.

Fotografies d’aquest número: Antoni Màrquez.

Dipòsit legal: B-18256-96. 

Disseny i impressió a càrrec de La Impremta d’Argentona, SL.
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PÒRTIC TURISME-PATRIMONI

El passat 15 de maig es va celebrar la
Xa Fira de Cabrera de Mar, que

enguany va centrar-se en l'avantpassat
iber i romà de Cabrera. La fira, que en la
nova edició comptava amb diverses
novetats, va estrenar ubicació, amb la
finalitat d'evitar d'haver de tallar el trànsit
rodat als carrers principals de la població
i acostar-se, alhora, als closos arqueolò-
gics de Can Benet i Ca l'Arnau. Cal
esmentar que el fet de promocionar la
temàtica iberoromana es deu al parer de
l'organització que pensà que calia donar
nous aires a l'esdeveniment, evitant l'e-
volució cap a una fira "comercial" i cen-
trant-se en una temàtica que la distingei-
xi de la resta de fires existents. Així, es va
poder comptar amb la participació i la
col·laboració de moltes entitats que varen
veure amb bons ulls la proposta i varen
fer el possible per decorar els seus
estands i ambientar-los segons hagues-
sin fet els nostres avantpassats. El públic

assistent, que es quantifica en unes
3.000 persones, també va poder gaudir
dels quadres dels Armats de Mataró, que,
després de actuar per tot el poble, varen
ser rebuts per Josep Huguet i Biosca, con-
seller de Comerç, Turisme i Consum de
la Generalitat de Catalunya. El conseller
va ser l'encarregat d'inaugurar-ne aques-
ta nova edició i posteriorment es va diri-
gir, junt amb l'alcalde, als estands de
totes les entitats municipals per tal de
conèixer de més a prop les seves aficions
i propostes. Enguany també es va posar
a la venda la primera reproducció d'una
col·lecció de troballes que servirà per
donar a conèixer la Cabrera arqueològi-
ca, ja que totes elles requeriran tenir un
origen comú: haver estat trobades en el
nostre municipi. Finalment, i un any més,
el cuiner José Moreno va ser l'encarregat
de coure els porcs que varen donar de
sopar a les més de 400 persones que
es varen reunir a Can Bartomeu.

Tots som responsables 
de tenir un municipi net

Algú em diu de vegades: “No sé perquè
t’empipes tant quan veus algun abocament
indegut, o tal o qual conducta irresponsable...
la gent és així.”

Sí, tal vegada la gent som com som, però
el que és segur és que tots podem millorar; la
història de la civilització humana és, ni més ni
menys, un constant canvi cap a millor, tant de
l’individu com de la societat en general; o
almenys aquesta és la pretensió. 

Allò de “ara que no em veu ningú...”  o “si
ho fa tothom...”, no val, no ens ha de valer a
ningú que valori el fet de tenir un poble net i
acondiciat, no pot valer a aquelles persones
que, quan passegen pel poble, tinguin la sen-
sibilitat de gaudir d’un entorn gratificant i ama-
ble, no pot valer a aquells que porten els seus
fills al parc i el necessiten net, no pot valer, en
definitiva,  a ningú que visqui a Cabrera. Cabre-
ra és de tots, l’hem de voler tan neta i acondi-
ciada com volem casa nostra i també hem d’e-
xigir que tothom en tingui cura com a cosa
pròpia i no només... els encarregats de la nete-
ja... que per a això els paguen.

El nostre Ajuntament és una de les eines
de què disposem per tenir un poble net, però
només una; cada un de nosaltres en som una
d’eina per aconseguir un entorn net. Ens cal
modelar progressivament la nostra mentalitat
en la direcció de: ”Vull casa meva neta, vull el
meu carrer net i vull el meu poble net... i no vull
que ningú l’embruti irresponsablement... per-
què també és meu.”

Hem avançat molt, però hem de filar més
prim i vigilar que ningú deixi les seves deixalles
on no toca o de mala manera... perquè no
volem que els contenidors de davant de casa
o de la cantonada estiguin malament per culpa
de mals abocaments; avisar amb educació serà
un benefici per a tots... i si cal se’n pot donar
part a la policia municipal, quan la irresponsa-
bilitat sigui reiterativa.

FELIU VILALTA i VALLS
1r tinent d’alcalde i regidor

d’Urbanisme, Obres, Serveis

Públics i Medi Ambient

(Regidoria compartida)

Nou èxit de convocatòria
de la Xa Fira de Cabrera
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URBANISME

Tot i no estar del tot acabades, les obres

d’urbanització del pla de l’Avellà, en les

seves diferents actuacions –l’asfaltatge de

carrers, el parc, la senyalització, els reduc-

tors de velocitat, el soterrament de les

línies elèctriques, etc.–, van encaminades

al seu final.

Han estat uns mesos molt llargs en

què els veïns del pla de l’Avellà han hagut

de suportar nombroses molèsties. Des de

la Regidoria d’Urbanisme, volem agraïr la

paciència que han tingut en tot el període

de les obres. 

Fem un petit recordatori de les dife-

rents actuacions ja acabades: l’asfaltatge

dels carrers ronda de Catalunya i avingu-

da de Burriac, amb els seus tres reductors

de velocitat; la senyalització vertical i horit-

zontal dels diferents carrers, i una altra de

les obres, segurament la més vistosa i,

sens dubte, la que més podrem gaudir

tots plegats, és el parc on, en les seves

diferents àrees d’esbarjo, des dels més

grans als més petits tindran el seu espai:

bancs per descansar i fer-la petar una

estona, jocs per a la mainada i les prime-

res pistes públiques poliesportives per fer

bàsquet, handbol o futbol. I no oblidem

una altra obra, compromís d’aquest Equip

de Govern i llargament reivindicada pels

veïns: el soterrament de les línies de mit-

jana i alta tensió de tot el veïnat. La des-

aparició aèria d’aquestes línies no només

millora l’estètica, sinó també la qualitat de

vida dels veïns.

Obres d’urbanització al pla de l’Avellà

PATRIMONI

S’inaugura la capella del Crist Mujal reconstruïda

La festa d’inauguració de la

capella del Crist Mujal

reconstruïda va tenir lloc el

diumenge 8 de maig, amb la

presència institucional dels

alcaldes de Cabrera de Mar,

Cabrils i Vilassar de Mar, i dels

rectors de les respectives par-

ròquies. La petita ermita està

situada al camí del Mig, al punt

on es troben els límits territo-

rials dels tres termes munici-

pals, i en la seva recuperació

han participat els tres ajunta-

ments implicats, els quals han

finançat a parts iguals el cost

de les obres. La realització del

projecte ha estat possible grà-

cies a Joan Massó, que ha

cedit els terrenys on s’ubica la

capella ara reconstruïda, tot un

referent patrimonial. L’acte d’i-

nauguració va acabar amb una

xocolatada i l’actuació dels

bastoners de Sant Quintí de

Mediona.    



En el pressupost municipal d’enguany s’a-
plicava una partida destinada a urbanit-

zar els carrers més emblemàtics o cèntrics
del veïnat d’Agell, que era una assignatura
pendent del Consistori.

Conscient de la necessitat d’embellir el
centre històric d’aquest veïnat, l’Ajunta-
ment s’ha posat mans a l’obra i a hores
d’ara podem dir que les millores ja estan
acabades.

Recordem: en l’accés a l’ermita i les
seves rodalies s’ha mantingut el sistema
amb llambordes, que ja existien a l’entrada
del mateix carrer, i que, sens dubte, era l’a-
cabat noble que li pertocava. La resta, el
camí d’accés a la Torre Ametller fins al barri,
s’ha fet amb aglomerat asfàltic. Al mateix
temps, s’han construït uns murs de con-
tenció per tal de poder guanyar amplada
dels carrers.

Recordem que, anteriorment a aquesta
actuació, ja s’havia portat a terme l’enllu-
menat d’aquests mateixos espais que ara
s’han urbanitzat.

Amb aquestes obres s’ho completat un
dèficit que, sens dubte, tenia el municipi
amb aquest veïnat tan estimat.
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OBRES PÚBLIQUES

Acabats els treballs 
d’urbanització a Agell

OBRES PÚBLIQUES

Signatura per construir 
la nova rotonda

S'han signat les actes prè-
vies d'ocupació i realitzat

els pagaments avançats als
propietaris de les finques afec-
tades per la construcció de la
nova rotonda a la Ctra. d'Ar-
gentona, que facilitaran l'enllaç
amb el nou vial urbanitzat que
connecta amb la Deixalleria, la
Capella del Crit Mujal i el Polí-
gon Industrial els Garrofers de
Vilassar de Mar. La nova roton-
da també resoldrà la perillosa
sortida de l'Autopista C-32. Les
obres de trasllat de les ins-

tal·lacions d'electricitat, gas i
telèfon ja han començat i és
previst que entre setembre i
novembre d’aquest any que-
din les obres completament
acabades.

Aquesta obra es finança
amb aportacions econòmi-
ques de la Direcció General de
Carreteres de la Generalitat,
ACESA i els municipis de Ca-
brils, Vilassar de Mar i Cabrera
de Mar. Té com a objectiu
reordenar les connexions vià-
ries de la zona.

MEDI AMBIENT

La deixalleria del camí del 
Mig, al servei dels ciutadans

Les regidories de Medi Am-
bient i Hisenda estan estu-

diant un sistema de bonifica-
ció en la taxa municipal
d’escombraries, que s’aplicarà
a aquells ciutadans i ciutada-
nes que habitualment estan
duent residus a la deixalleria
del camí del Mig, instal·lació
que Cabrera de Mar compar-
teix amb Vilassar de Mar i
Cabrils. El servei de deixalleria
és gratuït per als usuaris parti-
culars, i en el cas que s’hagi de
recórrer al servei de deixalleria

mòbil, l’Ajuntament es fa
càrrec de la meitat del seu
cost, sempre que prèviament
es concerti el dia i l’hora de la
recollida. El telèfon d’atenció
al públic és el 93 759 00 91.
Cal avisar que és necessari dis-
posar de la targeta d’usuari
que facilita l’Ajuntament per
poder accedir a la deixalleria.
D’altra banda, els pagesos del
municipi de Cabrera de Mar
poden recollir la seva targeta
d’usuari agrícola a la mateixa
deixalleria.

SERVEIS SOCIALS

Taller de riure
per a la 
gent gran

La Regidoria de Serveis Socials,
conjuntament amb la Diputació

de Barcelona, ha organitzat el taller de
riure per a persones grans a Cabrera
de Mar, que s'ha dut a terme durant
el mes d'abril a la Sala Nova de l'A-
juntament.

Ha estat un espai on s'han pogut
treballar les emocions, les capacitats
i les habilitats que tenim per afrontar
el dia a dia. Des de Serveis Socials
de l'Ajuntament es continuarà oferint
a la gent gran de Cabrera tallers i  acti-
vitats de creixement personal. Al
setembre s’iniciaran els cursets gra-
tuïts d'Internet al Casal d'Avis. Si hi
esteu interessats, truqueu per fer la
inscripció a l'Ajuntament de Cabrera
de Mar.
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HABITATGE

Habitatges de Protecció
Oficial a Cabrera de Mar

El passat mes de maig van començar les
obres per a la construcció de 18 habi-

tatges de Protecció Oficial al carrer del Cani-
gó del pla de l'Avellà. La durada de cons-
trucció és previst que sigui de 18 mesos.

Els habitatges, de quasi 90 m2 útils, esta-
ran vinculats a dues places d'aparcament per
habitatge i a un traster ubicat a la planta des-
tinada a garatge. (Aquest criteri de les dues
places d'aparcament per habitatge, molt més
ajustat a la realitat del nostre municipi, ja s'es-
tà aplicant a totes les modificacions del pla-
nejament en què s'està treballant actualment
i és de preveure que sigui així per tot el muni-
cipi amb la redacció del Pla d'ordenació urba-
nística municipal (POUM).

El retard en els canvis sobre la normati-
va produït per la Generalitat i també pel
govern de l'Estat, sobre habitatges protegits,
ha fet que tot el procés s’ajornés més del
que s'havia previst.

Les bases que definiran els requisits, tant
econòmics com socials, per poder participar
en el sorteig es creu que estaran preparades
el mes de setembre i l'Ajuntament té el com-
promís de fer-ne la publicitat adient perquè
tothom se'n pugui assabentar. Un dels requi-
sits que puntuarà estar empadronat en el
municipi un nombre d'anys encara per de-
terminar i que en cap cas serà inferior a 5.
Pel que fa als requisits econòmics s'hauran
de regir pels criteris que marca la legalitat
vigent.

MEDI AMBIENT

S’inaugura la seu de l’ADF Burriac a Can Bartomeu

La darrera entitat que s’ha
instal·lat a Can Bartomeu és

el grup de voluntaris i voluntà-
ries de l’Agrupació de Defensa
Forestal (ADF) Burriac. L’acte
d’inauguració de la nova seu de
l’ADF va tenir lloc el dissabte 2
d’abril i va tenir la presència,
entre altres, dels alcaldes i regi-
dors i regidores de Medi
Ambient dels ajuntaments de
Cabrera de Mar, Cabrils i Vilas-
sar de Mar, del president de
l’ADF Burriac i del president de

la Federació d’ADF del Mares-
me. L’ADF Burriac està consti-
tuïda per propietaris forestals i
els ajuntaments dels tres muni-
cipis abans esmentats i, a més
de realitzar la campanya de
vigilància i prevenció d’incendis
durant l’estiu, també organitza
activitats de divulgació i sensi-
bilització ambiental.  La seu de
l’ADF a Can Bartomeu s’utilitza
com a espai de reunió i com a
magatzem per al material i les
eines. 

Obres 
d’urbanització
de l’antic 
camí del Mig

Seguint amb la línia d’anar millo-
rant cada any una mica les con-

nexions viàries del sector agrari de
Cabrera de Mar amb constants actua-
cions, es portarà a terme una prime-
ra fase de l’asfaltatge del camí del Mig
(antic).

El tram d’aquesta actuació com-
prèn des de la sortida de l’autopista,
sota el pont de la variant, fins a la riera
d’Agell. Properament es promouran
altres fases per tal de continuar la
urbanització d’aquesta via, fins a con-
nectar amb la carretera d’Argentona,
B-502, on, d’aquí a molt poc, es cons-
truirà la rotonda de la sortida de l’au-
topista, tan reivindicada per tots els
usuaris i que eliminarà, sens dubte,
un punt negre de la xarxa viària del
nostre municipi.

OBRES PÚBLIQUES
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CULTURA

Can Bartomeu, seu d’activitats culturals
Els diferents espais de Can Bartomeu

han acollit, des de finals d’hivern i al

llarg del període de primavera, una àmplia

i variada oferta d’activitats culturals, artís-

tiques i lúdiques. L’envelat instal·lat a l’es-

planada va donar aixopluc, el 20 de febrer,

a la calçotada organitzada pel Turó dels

Dos Pins. En aquest mateix espai, el TAC

va representar les obres Art (els dies 2 i

9 d’abril) i Davant l’Empire (el 23 i 24

d’abril). L’envelat també ha acollit la inau-

guració de la I Festa Cultural, el 22 d’abril;

la presentació de l’Associació Síndrome

d’Asperger, el 28 de maig; l’espectacle de

dansa Vàries Maneres, a càrrec dels alum-

nes del taller de hip hop, presentat per

Varium Escola de Dansa el 3 de juny; així

com també el sopar literari organitzat per

l’entitat D’ones de Cabrera de Mar, el 18

de juny.     

A més a més, a la sala d’exposicions

es va poder visitar, del 13 al 29 de maig,

la mostra “El món de les papallones”,

mentre que des del 13 de juny la Dipu-

tació de Barcelona va presentar una pro-

posta sobre la tinença d’animals. Altres

actes que també s’han celebrat a Can Bar-

tomeu ha estat la inauguració de la seu

de l’ADF Burriac, el 2 d’abril, i el sopar de

cloenda de la X Fira Iberoromana, el 15

de maig, configurant aquest espai com a

eix de propostes del municipi.

MEDI AMBIENT

El director general de Costes visita Cabrera

José Fernández, director

general de Costes del Minis-

teri de Medi Ambient de Ma-

drid, va mantenir una reunió el

passat 17 de maig amb repre-

sentants de l'Ajuntament i de la

Plataforma en Defensa de les

Platges per donar explicacions

sobre el retard en l'execució del

projecte de recàrrega de sorres

de les platges de Premià de

Mar, Vilassar de Mar i Cabrera

de Mar. Qüestions burocràti-

ques i administratives han estat

la causa que fins que s'acabi

l'estiu no es pugui executar el

projecte. Les excuses i nous

compromisos adquirits per tan

alt representant del govern de

l'Estat, si bé no resolen el pro-

blema en aquesta temporada,

sí que van fer la sensació que

la preocupació per les nostres

platges és, després de molts

anys de no fer-nos cas, una

prioritat i un compromís que

garantirà unes platges estables

al nostre municipi.



El balanç dels tres primers mesos de
funcionament del nou servei munici-

pal d’escombraries, que es va iniciar el
dia 31 de gener, ofereix uns resultats
força positius. En concret, durant els
mesos de febrer, març i abril s’han reco-
llit, per separat, 136 tones de brossa orgà-
nica, que representen el 25,11% del total
de residus produïts al municipi en aquest
període. De la resta de fraccions, el
61,03% correspon a rebuig, el 4,49% a
vidre; el 6,45%, a paper i cartró, i el
2,92%, a envasos lleugers. Aquestes
dades posen de manifest la bona acolli-
da que ha rebut, a les llars de Cabrera de
Mar, el nou servei municipal d’escom-
braries, atès que en aquest primer tri-
mestre s’ha recollit de manera selectiva

gairebé el 40% de tota la brossa (entre
fracció orgànica, vidre, paper i cartró i
envasos). En aquest sentit, la dada més
positiva és la baixada tan important que
ha experimentat el rebuig, és a dir, la
brossa que es recull barrejada, sense
seleccionar, que, en el mateix període,
s’ha reduït el 47,62%, de manera que
s’han deixat de portar a incinerar més de
300 tones d’escombraries.  

Amb tot, des de la Regidoria de Medi
Ambient es volen fer les observacions
següents: En primer lloc, la separació
dels residus és una acció de caràcter
voluntari, que l’administració només
recomana, però que en cap cas pretén
imposar. Per tant, és preferible abocar
la brossa al contenidor de rebuig, sen-

se seleccionar, abans que abocar-la  en
un altre que no correspongui, ja que és
molt important que cada fracció vagi a
parar al seu lloc. D’aquesta manera,
s’evita la presència de residus impro-
pis en els contenidors de selectiva, els
quals fan baixar la qualitat dels mate-
rials recollits, dificulten la seva valorit-
zació i provoquen les queixes de les
empreses de recuperació de deixalles.
Fins al moment, l’aparició d’impropis s’està
produint, amb més freqüència, en els con-
tenidors de matèria orgànica, envasos i de
vidre. La col·laboració de tots els ciutadans
i ciutadanes és imprescindible, doncs, en el
sentit de deixar correctament cada fracció
en el seu contenidor corresponent, segons
es descriu en el quadre següent:

8 Cabrera

MEDI AMBIENT

El nou servei municipal 
d’escombraries rep una bona acollida

Contenidor Fracció Materials

Marró Brossa orgànica Restes d’aliments i menjars; closques 
de fruits secs, ous i marisc; marro de 
cafè i restes d’infusions; taps de suro 
i serradures; paper de cuina i tovallons 
de paper; restes de plantes, rams 
marcits i flors seques

Verd clar Vidre Envasos de vidre

Blau Paper i cartró Diaris, revistes, papers i cartrons

Groc Envasos lleugers Llaunes de beguda i de conserves, 
bosses i envasos de plàstic, brics, 
porexpan i paper d’alumini

Verd fosc Rebuig Pols d’escombrar, restes de ceràmica, 
bolquers i compreses, puntes de 
cigarreta i cendres, paper plastificat, 
tubs de pasta de dents i cremes, 
etc.



Així mateix, també us recordem que
no es poden deixar les bosses d’escom-
braries fora del contenidor, en el cas que
aquest estigui ple, sinó que cal anar fins
a l’àrea de contenidors més propera. Per
evitar els desbordaments de brossa, la
Regidoria ha ampliat fins a 36 el nombre
d’àrees d’aportació de residus, en les
quals es troben els cinc contenidors de
recollida, un per a cada fracció. La ubica-
ció de les diferents àrees d’aportació és
la següent:
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Quant a les restes de poda de jardins,
voluminosos i andròmines, que des de
primer de març està prohibit treure’ls a la
via pública, es recorda que la deixalleria
del camí del Mig és gratuïta per a tots els
usuaris domèstics. En el cas de persones
amb dificultats per desplaçar-se a la ins-
tal·lació, o que s’hagin de desprendre
d’una quantitat important de deixalles o bé
vulguin “fer dissabte”, poden telefonar al
93 759 00 91 i concertar el servei de dei-
xalleria mòbil, del qual l’Ajuntament es fa

DILLUNS DIMARTS DIMECRES DIJOUS DIVENDRES DISSABTE DIUMENGE

Orgànica

Envasos

Rebuig

Paper 
i cartró

Orgànica

Vidre

Rebuig

Envasos

Orgànica

Paper 
i cartró

Rebuig

Paper 
i cartró

Rebuig

Orgànica

Comença la
nova campanya 
“Gos-Net”

La Regidoria de Medi Ambient ha posat
en marxa la campanya “Gos-Net”, que

s’inclou dins el programa de mesures per
promoure la tinença responsable d’ani-
mals de companyia, en el qual col·labora
activament l’Associació Protectora d’Ani-
mals de Cabrera (APAC). En aquest sentit,
s’han instal·lat 21 papereres del model
“Gos-Net” a tot el terme municipal (15 al
centre urbà i 6 al pla de l’Avellà), que faci-
liten bosses de plàstic amb què es poden
recollir les deposicions dels gossos. Amb
aquesta campanya es pretén conscienciar
els propietaris d’animals de companyia,
per així evitar que els gossos embrutin els
carrers, places, parcs, jardins i altres espais
públics.

MEDI AMBIENT

1. Costamar

2. Bonamar

3. av. de Burriac (prop N-II)

4. c/ del pla d’en Molí

5. CEIP (Av. Burriac)

6. Cooperativa Agrícola

7. c/ d’en Majó

8. passeig de Vinyals (al capdavall)*

9. c/ de Xaloc

10. c/ de Tramuntana

11. c/ d’Agustí Vendrell

12. c/ del Pi Gros

13. camí de Cabrils (l’Escarraman)

14. c/ de Barcelona

15. c/ de la Riera (amb la Peirota)

16. la Riera (cant. camí de can Segarra)

17. c/ camí de can Segarra núm. 71)

18. c/ de Jaume I

19. plaça de can Martinet

20. c/ de Sant Joan amb Pl. can Pau Ferrer

21. c/ de Pompeu Fabra

22. Torrent de Sant Feliu, núm. 35

(Sant Joan de Munt)

23. c/ de Pere des Bosch

24. c/ de Sant Sebastià (costat ermita)

25. camí d’Agell, núm. 50

26. c/ de Primavera

27. Torre Ametller

28. c/ del Far (Sant Sebastià)

29. plaça del Sol

30. rambla de Vinyals (davant Agudes)

31. rambla de Vinyals (amb Dr. Fleming)

32. c/ de Joan Maragall

33. la Riera (piscina)

34. Torrent de Sant Feliu (amb plaça de

can Pau Ferrer)

35. la Riera (amb baixada de l’Església)

36. c/ de Tramuntana (part de baix)*

(*) Pendents de rebre contenidors

DISTRIBUCIÓ DE CONTENIDORS DE SELECTIVA

càrrec de la meitat del seu cost. 
Per últim, és previst col·locar cendrers

a l’entrada de totes les dependències i
espais municipals, per poder-hi apagar les
puntes de cigarreta abans d’accedir-hi.

Des de la Regidoria de Medi Ambient
s’estudia la possibilitat que hi hagi una
bonificació de la taxa a les persones que
facin ús de la deixalleria.
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JOVENTUT

El Pla de joventut en marxa
El passat 17 de març, el Ple de l'Ajun-

tament de Cabrera de Mar va aprovar
per unanimitat el primer Pla local de joven-
tut del municipi. Després d'una primera
fase d'anàlisi de la realitat juvenil realitza-
da en col·laboració amb el Consell Co-
marcal del Maresme, i durant la qual es
varen citar diferents joves segons el seu
perfil, els responsables municipals de jo-
ventut varen poder extreure dades con-
cretes per a la redacció del Pla. El docu-
ment, que reflecteix quines són les
mancances del municipi en matèria de
joventut, pretén integrar conceptes com la

transversalitat i el treball per objectius, de
manera que tots els regidors del Consis-
tori i els agents socials relacionats estiguin
implicats a l’hola de complir els objectius
principals que s'han fixat: millorar la quali-
tat de vida dels joves i ajudar-los a definir
el propi projecte de vida. En el moment
de tancar l'edició d'aquest butlletí, s'esta-
va concretant una data per a la presenta-
ció als joves del nou document, que anirà
recolzat amb l'edició d'un petit llibre on
s'explicarà amb detall els objectius, pro-
grames i projectes definits com a eix de la
política de joventut dels propers anys.

ESPORTS

Noves pistes de petanca 
per al pla de l'Avellà

El passat mes de maig varen
finalitzar les obres de cons-

trucció de les noves pistes de
petanca municipals del pla de
l'Avellà, situades entre l'avingu-
da de Burriac i la ronda de Cata-
lunya. Tot i que encara hi falten
alguns petits detalls, la ins-
tal·lació ja funciona a ple rendi-
ment i els seus usuaris ja poden
practicar l'esport per al qual ha
estat concebut l'equipament.
Amb un total de 1152 m2 de
superfície, l'equipament s'afe-
geix, junt amb el nou gimnàs
municipal, a l'ampliació de l'o-
ferta d'instal·lacions esportives
del nostre municipi. Una sala
de 55 m2, una barra de bar, un
petit despatx i uns banys adap-
tats complementen les 11 pis-
tes que s'han construït en el

solar. L'Ajuntament vol fer la
inauguració oficial abans de les
vacances d'estiu, per poder
ensenyar el nou edifici a tots els
ciutadans, donar a conèixer
més encara aquest esport i
fomentar-ne alhora la pràctica.
Cal destacar, d’altra banda, la
importància d'aquest esport per
crear vincles i punts de trobada
entre aquells que el practiquen,
en definitiva, de fer poble.

CULTURA

El Curs d’Orgue del Maresme
arriba a la 7a edició

El Curs d'Orgue del Maresme
tindrà lloc dels dies 29 d'a-

gost al 3 de setembre, dins el
marc de l'església parroquial de
Sant Feliu de Cabrera de Mar.
Els professors del curs seran
Jan Willem Jansen, professor
del Conservatori de Tolosa;
Montserrat Torrent, catedràtica
emèrita d'orgue, i Guido Iotti,
professor de l'Escola Superior
de Música de Catalunya.

Aquesta activitat, d'iniciativa
cabrerenca, ha tingut sempre
el recolzament de la Regidoria
de Cultura de l'Ajuntament de
Cabrera de Mar, i en els últims
anys forma part de l'oferta
pedagògica musical  inclosa en
els cursos d'estiu a Catalunya
que valora i reconeix el Depart-
ment de Cultura de la Genera-

litat. Rep el suport de diferents
institucions, com la Parròquia
de Sant Feliu, el col·legi Sant
Feliu,  "la Caixa" i "la Caixa d'Es-
talvis Laietana", així com el
Consell Comarcal. 

És obert el termini d'ins-
cripcions, tant per als alumnes
actius (places limitades) com
per als oients que estiguin inte-
ressats en la proposta.

Per  a qualsevol informació,
l'Associació per la Música d'Or-
gue de Cabrera de Mar (AMOC),
responsable de l'organització,
posa a disposició un número de
telèfon: 659 138 328 i una
a/e:cursorgue@hotmail.com.
També es pot trobar informació
en els diferents tríptics distri-
buïts, i a la pàgina web: http://
groups.msn.com/cursorgue.
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POLICIA LOCAL

Tots contra el foc per millorar l’entorn
L’estiu i la tardor són les estacions de

l’any que registren l’índex més alt d’in-
cendis forestals.

El període comprès entre el 15 de
març i el 15 d’octubre, a tots els terrenys
forestals de Cabrera de Mar, siguin o no
poblats d’espècies arbòries, i a la franja
de 500 metres que els envolta, està pro-
hibit:

• Encendre foc
• Llençar objectes encesos.
• Abocar escombraries i restes vege-

tals i industrials.
• Llançar coets, globus, focs d’artifici

o altres artefactes que continguin foc.

• Utilitzar bufadors o estris similars en
obres realitzades en vies de comunicació
que travessin terrenys forestals.

Fóra bo que els que viviu en urba-
nitzacions situades a menys de 500
metres de terreny forestal que no tin-
guin una continuïtat immediata amb la
trama urbana mantingueu nets de vege-
tació els vials, les zones d’accés i les
cunetes, així com totes les parcel·les
perimetrals.

Qualsevol persona que descobreixi
l’existència o el començament d’un
incendi forestal ha d’intentar extingir-lo

amb tota urgència, sempre que estigui al
seu abast. En cas contrari, cal avisar
immediatament la Policia Local de Cabre-
ra de Mar o els Bombers als telèfons 93
754 04 01 / 085.

Tenir cura del patrimoni natural que
a tots ens pertany, i en el cas de Cabre-
ra de Mar tenir cura de tot l’espai fores-
tal que ens envolta, és una obligació de
tots i una responsabilitat que ens bene-
ficia a tots.

Cabrera i els seus ciutadans necessi-
tem una serralada neta i verda, ja que és
el nostre pulmó verd i un dels principals
espais de lleure de la zona.

URBANISME

Adjudicació del concurs 
per redactar el POUM

Seguint amb els tràmits que
s'havien marcat per redac-

tar el pla d'ordenació urbanís-
tica municipal de Cabrera de
Mar (vegeu els butlletins muni-
cipals números 18 i 19), el pas-
sat 2 de juny el tribunal format
per tècnics i un representant
de cada grup polític amb repre-
sentació municipal (ERC, CIU i
PPC) va acordar per unanimi-
tat fer la proposta, un cop estu-
diats els informes, valoracions i

puntuacions, d'adjudicar a una
de les cinc empreses que es
van presentar al concurs per
realitzar els treballs de redacció
del POUM. La Junta de Govern
Local del dia 7 de juny va acor-
dar adjudicar a l'empresa
Amador Ferrer Aixalà-Carrace-
do-Sotoca, arquitectes, SCP,
per un import de 339.436
euros (IVA inclòs), la redacció
del Pla d'ordenació urbanística
municipal.

SERVEIS

Noves llicències per al
servei urbà de taxi

El passat 15 de març, la Junta
de Govern Local en sessió

ordinària va aprovar l'expedient
per a l'adjudicació de dues lli-
cències per a la prestació del
servei urbà de taxi. En data
21d'abril es va constituir la Me-
sa de Contractació per obrir l'o-
ferta econòmica s’adjudicarà la
llicència per al servei urbà de
taxi número 1 a Francisco Javier
Graupera Godoy, i la llicència
per al servei urbà de taxi núme-
ro 2 a Francisco Graupera
Cebrià.

Hi haurà dues parades, una
al nucli i l'altra al veïnat del pla
de l'Avellà, durant les 24 hores
del dia i durant tot l'any.
TAXI CABRERA - Francesc
Graupera - Tel. 667 43 85 33

Les tarifes, pendents d'a-
provació per la Comissió de
Preus de Catalunya, són les
següents:

Baixada de Bandera
Tarifa 1: 2,35 €
Tarifa 2: 1,55 €

Km.  recorregut
Tarifa 1: 0,91 €
Tarifa 2: 0,87 €

Hora d'espera
Tarifa 1: 16,40 €
Tarifa 2: 16,70 €

Suplement
Avís telefònic: 1,05 €
Urbanització: 1,70 €
Equipatge especial: 1,35 €

Mínim percepció: 3,30 €
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CULTURA

L’any 2005 se celebra, arreu de
Catalunya, l’Any del Llibre i la

Lectura. Per aquest motiu, la
Regidoria de Cultura va organitzar
la I Festa Cultural de Cabrera de
Mar, aprofitant la Diada de Sant
Jordi, amb la qual es pretén
implantar al municipi la celebra-
ció d’un esdeveniment dedicat a
l’àmbit de la literatura i al foment
de la lectura. Els actes es van ini-
ciar el divendres 22 d’abril al vespre, a Can
Bartomeu, amb el pregó inaugural a càrrec
dels periodistes responsables de la secció
“La Contra”, del diari La Vanguardia, seguit
d’un concert de jazz. L’endemà, dia de Sant
Jordi, la plaça de l’Ajuntament va esdeve-
nir un fòrum de les lletres i la lectura, en

què es podien trobar parades de llibres,
tallers, exposicions i altres propostes, com
ara la iniciativa de dinamització de la cul-
tura 33 llibres que campen, que va con-
sistir a entregar 33 llibres a 33 persones
perquè els llegeixin i els passin a 33 per-
sones més, i així successivament durant
un any. A la tarda, es va presentar un lli-

bre editat per l’Ajuntament de
Cabrera de Mar, recull d’articles
apareguts a la revista Estrella
de Burriac, que es va publicar
al nostre poble des de 1948
fins a 1954. A la nit, el TAC va
representar a Can Bartomeu
l’obra Davant l’Empire, que es
va tornar a oferir l’endemà al
vespre. El diumenge al migdia,
a la plaça de l’Ajuntament, un

espectacle de màgia i una xocolatada van
ser el preludi de l’acte de cloenda de la
Festa, en el quales van lliurar els premis
del concurs El Lletraferit, es va convocar
el I Premi literari A l’ombra de Burriac i,
per últim, es va oferir el recital de poemes
Sentir poesia.

Cabrera organitza la I Festa
Cultural per la Diada de Sant Jordi

ENSENYAMENT

Preinscripcions i matriculacions 2005-2006 a les escoles
Escola Bressol Municipal

Les places disponibles per al curs
2004-2005:

Nivell 0-1 8 places
Nivell 1-2 14 places
Nivell 2-3 4 places
El període de preinscripció de l’Es-

cola Bressol va ser del 2 al 13 de maig.
Per al nivell 0-1 es van presentar

8 preinscripcions.
Per al nivell 1-2 es van presentar

14 preinscripcions (una fora de ter-
mini).

Per al nivell 2-3 es van presentar
13 preinscripcions.

En el nivell 0-1 totes les preins-
cripcions han estat admeses, 7 han
estat de famílies de Cabrera de Mar i 1
d’Argentona però que treballen a Cabre-
ra de Mar.

Per al nivell 1-2 han estat totes
14 preinscripcions admeses, 13 han
estat famílies de Cabrera de Mar més
una família de Mataró que treballa a

Cabrera de Mar.
En el nivell 2-3 han estat admeses

4 preinscripcions, totes de famílies de
Cabrera de Mar; d’aquestes 4, dues van
entrar directament per punts, ja que es
tracta d’una família nombrosa i l’altra té
un familiar amb discapacitació. Les altres
dues van sortir en el sorteig que es va
realitzar el divendres dia 27 de maig.

Han quedat en llista d’espera 9
famílies, totes de Cabrera de Mar.

Per al curs 2005-2006, l’Escola
Bressol Municipal completa tota la ràtio
amb famílies de Cabrera de Mar.

La distribució per classes queda de
la manera següent:

Classe nadons (0-1 anys): 8 alum-
nes.

Classe caminants (1-2 anys): 13
alumnes.

Classe mixta (1-2/2-3 anys): 15
alumnes.

Classe maternal (2-3 anys): 20
alumnes

El total d’infants a l’Escola Bressol
Municipal és de 56 alumnes.

CEIP Pla de l’Avellà
Les dates de preinscripció d’Infan-

til i Primària van ser del 4 al 15 d’abril.
Les sol·licituds que va rebre el CEIP van
ser 62 per a Infantil i 5 per a Primària,
amb un total de 67 preinscripcions.
Aquestes dades són totalment modifi-
cables ja que hi ha grups que no estan
plens i poden anar ampliant la seva ràtio
durant tot el curs.

La matriculació es va formalitzar del
30 de maig al 3 de juny i els grups es
van configurar de la manera següent:

Matriculacions P3: Cabrera de Mar:
20. Vilassar de Mar: 20. Cabrils: 1. Total: 41.

El P3 té dues línies amb una ràtio
de 25 per grup; hi queda una plaça
vacant.

Matriculacions P4: Cabrera de Mar:
3. Vilassar de Mar: 1. Total: 4.

Matriculacions P5: Cabrera de Mar:

2. Vilassar de Mar: 7. Total: 9.
Matriculacions 1r de Primària:

Cabrera de Mar: 1. Vilassar de Mar: 1.
Total: 2.

Matriculacions 2n de Primària:
Cabrera de Mar: 1. Total 1.

Matriculacions 3r de Primària:
Cabrera de Mar: 2. Total: 2.

Els grups escolars actualment
estan formats de les maneres  següents:
P3: 2 línies de 25 i 24 infants. P4: 2
línies de 23 i 24 infants. P5: 3 línies,
una de 19 i dues de 20 infants. 

Primària, 1r: 1 línia de 26 infants.
2n: 1 línia de 18 infants. 3r: 1 línia de
22 infants.

Com ja s’ha dit abans, aquests
grups es poden anar modificant, ja que
la matriculació és oberta fins a omplir
en la seva totalitat els grups. Actualment
les places que queden disponibles són:

P3: una plaça, P4: 3 places, P5: 16
places, 1r: està ple, 2n: 7 places, 3r: 3
places.
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En aquest article parlem de l'aigua que
es consumeix al nostre poble, tant pel

que fa al consum "domèstic" (habitatges)
com al "no domèstic" (comerços, indús-
tries, Ajuntament, etc.).

A la TAULA I, s’hi pot veure els con-
sums d'aigua en metres cúbics (m3) els
anys 2003 i 2004; durant aquest últim,
amb un consum total de 928.262 m3,
aquest va baixar un 1,03% respecte del
2003 en què el consum total va ser de
937.943 m3.  

Analitzem el consum de l'any 2004
dins l'apartat DOMÈSTIC:

El consum d'aigua d'aquest apartat va
ser de 429.431 m3, el 46% del total
(928.262 m3).

D'acord amb els experts, el consum
per persona considerat racional és de 125
a 150 litres/dia, aproximadament 50
m3/any/persona, i la mitjana d'habitants
a Cabrera el 2004 va ser de 4.099. Per
tant, si ens ajustéssim al consum consi-
derat racional, el consum domèstic hau-
ria d'haver estat al voltant de 205.000 m3,
menys de la meitat, el 48% del realment
consumit. El consum mitjà per habitant ha
estat de 104,8 m3.     

El nou cànon de l'aigua s'ha modifi-
cat amb l'objectiu de promoure’n un con-
sum més responsable i sostenible; així, en
l'àmbit domèstic, el consum eficient té un
cost més baix, mentre que l'excés de con-

ESTADÍSTICA

Cabrera en xifres: consum d'aigua
sum té un cost més elevat. S'han esta-
blert, per abonat, tres trams de consums:

Fins a 10 m3, preu: 0,3167 €/m3.
De 10 a 18 m3, preu: 0,6456 €/m3.
Més de 18 m3, preu: 1,2912 €/m3. 

Es compta sempre un mínim de tres
persones per llar. Les famílies o unitats de
convivència de més de tres persones que
ho sol·licitin obtindran m3 addicionals al
preu del primer tram.

A la TAULA II i partint dels consums
del 2004 es fa un supòsit de com afec-
ta el nou cànon; una de les conclusions
que es poden treure, entre altres, és la
de què el 51% del total d'abonats (943)
consumeixen el 15% de l'aigua i el seu
cost representa solament el 5% del cost
total; pel contrari, en un 30% dels abo-

nats (545), el seu consum és el del 71%
del total i el cost cobreix el 87%.

Si volem fer una anàlisi mes acurada,
ens podem aturar a la TAULA III, en què
veiem que el 89% dels abonats (1.635)
consumeixen el 52% (223.311 m3) i la
resta dels abonats l'11% (209), pràctica-
ment l'altra meitat. Només el 58% dels
abonats està dins del que es considera
un consum racional, un màxim de 150
m3 per abonat.

Analitzem el consum de l’any 2004
dins de l’apartat NO DOMÈSTIC:

El consum d'aigua d'aquest apartat va
ser de 498.831 m3, el 54% del total
(928.262).

A la TAULA IV veiem que 239 abo-
nats, el 78%, consumeix tan sols el 5%
(25.482 m3) i, per contra, 16 abonats (el
5%), a causa de les característiques del
seu sector industrial consumeixen el
85% (422.546 m3): un sol d'ells consu-
meix el 36% de l'aigua consumida per
aquest apartat del no domèstic, que a la
vegada representa el 19,3% de la totali-
tat de l‘aigua consumida al nostre poble.

Mirant  aquestes xifres no hi ha cap
dubte que no som un poble gens estal-
viador en aquest recurs tan escàs: hau-
ríem de ser força més responsables
pel que fa al consum domèstic i, en
especial, en el reg de jardins i la uti-
lització de piscines.

TAULA II CONSUM D'AIGUA PER TRAMS (Habitatges)

TRAM
Abonats Consums COST

Nombre % respecte M3 % respecte Euros % respecte
del total del total del total

Fins a 10 m3 943 51 64.171 15 20.323 5

10 a 18 m3 356 19 58.324 14 36.483 8

> 18 m3 545 30 306.936 71 388.190 87

TOTAL 1844 100 429.431 100 444.996 100

TAULA III AGRUPACIÓ PER CONSUMS - ABONATS - M3 CONSUMITS (Habitatges)

Consum anual Abonats Consum % abonats % consum
ACUMULATS

m3 total s/total s/total Abonats % abonats % consum consumss/total s/total

0 a 150 1078 56.762 58 13,2 1.078 58 13 56.762
151 a 300 410 113.306 22 26,4 1.488 81 40 170.068
301 a 450 147 53.243 8 12,4 1.635 89 52 223.311
451 a 600 66 34.240 4 8,0 1.701 92 60 257.551
601 a 750 37 24.641 2 5,7 1.738 94 66 282.192
751 a 900 29 23.922 2 5,6 1.767 96 71 306.114
901 a 1000 19 18.282 1 4,3 1.786 97 76 324.396
1001 a 1500 36 42.966 2 10,0 1.822 98,8 86 367.362
1501 a 2000 7 13.936 0,4 3,2 1.829 99,2 89 381.298
2001 a 3000 11 27.471 0,6 6,4 1.840 99,8 95 408.769
3001 a 4000 2 6.483 0,1 1,5 1.842 99,9 97 415.252
4001 a 7000 1 6.159 0,1 1,4 1.843 99,9 98 421.411
7001 a 9000 1 8.020 0,1 1,9 1.844 100 100 429.431

TAULA IV AGRUPACIÓ PER CONSUMS - ABONATS - M3 CONSUMITS 
(Comerços, Indústries, Ajuntaments, etc.)

Consum anual Abonats Consum % abonats % consum
ACUMULATS

m3 total s/total s/total Abonats
% abonats % consum

consums
s/total s/total

0 a 500 239 25.482 78,4 5,1 239 78 5 25.482
501 a 1000 26 19.180 8,5 3,8 265 87 9 44.662

1001 a 2000 24 31.623 7,9 6,3 289 95 15 76.285
2001 a 5000 8 28.490 2,6 5,7 297 97 21 104.775
5001 a 25000 4 54.110 1,3 10,8 301 99 32 158.885

25001 a 50000 2 76.054 0,7 15,2 303 99 47 234.939
50001 a 100000 1 84.475 0,3 16,9 304 100 64 319.414
Més de 100001 1 179.417 0,3 36,0 305 100 100 498.831

TAULA I CONSUM D'AIGUA (metres cúbics)

ANY DOMÈSTIC NO DOMÈSTIC  TOTAL
2003 445838 492105 937943
2004 429431 498831 928262
Variació  -16407 6726 -9681
% -3,68 1,367 -1,03
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El passat 9 d'abril, més d'un centenar de

persones es varen aplegar a la Piscina

Municipal amb motiu de la inauguració del

nou gimnàs. La celebració va

durar pràcticament tot el dia: s’i-

nicià amb classes gratuïtes d's-

pinning, màquines, etc. A conti-

nuació es va realitzar la jornada

de portes obertes en què tots els

visitants varen poder veure el parc

de maquinària que ha adquirit la

concessionària per tal d'oferir el

millor servei. Finalment, després

dels parlaments de la gerent

Dolors Jané i de l'alcalde de

EQUIPAMENTS

Inauguració del nou 
gimnàs municipal

MEDI AMBIENT

Diverses mesures d’estalvi 
d’aigua contra la sequera

El llarg període de sequera

que està travessant el terri-

tori català ha obligat el govern

de la Generalitat a aplicar les

primeres mesures d’estalvi d’ai-

gua. En aquest sentit, el Depar-

tament de Medi Ambient i Ha-

bitatge, a través de l’Agència

Catalana de l’Aigua, va aprovar

el dia 17 de maig el Decret

93/2005, mitjançant el qual

s’estableixen una sèrie de me-

sures d’emergència per pro-

moure la reducció dels consums

d’aigua potable, d’aplicació a

totes les comarques de Cata-

lunya. Els plans activats per

aquest decret afecten els usos

agrícoles, els aprofitaments hi-

droelèctrics, els regs de camps

de golf, les fonts ornamentals,

la neteja de carrers i el reg de

jardins públics. De moment, no

s’imposa cap restricció a l’ús

domèstic, tot i que davant la

gravetat de la situació, se’ns

demana als ciutadans i ciuta-

danes que fem el possible per

racionalitzar i estalviar la des-

pesa d’aigua a les nostres llars,

sobretot pel que fa a les pisci-

nes i el reg dels jardins privats.

Els Serveis 
Socials traslladats
al nou local 
de l'avinguda del
pare Jaume Català

Des de principis d'abril, els Serveis

Socials de Cabrera de Mar es troben

ubicats a l'avinguda del pare Jaume Cata-

là número 36 - local 4, al costat de la

nova biblioteca.

Aquest canvi ha permès que els Ser-

veis Socials tinguin més espai i puguin ga-

rantir major confidencialitat i intimitat.  

Els horaris són de dilluns a divendres

de 9 a 15 hores i dimarts i dijous de 18

a 20 hores. Si voleu una entrevista amb

la treballadora social podeu trucar al 93

759 00 91.

En Modesto Sells i Ollé va
néixer a Sant Joan Despí, al
Baix Llobregat, el 20 d’agost
de 1923. En acabar la Guerra
Civil, va venir a Cabrera, de
ben petit, amb els seus pares,
que eren masovers del comp-
te de Vilardaga, i des d’ales-
hores la seva vida va transcó-
rrer a Cabrera fins al dia de la
seva mort.

Sempre el recordarem
com aquella persona servicial,
afable i educada que mai deia
no a tot el que se li demana-
va, tant quan va ser empleat
de Correus com de l’Ajunta-
ment. Malgrat que tenia algu-
nes virtuts, també podríem
endevinar-li algun defecte: i és
que sempre li agradava anar
a la seva.

Sota l’aparença i el ta-
rannà del seu caràcter, una
mica desmanegat, que po-
dien enganyar-nos, s’hi ama-
gava una intel·ligència enve-
jable, i una bona mostra
d’això són les seves col·la-
boracions a la revista local
L’Estrella de Burriac, mentre
aquesta es va editar.

A pesar de tot, tothom,
des de les entitats fins als
cabrerencs i forans en parti-
cular, tenim alguna cosa per
agrair-li i de ben segur que
tots en conservarem a la
memòria un bon record. Grà-
cies i que descansi en pau.

Francesc Simona
Secretari de l’Ajuntament

de Cabrera de Mar

Recordant en Modesto...

Cabrera de Mar, Carles Rocabert, els assis-

tents varen poder intercanviar impressions

degustant un petit refrigeri.
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ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN (tema triat per ERC)

El concepte de seguretat, des del punt de vista
històric ha anat associat a accions de repres-

sió i control policial. També la seguretat i l’ordre
s’han associat a posicions més aviat conservado-
res i fins i tot reaccionàries.

Actualment i des de la posició d’ERC, la segu-
retat es concep com una acció imprescindible i,
per tant, defensem i treballem per la seguretat
com a mesura que garanteixi els drets de tothom,
però alhora tenint en compte que els ciutadans
han de complir amb tots els seus deures i/o obli-
gacions.

Aquesta concepció de la seguretat, que és
molt més complexa i que no es limita a les accions
violentes, no es fàcil d’aplicar i requereix un tre-
ball transversal que no solament ocupa la Policia.
Urbanisme, educació, sanitat, serveis socials, polí-
tiques de joventut i d’esports, vies públiques i ser-
veis, són àmbits de la politica municipal que tre-
ballen i poden encara treballar més per garantir la
seguretat global que des de posicions progressis-
tes defensem.

Preveure i regular situacions de risc. Fer com-
plir les normatives vigents respecte a tot tipus
d’activitats. Informar i fer complir les ordenances
municipals. Estudiar el perquè de determinats
comportaments. Implicar tots els ciutadans a
millorar la seva protecció i col·laborar amb l’ad-
ministració per informar i, si cal, denunciar activi-
tats incíviques, punibles o delictives. Són exem-
ples del que volem dir.

Creiem fermament que solament des de la
participació de tots els àmbits i serveis munici-
pals i amb la col·laboració dels ciutadans és pos-
sible tendir cap a una bona seguretat ciutadana
que no retalli els nostres drets i que faci el que
diu aquella dita tant antiga i també tant oblidada:
la llibertat d’un acaba quan comença la llibertat
del veí.

I també volem afegir que la responsabilitat
personal, la bona educació i el respecte en vers
els altres i per als béns, tant si són públics com
privats, al nostre entendre, han de contribuir deci-
sivament a tenir més i millor seguretat.

NOTA:

CiU no ha entregat text per
a aquesta edició.

Al nostre poble fins fa pocs anys no teníem el
que coneixem per cos de policia local o vigi-

lants; la tasca d’aquests serveis la feia un agutzil
per tots conegut, en Modesto, passava a com-
petència de la Guàrdia Civil amb seu a Vilassar
de Mar. Amb l’entrada al govern de coalició del
PARTIT POPULAR junt amb GIC i PSC es va crear
el cos de servei de vigilància, molt criticat per l’o-
posició. Aquest cos ha passat a ser el de Policia
Local, amb un increment substancial tant en efec-
tius com amb despesa, i amb contractació d’un
cap de policia que està fent una tasca molt bona.
Però no hem de caure en el parany que la segu-
retat ciutadana només és la policia, sinó que és
el conjunt de serveis i persones que han de
garantir el compliment de les normes de convi-
vència i donar els serveis d’emergència que cal-
guin (protecció civil, ADF, etc.), i com a primera
qüestió, aprofitem aquest escrit per dir que la
regidoria que ha de coordinar la gestió d’aquests
serveis en comptes d’anomenar-se de Governa-
ció s’hauria de dir de Seguretat Ciutadana.

En segon terme voldríem fer saber que la
Regidoria que té la competència en la matèria de
seguretat ciutadana, a part de fer complir les nor-
mes, també hauria d’oferir altres serveis com l’a-
tenció i la resposta de les queixes i suggeriments
que,  sobre matèria de seguretat ciutadana, for-
mulin els ciutadans i que, per exemple, es fes un
control sobre ocupacions il·legals en habitatge
social. També seria molt important una aproxi-
mació del cos de la Policia Local a la gent més
jove del municipi, ja sigui mitjançant les escoles
o bé compartint xerrades als centres de jovent,
ja que entre els adolescents es té tendència a
veure les policies com un cos de repressió i no
de servei al ciutadà. Per acabar, volem fer una
crida, sobretot a la gent jove, perquè s’animi  a
fer-se voluntaris de l’ADF o, en un futur, de pro-
tecció civil ja que seria de vital importància per al
bon funcionament de la seguretat ciutadana

Seguretat ciutadana



Año: 1855
Sábado 3 de Noviembre
Gaceta de Madrid 
Parte oficial 
Ministerio de Gracia y Justicia

Para llevar a efecto lo dis-
puesto en al ley de 13 de mayo
último, aprobado ya el proyecto de
Ley de enjuiciamiento civil, por mi
Real Decreto de 5 del corriente,
accediendo a lo propuesto por el
Ministro de Gracia y Justicia, de
acuerdo con el consejo de
Ministros, vengo a decretar: 

Artículo 1º.- En todos lo pue-
blos de la Monarquía en los que
haya ayuntamientos, habrá juez de
paz, cuyas atribuciones serán las
que se determinan en la ley de
enjuiciamiento civil, publicada en
esta misma fecha. 

Art. 2º.- En casa pueblo habrá tantos jueces de
paz, como alcaldes y tenientes haya en el dia o hubie-
ses en lo sucesivo, habrá también igual numero de
suplentes. 

Art 3º..- El cargo de juez de Paz o suplente es
honorífico obligatorio, por dos años y gratuito, los que
lo ejercen disfrutaran de la misma consideración y
excepciones que los alcaldes de los pueblos. 

Art. 4º.- Para ser juez de paz, se necesita ser
español, en el ejercicio de sus derechos civiles, ser
vecino del pueblo, saber leer y escribir, tener mas de
25 años y cualidades para ser elegido alcalde o
teniente.

Art. 5º.- no podrán ser jueces de paz ni suplen-
tes:

Apdo 1: los deudores a los fondos públicos,
generales, provinciales o municipales, como segun-

dos contribuyentes. 
Apdo 2: los que hayan

hechos suspensión de pagos, si
haber obtenido rehabilitación.

Apdo 3: los que se hallen
procesados criminalmente con
auto de prisión y los que estén
inhabilitados para ejercer cargos
públicos. 

Apdo 4: los que desempe-
ñen oficio o cargo asalariado por
el pueblo, en que hayan de ejer-
cer funciones de jueces de paz. 

Apdo. 5: los ordenados
insacris

Apdo. 6: los impedidos físi-
ca y moralmente. 

Apdo. 7: los mayores de
80 años. 

Art 6º.- Podrá eximirse
voluntariamente: 

Apdo 1.- los mayores de 70 años.
Apdo 2.- los que hayan desempañado el cargo

y sean reelegidos sin mellar un bienio.
Art. 7º.- Los jueces de paz y suplentes serán

nombrados en el mes de diciembre cada 2 años
siempre que en el intermedio resulte vacante por los
regentes de las audiencias, y entraran en el ejercicio
de sus cargos el día 1 de enero siguiente. 

Los suplentes reemplazaran a los propietarios en
ausencia o en enfermedades.

Art 8º.- los jueces de paz no podrán comenzar
el desempeño de su oficio sin previo juramento que
presentaran ante el ayuntamiento, de guardar y hacer
guardar la Constitución y la leyes, y ejercer fielmente
su cargo. 

Art 9º.- Los jueces de paz nombraran los secre-
tarios y porteros de sus juzgados, los nombrados
serán movibles a voluntad del juez de paz. 

Art 10º.- Para ser secretarios de los jueces de paz
se necesita ser español, mayor de 25 años, saber leer
y escribir y tener voto en las elecciones para cargos
municipales.

Para ser portero es indispensable ser español,
mayor de 20 años y saber leer y escribir. 

Ambos cargos serán voluntarios, excepto en el
caso en que no hubiese quien los aceptará y el juez
de paz quisiera nombrar respectivamente a los secre-
tarios y alguaciles de los municipios.

Art. 11º.- los secretarios y porteros de los juzga-
dos de paz percibirán los derechos establecidos en
los aranceles vigentes o los que se establezcan en lo
sucesivo, para los actos que funcionan como tales. 

Los gastos que ocasiona el desempeñe de la
secretaria serán a cuenta del secretario. 

Art. 12º Los secretarios son responsables de la
conservación de los libros, en que se asientan los
actos de conciliación de los demás registros que
deben llevar los juzgados y de las actuaciones, corres-
pondencia y otros papeles que el mismo pertenez-
can y deban archivarse. 

Art 13º.- al fin de cada bienio deberán hacer
entrega de dichos libros en los juzgados de primera
instancia recogiendo resguardo sin el cual no podrán
exhuirse de la responsabilidad declarada en el artícu-
lo anterior. 

Art 14º.- los servicios prestados por los jueces de
paz serán considerados como meritos especiales para
que se tengan en cuenta por el gobierno en favor de
estos funcionarios. 

Art 15º.- El Ministro de Gracia y Justicia queda
encargado de dar las disposiciones que pueda recla-
mar el mas fácil y exacto cumplimiento del presente
decreto. 

Dado en Palacio a 22 de octubre de 1855.

El Ministro de Gracia y Justicia
Manuel de la Fuente Andrés
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JUTJAT DE PAU

Jutges de pau: 150 anys

LA FIRA DE CABRERA
ARRIBA A LA SEVA 

DESENA EDICIÓ

Enguany el 3 de novembre se celebren els 150 anys de la cre-
ació de la figura del jutge de pau; per tant, voldria fer un record de
les persones que consten en aquest jutjat i que tingueren a càrrec
la responsabilitat del registre i de jutge de pau del municipi:

Il·lm. Sr. Joan Flamerich 1871 - 1875
Il·lm. Sr. Mateu Estrader  1875 - 1879
Il·lm. Sr. Joan Font Delhort  1879 - 1883
Il·lm. Sr. Joan Cortés Castells 1883 - 1885
Il·lm. Sr. Jaume Manent Batlle 1885 - 1886
Il·lm. Sr. Joaquim Vivé Bellsolell 1887 - 1890
Il·lm. Sr. Joan Viñals Carbonell 1890 - 1891
Il·lm. Sr. Jaume Abril Modolell 1890 - 1891
Il·lm. Sr. Bartomeu Llibre Lladó 1891 - 1895
Il·lm. Sr. Esteva Roldós Campins 1895 - 1899
Il·lm. Sr. Sebastià Llibre Ginestà 1899 - 1901
Il·lm. Sr. Francesc Carbonell Ramon 1901 - 1903

Il·lm. Sr. Feliu Viñals Cortés 1903 - 1913
Il·lm. Sr. Feliu Carles Novell 1914 - 1917
Il·lm. Sr. Josep Viñals Pallés 1918 - 1921
Il·lm. Sr. Joan Carbonell Pallés 1921 - 1927
Il·lm. Sr. Miquel Reniu Pallés 1928 - 1931
Il·lm. Sr. Francesc Viñals Novell 1931 - 1938
Il·lm. Sr. Josep Camps Salicrú 1931 - 1938
Il·lm. Sr. Salvador Carbonell Maltas 1939 - 1946 
Il·lm. Sr. Salvador Pujol Manent 1946 - 1960
Il·lm. Sr. Pedro Rodríguez Castejon 1960 - 1998
*Il·lm. Sr. Albert Joan Manent 1998 -

Amb el meu record, admiració i respecte. 

ALBERT JOAN MANENT
Jutge de pau de Cabrera de Mar 

Transcripció del parte oficial del dia 3 de novembre de 1855 de la Gaceta de Madrid


