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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

NAIXEMENTS:

JESÚS CEREZO GONZÀLEZ 01/09/03

MARIONA MITJAVILA RODRÍGUEZ 12/09/03

JAN NÚÑEZ CISA 03/09/03

FELIU INFIESTA KAMENOV 17/09/03

ARNAU VILA ORRA 02/10/03

MIREIA RECOLONS ROHER 17/10/03

ANNA MOR CASANOVAS 20/10/03

HUGO MAZON GARCIA 28/10/03

LAIA CEREJIDO SANCHÍS 12/11/03

ENRIC RAMON PAISANO 16/11/03

LUNA BERET SANTAMARIA 27/11/03

IRENE NAVARRO SÀNCHEZ 10/12/03

ARNAU PUIG CALAFELL 24/12/03

CASAMENTS A CABRERA DE MAR:
PEDRO-MIGUEL BEROY VILLACAMPA*  
I JACINTA ELIZABETH HAYNE

DEFUNCIONS: 
CARLOS CASTIÑEIRA SÀNCHEZ   

FEDERICO-DANIEL ZYLBERMAN DE DIEGO 

MARIA-ROSA PALLÉS CARBONELL

ENTERRAMENTS: 
MONTSERRAT SERVIÀ QUÍLEZ 02/09/2003

ANDRES RIERA BOHIGAS 30/09/2003

MARIA ROIG TEIXIDÓ 07/11/2003

JOSE HIGINIO LAHOZ LAHOZ 11/11/2003

RAMON FONTSECA LLOVERAS 28/12/2003

MARIA-ROSA PALLÉS CARBONELL 28/12/2003

(*) Empadronats a Cabrera de Mar

Període de setembre a desembre de 2003

JUTJAT DE PAU

La participació del ciutadà
en el jurat popular
La Constitució espanyola, en el seu arti-

cle 125, estableix que els ciutadans exercei-
xin l’acció popular i participin en
l’Administració de Justícia mitjançant la insti-
tució del jurat popular.

Ser jurat és un dret, però també un deure,
ja que es considera el compliment d’un deure
inexcusable de caràcter públic i personal.

Tothom pot ser jurat, llevat d’alguns casos
d’incompatibilitat. Per jutjar un fet concret no
fa falta “experiència“, n’hi ha prou amb els
requisits que la llei estableix: ser espanyol,
major d’edat, saber llegir i escriure, tenir el
domicili a la província on s’ha comès el delic-
te i no patir discapacitat física o psíquica que
no permeti desenvolupar aquesta funció.

L’exercici de jurat és retribuït i dóna dret
a indemnització, en la forma i quantia que
fixa el seu reglament. El tribunal del jurat té
com a funció emetre el veredicte en els judi-
cis per delictes contra la vida humana, l’ho-

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

Joan Buxadé de la Torre
2n Tinent d’Alcalde 
i Regidor d’Hisenda, Personal i Recursos
Humans, Promoció Econòmica,
Comerç, Consum, Turisme i Transports 
Dilluns i dijous a concertar

Enric Rodon i Viñals
3r Tinent d’Alcalde 
i Regidor de Joventut i Esports 
Visites 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
Dilluns i dijous, de 18 a 19 h

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

nor, la intimitat i el domicili, la llibertat i el
medi ambient, entre d’altres.

La llei preveu unes circumstàncies que
poden eximir de ser jurat, com ara ser més
gran de 65 anys, haver exercit com a jurat en
els 4 anys anteriors al dia de la designació,
patir trastorns greus per raó de les càrregues
familiars, desenvolupar treballs de rellevant
interès general, la substitució en els quals po-
dria originar importants perjudicis, tenir resi-
dència a l’estranger, ser militar professional en
actiu, quan concorrin raons de servei i/o qual-
sevol altra causa, que caldrà acreditar, que
dificultin de manera greu l’exercici del jurat.

Per sorteig entre els inscrits en el cens
electoral de la província se selecciona una llis-
ta de candidats a jurat. A partir d’aquesta llis-
ta, un sorteig posterior determina els compo-
nents de jurat.

ALBERT JOAN MANENT  
Jutge de Pau 

ASSISTENTA SOCIAL
Marta Álvarez i Castro
Dilluns a divendres de 9 a 14 h
Dilluns i dimarts de 17 a 21 h
Dimecres 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
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PÒRTIC URBANISME

El polígon de les Corts
obre un nou espai
industrial per al poble

El polígon de les Corts ja és una reali-
tat per a Cabrera de Mar després de

molt de temps de treballar en aquest pro-
jecte. Tot i ser una promoció urbanística
de caràcter privat, des de l’administració
pública municipal s’ha vetllat en tot
moment perquè, tant en la seva cons-
trucció com en el seu disseny, mantin-
gués al màxim l’esponjositat, l’estètica i la
funcionalitat vial que en ocasions es dei-
xen de banda en aquest tipus d’obres.
Sens dubte, per assolir els resultats satis-
factoris per al municipi que finalment
s’han obtingut, ha estat fonamental la
bona disposició que hi ha hagut entre la
promotora i l’Ajuntament.

En línies generals, per donar una idea
de l’ocupació d’aquest nou polígon, la
seva superfície total és de prop de
69.000m2, dels quals uns 35.300 són
per a ocupació de naus i patis correspo-
nents. La vialitat del polígon i del camí del
Mig és  d’uns 13.400 m2. La zona verda,
de 15.400 m2, i els aparcaments
públics ocupen uns 5.000 m2. A
grans trets es pot afirmar, també,
que un 70%, aproximadament,
està destinat a vials, zones verdes i
aparcaments.

Un altre aspecte que cal re-
marcar en aquest projecte és l’am-
plada del camí del Mig i especial-
ment la solució d’accés al polígon
per mitjà dels giratoris als dos
extrems, com a punts d’intersec-
ció al camí del Mig. Gràcies a això
es disposa d’una bona seguretat

per accedir a qualsevol de les naus.
D’altra banda, el fet d’incloure-hi vials

per a bicis en el tram d’aquest nou polí-
gon ha completat el projecte que l’Ajun-
tament tenia, des de feia temps, per unir
Cabrera amb Mataró amb una via d’a-
questes característiques. En aquesta línia,
un altre punt sobre el qual s’ha fet esment
en d’altres ocasions és la zona de recor-
regut esportiu que s’habilitarà a la zona
verda lateral de la carretera d’Argentona.
Actualment, aquest espai està en procés
d’enjardinament i tot seguit es preveu
que s’hi instal·lin els aparells correspo-
nents. Així qui ho desitgi podrà comple-
tar el seu footing en aquesta zona.

Per tot això, també volem transmetre
als ciutadans i ciutadanes de Cabrera, les
diverses felicitacions que el Consistori ha
rebut per la bona resolució d’aquest pro-
jecte, així com la intenció que d’altres
municipis tenen de prendre’l com a
model per a l’execució dels seus.

Ja fa set mesos que sóc regidora i moltes
vegades penso en els canvis que s´han

produït a la meva vida. Abans, quan acaba-
va la meva jornada laboral a l’escola, em
dedicava a organitzar la meva casa, a fer
esport, a compartir hores amb els meus fills,
a anar a comprar o a veure les meves ami-
gues. Ara tot això ha canviat. Em passo les
hores i els dies lliures a l’Ajuntament, fins que
em truquen de casa demanant què sopa-
rem o quan arribaré. Hi ha dies que surto
d’hora de casa i torno quan tothom ja dorm. 

En definitiva, que afegir a les feines
quotidianes les de regidora a l’Ajuntament
per a una dona és bastant dur: has d’a-
prendre a organitzar-te i renunciar a mol-
tes coses.

No m’agradaria transmetre una sensa-
ció de queixa, sinó que he de dir que la tasca
que desenvolupo és engrescadora i entre-
tinguda. Em recompensa molt emocional-
ment, ja que la faig  amb molta càrrega
d’il·lusió i responsabilitat, em dóna l’oportu-
nitat d’ajudar i donar, i això m’omple de goig.

A poc a poc vaig coneixent més a fons
la gent de Cabrera, les seves inquietuds, els
seus problemes i les seves necessitats, i la
meva feina a l’Ajuntament m’ha fet veure
que ni les coses fàcils són tan fàcils ni les difí-
cils tan difícils. El més complicat de tot és fer
content a tothom, perquè el concepte de ser
just és, malauradament, molt individualista.

Tinc la sort que les meves regidories
estan directament relacionades amb les per-
sones  i no amb les coses: la gent gran, els
estudiants, els malalts o el necessitats, i això
fa que no només hagi d’actuar amb el cap,
sinó que també faci intervenir el cor i l’amor
com a eines habituals del meu treball.

Cada dia intento carregar-me d’energia,
equilibri i, sobretot, bon humor per poder
desenvolupar al millor possible les meves
tasques, com a mare i esposa, com a mes-
tra d’infants i com a regidora, i demano al
Déu que tinc al meu interior que m’ajudi a
tenir les idees clares i fer la feina ben feta,
basant-me en els principis de la humilitat i
l’honestedat. 

MARGA PADILLA i
RUBIO
Regidora d’Ensenyament,
Serveis Socials, Sanitat i
Atenció a la Gent Gran



El pressupost corresponent a
aquest any 2004 en curs va pre-

sentar-se i aprovar-se en el Ple Ordi-
nari del passat dia 18 de desembre.
Sobre les seves característiques espe-
cífiques cal destacar que en relació a
les despeses hi ha, en el Capítol de
personal, la creació d’una plaça de
caporal per a la policia local. També
que s’incrementa l’horari laboral per a
l’assistenta social, la conserge del CEIP
Pla de l’Avellà i les monitores de gim-
nàstica i del Casal de Joves.

D’altra banda, referint-se al Capítol
2n, que és el corresponent a Despe-
ses de béns corrents i serveis, els
increments que s’han realitzat vénen
motivats per l’augment en les neces-
sitats de la neteja viària, conservació i
arranjament de les vies públiques,
recollida, eliminació i tractament d’es-
combraries, el transport públic i la con-
servació de jardins. També la incorpo-
ració de noves partides, entres les
quals destaquen la neteja de boscos,
el manteniment de camins i corriols i
la implantació de la recollida de la frac-
ció orgànica de residus.

Per a facilitar el coneixement
públic de les dades s’acompanya
aquest text d’un quadre comparatiu
amb l’any 2003. Les diferències més
importants en els ingressos es deuen
a les modificacions de les ordenances
fiscals - comentades específicament
en un article de la pàgina següent d’a-
questa publicació-, així com també a
quotes d’urbanització de diferents uni-
tats d’actuació previstes.
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HISENDA

El pressupost de 2004 va aprovar-se
en el ple del 18 de desembre

ESTAT COMPARATIU PRESSUPOSTOS 2003 / 2004

INGRESSOS

Capítol 2003 2004 Diferència %

1r. Impostos directes 1.878.000 2.250.000 372.000 19,8
2n. Impostos indirectes 150.000 300.000 150.000 100,0
3r. Taxes i altres 618.210 989.210 371.000 60,0
4t. Aportacions i subvenc.    602.010 797.610 195.600 32,5
5è. Ingressos patrimonials    127.410 139.410 12.000 9,4
6è. Alienació inversions       837.546 508.270 -329.276 -39,3
7è. Subvenc. inversions        140.768 106.500 -34.268 -24,3
9è. Préstecs 90.000 0 -90.000 -100,0

TOTALS INGRESSOS    4.443.944 5.091.000 647.056 14,6

DESPESES

Capítol 2003 2004 Diferència %

1r. Personal 1.122.700 1.296.910 174.210 15,5
2n. Manten. serveis 1.839.111 2.368.970 529.859 28,8
3r. Interès préstecs 92.600 69.200 -23.400 -25,3
4t. Aportacions i subvenc.    157.245 238.600 81.355 51,7
6è. Inversions reals 1.058.788 783.420 -275.368 -26,0
7è. Subvenc. inversions 90.200 173.000 82.800 91,8
9è. Amort. Préstecs 83.300 160.900 77.600 93,2

TOTALS DESPESES 4.443.944 5.091.000 647.056 14,6

INVERSIONS PREVISTES MÉS DESTACADES

Enllumenat Pla de l’Avellà (2a Fase) ..............................................................................................130.000

Urbanització Sta. Elena d’Agell ............................................................................................................75.000

Finalització projecte urbanització c/Sant Vicenç ........................................................................ 76.000

Rotatori ctra. Argentona ..........................................................................................................................90.000

Camí del Mig ..............................................................................................................................................38.000

Deixalleria ....................................................................................................................................................45.000

Escultura rotatori Cami del Mig............................................................................................................27.900

Adquisició vehicle municipal ................................................................................................................30.000

Adquisició equips informàtics ..............................................................................................................18.000

Unitat actuació Vilardaga........................................................................................................................40.000

Unitat actuació Can Segarra..................................................................................................................40.000

Unitat actuació Sant Sebastià ..............................................................................................................80.000
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La voluntat de mantenir la qualitat dels
serveis que es vénen donant ha moti-

vat que es revisessin determinades orde-
nances. L’objectiu d’aquesta revisió, en el

marc del pressupost per a l’exercici del
2004, és garantir els ingressos que ho
permetin. Per aquests motius, en els
Plens Ordinaris del 30 de setembre i del

28 d’octubre de 2003, es van presentar,
per a la seva aprovació, les modificacions
de les següents ordenances fiscals que es
ressenyen a continuació:

HISENDA

Es modifiquen ordenances per a 
mantenir la qualitat dels serveis

TRANSPORTS

L’autobús funcionarà durant els dissabtes

L’autobús que connecta Ca-
brera amb Vilassar de Mar

prestarà un nou servei durant
els dissabtes. El pressupost de
2004, en concret a la partida
de despeses corrents de trans-
port públic, ha estat dotat de
recursos per a la implantació

d’aquest nou servei municipal.
Això s’ha fet motivat per les
nombroses peticions rebudes
a l’Ajuntament per part dels ciu-
tadans i en resposta a l’incre-
ment de viatgers de la línia.
D’altra banda, actualment s’es-
tà en converses amb l’Empre-

sa Casas, així com amb l’Ajun-
tament veí de Vilassar de Mar
per estudiar quin horari esta-
blir i la freqüència horària
d’ampliació. La intenció del
Consistori és que aquesta pro-
posta sigui viable el més aviat
possible, cosa que permeti se-

guir deixant el cotxe a casa i
agafar el transport públic. L’aug-
ment de l‘ús de l’autobús ha
de permetre, en un futur, que
es puguin afegir de manera
continuada nous recorreguts,
així com que també s’ampliïn
progressivament els horaris.

Ordenança número 1: impost sobre béns immobles.
S'incrementa el tipus dels béns de naturalesa urbana
situant-lo en el 0,673 i pels de naturalesa rústica en el
0,734.

Ordenança número 2: impost sobre vehicles de 
tracció mecànica.

La darrera puja va tenir lloc l’any 2001. Es modifica aplicant
la suma dels IPC dels anys en què l’impost no s’ha aug-
mentat.

Ordenança número 3: impost sobre construccions,
instal·lacions i obres.

Se situa en el 3,60%. En aquest impost s’han contemplat
diferents exempcions i bonificacions, per arranjaments de
façanes i edificis del catàleg patrimonial.

Ordenança número 4: impost sobre l’increment de
valor dels terrenys de naturalesa urbana.

S’ha situat en els tipus màxims permesos per la llei, però
per altra part s’han establert bonificacions per herències,
concretament en les transmissions d’aquesta naturalesa
entre pares i fills, cònjuges i avis i néts si hi ha premo-
riència dels pares.

Ordenança número 13: taxa de recollida 
d’escombraries.

L’increment és del 41%, ja que fins ara el servei era deficita-
ri i es tenia que finançar amb ingressos derivats d’altres
impostos.

Ordenança número 15: taxa per retirada i dipòsit de
vehicles abandonats.

Es posa al dia amb els preus que ens facturarà el 2004
l’empresa que presta el servei.

Ordenança número 10: taxa per llicència d’obertura
d’establiments.

Establiment d’unes quotes úniques per als subjectes pas-
sius que tributin per quota provincial o quota nacional.

Ordenança número 32: taxa per a la utilització de
les instal·lacions municipals.

S’estableix el preu/hora a percebre per la utilització de les
citades instal·lacions.
Ordenança número 42: taxa servei de vigilàncies
especials.

De nova creació i que regula la taxa a percebre per deter-
minats serveis de vigilàncies.
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MEDI AMBIENT

El Ple Municipal que  va celebrar-se el
passat 30 de setembre també va apro-

var l’ordenança fiscal de recollida d’es-
combraries per al 2004. Contempla un
increment del 41%. Aquesta mesura té
com a finalitat actualitzar la recaptació
municipal amb el cost real que represen-
ta el servei de recollida, transport, tracta-
ment i eliminació dels residus sòlids
urbans. Les causes que han produït aques-
ta diferència de preu responen, principal-
ment, al notable increment del cànon de
tractament d’escombraries que han hagut
d’assumir els ajuntaments. En primer lloc,
el creixement de la quantitat de brossa
barrejada, sense seleccionar, que es recull
a la comarca, ha provocat el col·lapse de
la Planta de Tractament de Residus del
Maresme, emplaçada a Mataró. D’aques-
ta manera, des de l’any 2002, tot l’exce-
dent que es porta a l’abocador s’ha de
pagar per separat i al seu preu real. En
segon lloc, des d’aquest any que està en
vigor una ecotaxa que penalitza amb 10
euros cada tona de brossa que es diposi-
ta en l’abocador, que s’ha d’afegir al cost
de transport i abocament que està esta-

blert. Per últim, a Cabrera de Mar, en el
període comprès entre 1999 i 2003, s’han
passat de recollir 2.396 tones de brossa
barrejada, sense seleccionar, a 2.892
tones, cosa que representa un increment
del 20’7% que, evidentment, s’ha traduït
en un fort creixement del cost de gestió
del servei de recollida i tractament d’es-
combraries.

Tot i això, aquest desequilibri s’ha vist
alleugerit, en part, per l’important incre-
ment de la quantitat de materials recollits

de manera selectiva en origen, a través
dels contenidors de vidre, paper i enva-
sos, que s’ha produït durant el mateix perí-
ode 1999-2003. En total, s’ha passat de
recollir 138,4 tones a 230,2, el que
representa un augment del 66’3%. La
crescuda més important s’ha donat en
envasos lleugers, en els quals s’ha mul-
tiplicat per 10 la quantitat de material
recuperat. En el cas del vidre el creixe-
ment ha estat del 59’06%, i en paper i
cartró del 20’2%.

La taxa d’escombraries s’actualitza
amb un increment del 41 per cent

SANITAT

Salut i qualitat de vida, temes de treball per a un taller

La Regidoria de Serveis So-
cials va realitzar, dels pas-

sats mesos de setembre a des-
embre, un taller per a persones
de la població més grans de 55
anys sobre el tema de Salut i
qualitat de vida. Hi van partici-
par uns 25 assistents. Va fer-se

a la Sala Nova de l’Ajuntament,
de la mà del Sr. Parull, d’EQUIP,
Associació de Creixement Posi-
tiu. El curs va constar de 6 ses-
sions, de 3 hores de durada
cadascuna. Es van treballar
temes tan diversos com la salut
física, emocional i mental, l’au-

toestima, l’actitud positiva i
com viure el present. Els objec-
tius del taller, d’altra banda,van
ser oferir un espai per a la for-
mació personal, les relacions i
l’autoconeixement, desenvolu-
par hàbits de salut i qualitat de
vida, aprendre a tenir cura del

cos i de la ment, aprendre a
tenir actituds actives i positives
a la vida, incrementar l’autoes-
tima a partir de la millora de les
relacions amb un mateix i amb
els altres... L’interès suscitat per
aquesta proposta ha fet que es
valori la seva continuïtat.



Cabrera 7

El procediment de configuració de la
policia local de Cabrera de Mar ha arri-

bat a terme. Així, des de la creació, pel Ple
de l’Ajuntament, el passat mes de juliol de
2003, d’aquest nou cos policial, van redac-
tar-se i aprovar-se les bases per cobrir per
mitjà de concurs-oposició les 12 places

d’agent i, per concurs de mèrits, la plaça
de Caporal en Cap. En aquest sentit, les
places d’agent es van cobrir el passat mes
d’octubre, després de què 12 dels aspi-
rants, d’un total de 32, superessin totes les
proves (piscotècniques, físiques, examen
escrit i cas pràctic). D’altra banda, la plaça

de Caporal en Cap es va cobrir després de
valorar els mèrits de l’únic aspirant, l’actual
Cap de la Policia Local, valoració que va
fer-se el passat 15 de desembre. En
aquest sentit, totes les valoracions s’han
fet a través d’un tribunal constituït per a
aquesta finalitat. Estava presidit per l’Alcal-
de i integrat per un regidor de cada grup
polític, un representant de la Direcció
General de Seguretat Ciutadana, un de
l’Escola de Policia de Catalunya, un tècnic
designat per l’alcaldia i un funcionari de l’A-
juntament de Cabrera, en representació
del personal, alhora va actuar de secretari
Francesc Simona.

Amb la signatura dels corresponents
decrets i la seva publicació en els butlle-
tins oficials, només resta l’acte de presa de
possessió, el 6 de febrer.

Actualment, la denominació correcta
dels agents és la de Policies en pràctiques,
fins que realitzin i aprovin el curs a l’Esco-
la de Policies de Mollet.

Aquest important pas de professiona-
lització de l’antic cos de Vigilants permetrà,
sens dubte, un  millor servei i més segu-
retat per a la ciutadania de la població.

GOVERNACIÓ

Es tanca el nou model de policia 
local amb 1 caporal i 12 agents 

CULTURA

Un particular dóna una obra de Subirachs a l’Ajuntament

L’Ajuntament de Cabrera
exhibeix, des de fa uns me-

sos, una obra del prestigiós
artista Subirachs, que ha estat
donada al Consistori per un
particular. Es tracta d’un quar-
ter de l’escut de la ciutat de

Barcelona, recuperat de la
desconstrucció de l’última
planta de l’Edifici Novíssim de
l’Ajuntament de Barcelona,
situat a la plaça Sant Miquel.
Josep Maria Subirachs va fer
aquesta obra artística l’any

1969. El quarter, que abans
lluïa a la façana de l’edifici,
representa les quatre barres
de l’escut i actualment pot
contemplar-se a l’entrada de
la sala de reunions del Con-
sistori cabrerenc.
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ESPORTS

El projecte que l’Ajuntament va encar-
regar per a la construcció de les noves

pistes de petanca al Pla de l’Avellà va con-
cloure’s el passat mes de gener. La nova
instal·lació municipal constarà d’una
superfície total de 1.152 m2 i estarà ubi-

cada a la cantonada formada per l’Avingu-
da Burriac i la Ronda Catalunya. A més, les
pistes comptaran amb un total de 115 m2
edificats, en els quals es distribuiran els
diferents àmbits per a la correcta pràctica
d’aquest esport que té tants aficionats a la

nostra població. També, a banda d’una
sala de reunions i una per a secretaria, el
nou edifici disposarà d’una àmplia sala de
trobada de 55 m2 i una barra de bar, així
com dels serveis necessaris per a tots els
usuaris i un petit magatzem per a la nete-
ja. En relació a l’àmbit esportiu es cons-
truiran un total d’onze pistes de joc. Pel
que respecta a l’abastiment d’energia del
local, s’ha intentat aprofitar el màxim de
recursos naturals; així, la majoria de tan-
caments exteriors seran de vidre i, alhora,
s’instal·larà un panell solar per tal d’escal-
far l’aigua calenta sanitària que es pugui
utilitzar. D’aquesta manera finalitza un
projecte en el qual es va començar a tre-
ballar fa més d’un any i s’ha acabat con-
sensuant amb part dels que seran futurs
usuaris.

Conclòs el projecte de la construcció
de les noves pistes de petanca

SERVEIS SOCIALS

La Regidoria de Serveis Socials concedeix 
diversos ajuts als cabrerencs que els sol·liciten

La Regidoria de Serveis So-
cials, a banda del recolza-

ment que els tècnics d’aquesta
àrea fan  directament a les per-
sones que ho sol·liciten, presta
nombrosos ajuts directes als
ciutadans i ciutadanes de Ca-
brera de Mar. Un d’ells és el
Servei d’Atenció a Domicili.
Durant el passat any 2003,
d’altra banda, unes 22 perso-
nes han estat ateses així, do-
nant-los un suport dins de la
seva llar i evitant un ingrés a

una residència o centre. La tre-
balladora familiar de l’Ajunta-
ment, amb el màxim respecte,
ajuda en tot el que sigui neces-
sari en aspectes com la medi-
cació, l’organització de la casa,
acompanyant al metge o fent
gestions, portant el dinar, en
tasques de neteja personal...

En un altre àmbit s’han fet
140 tramitacions relacionades
amb temes de família nombro-
sa, ajudes a persones amb dis-
capacitació, famílies amb fills de

0 a 3 anys o famílies nombro-
ses amb fills de 0 a 6 anys,
complements a pensions de
viduïtat, viatges de noces d’or,
el programa Viure en família
per a persones majors de 65
anys amb dependència, pen-
sions no contributives, sol·lici-
tuds per anar a residència, viat-
ges i balnearis de l’Imserso.

També es treballa concedint
ajuts econòmics, com els
donats als escolars del curs
2003-2004 (a 9 menors per

menjador escolar, a 38 menors
amb necessitats d’ajuts de lli-
bres i material escolar i a 5 me-
nors que necessiten ajuts per a
tractaments logopèdics i psico-
lògics). A més, s’ha contribuït
econòmicament amb temes
relatius a urgència social, àpats
per a la gent gran, medica-
ments, transport adaptat i viat-
ges a centres hospitalaris, ali-
ments, aparells ortopèdics, ne-
cessitats bàsiques i teleassistèn-
cies (telealarmes).
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EQUIPAMENTS

La piscina municipal de Cabrera de Mar
va fer durant el passat dia 21 de des-

embre, una jornada de portes obertes per
mostrar els seus equipaments a la pobla-
ció de Cabrera de Mar. Unes 120 perso-
nes van passar, d’aquesta manera, per les
seves instal·lacions. En aquestes, d’altra
banda, a part de poder fer ús dels serveis
que es donen, els assistents varen poder
assistir a xerrades en les quals cadascun
dels responsables de les diferents activi-
tats van exposar el que es pot fer a la pis-
cina, en què consisteix i per a quines per-
sones és adequat. Així, els interessats i prè-
via explicació de l’activitat, van rebre clas-
ses gratuïtes d’aquaeròbic, aquagym, sub-
marinisme, etc. També va haver-hi festa
per als més petit, els quals van poder gau-
dir de la vessant més lúdica de la piscina,

com «matalassos», pilotes i tota mena de
jocs i materials aquàtics que van tenir ben
entretinguts als més menuts durant tot el
matí.  Finalment, i per acabar, la Piscina
Municipal va oferir un petit refrigeri con-
sistent en torrons i neules a tots aquells

que es varen donar cita a la jornada. Un
altre servei que ofereix actualment la Pis-
cina Municipal i que ha publicitat força, és
el seu Bar-Restaurant, que ofereix menús
diaris tant a socis com a no-socis i a preus
ben assequibles.

La piscina municipal convoca 
una jornada de portes obertes

SANITAT

El Dr. Guillem Aresté es jubila després de 33 anys 
de treballar com a metge de Cabrera de Mar

El Dr. Guillem Aresté va jubi-
lar-se el passat 31 de des-

embre, 33 anys després d’ha-
ver iniciat la seva carrera com a
metge a Cabrera de Mar. En
aquest sentit, Aresté va comen-
çar la seva tasca a finals de
1970. En un principi va estar
sol, a la consulta del Carrer Sant
Joan i no tenia ni infermera ni
ajudant. Ha viscut, d’altra
banda, tota l’evolució dels ser-
veis mèdics a la localitat, com
ara les  millores a nivell tecno-

lògic i en equip humà, amb la
implantació de metges, pedia-
tres, infermeres i practicants.
Durant la seva trajectòria com

a metge també ha pogut gau-
dir del nou dispensari a les ins-
tal·lacions de la plaça de Can
Pau Ferrer. El Dr. Aresté ha ex-
plicat a aquest mitjà que el seu
pare, també metge d’ofici, es
va morir abans de la jubilació i
que ell té molt clar que no vol
que li passi el mateix. En aquest
sentit destaca que amb 68
anys ja en té prou de treballar.
Afegeix que la possibilitat de
retirar-se amb el 100% del seu
sou li permet no haver d’espe-

rar als 70 anys i poder dedicar-
se a practicar, en el temps lliu-
re que ara té, els seus hobbies,
com caminar i fer salut, llegir,
anar al seu poble de prop de
Lleida i passar hores i hores
amb els trens elèctrics, que ell
mateix munta amb l’ajut del
seu fill. Des d’aquestes ratlles
l’Ajuntament vol desitjar una
feliç jubilació al Dr. Guillem
Aresté i agrair-li els anys durant
els quals ha tingut cura de tants
ciutadans de la població.
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MEDI AMBIENT

L’Associació Protectora d’Animals de
Cabrera (A.P.A.C),  amb la col·laboració

de l’Ajuntament de Cabrera de Mar i sen-
sibilitzats amb el tema dels animals, en
aquest cas concret amb els gossos, pro-
posa una campanya a favor de la identifi-
cació amb el XIP. 

L’objectiu és posar en coneixement i
sensibilitzar a la població de la gran impor-
tància que té el XIP, amb l’eslògan: IDEN-
TIFICA’M, EM SALVARÀS LA VIDA... 

Amb aquesta campanya es vol assolir
el major nombre de gossos identificats i
fer complir les normatives, atès que “La llei
estableix l’obligatorietat de la identificació
de gossos mitjançant xips o tatuatges alho-
ra de la preceptivitat d’éssers sensats a l’A-
juntament corresponent. Un animal sense
identificar a la via pública està considerat,
per la llei, com a un animal abandonat”.

Segons ha destacat l’APAC, “la nostra
experiència ens demostra que un gos
extraviat pot moure’s en un radi de més
de 30 km del punt des d’on va perdre’s. I
sense XIP no hi ha quasi cap possibilitat
de trobar el seu amo. Tan sols aquests que

el porten poden ser retornats en poques
hores, després d’haver-los identificat a tra-
vés de la central de xips, on tenen les
dades dels propietaris”. També afegeixen
que “és tan fàcil la solució, ens evitaríem

tants problemes!; tan sols és necessari
acostar-se a un centre veterinari i d’una
forma sense dolor i ràpida, s’implanta a la
nostra mascota el XIP identificador darre-
ra l’orella, moment a partir del qual el teu
gos estarà localitzat sempre en cas de pèr-
dua”. Tanmateix, durant aquesta campan-
ya, que va començar al desembre fins
finals de febrer, la inscripció del gos en el
cens municipal serà gratuïta, així com un
descompte del 20% del preu del xip en
la Clínica Veterinària de Cabrera i en  Ser-
veis Veterinaris de Mataró.

Qui es trobi un gos perdut, el que ha
de fer es posar-se en contacte amb la pro-
tectora d’animals de la seva zona o amb
la policia local, si es el cas. El telèfon de
l’APAC, d’altra banda, és el 647 782 871.

“Hem de ser responsables amb els
nostres animals, perquè ells no mereixen
les conseqüències de les nostres irres-
ponsabilitats. Tenim la solució, el XIP, tu
pots començar i evitar aquesta situació; si
encara no el porta posa-l’hi, és bo per a
ell, per a tu i per a tothom”, afirmen des
de la protectora cabrerenca. 

L’APAC i l’Ajuntament impulsen  
la identificació dels animals

SERVEIS PÚBLICS

Són a punt de començar les
obres d’adequació de la

nova oficina de Correus que es-
tarà situada a l’Avinguda Pare
Català, número 49. Està previst
que les obres tinguin una dura-
da de 3 o 4 mesos i tot apun-

ta a que la inauguració oficial
es podria fer durant el mes de
maig. La nova oficina de Cor-
reus permetrà una millor aten-
ció als ciutadans de la localitat
i també una millora de condi-
cions de treball dels seus

L’oficina de Correus es traslladarà a un nou local
situat a l’Avinguda Pare Català, núm. 49

empleats. En relació a la super-
fície, es passa dels 12 m2
actuals a uns 150, repartits en
diferents espais. Cal recordar
que les condicions de treball i
de servei de l’oficina actual,
situada a la Plaça de l’Ajunta-

ment i propietat del Consisto-
ri, eren clarament deficitàries
des de feia molts anys. Final-
ment i després de moltes ges-
tions, el nostre municipi tindrà
una nova i millor oficina de
Correus.
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SERVEIS SOCIALS

S’amplien els horaris dels Serveis Socials
Els Serveis Socials de Cabrera treballen

per tal d’atendre a totes les persones
que demanen suport: gent gran (amb pro-
blemes d’autonomia i soledat) famílies,
dones, disminuïts, immigrants, persones
amb addicions, etc. 

També es treballa amb activitats co-
munitàries i grupals.

Des de l’Ajuntament s’aposta pels Ser-
veis Socials i es confia en la feina que fan,
en silenci, dia a dia, ja que la confidencia-
litat és una regla d’or. El respecte es bàsic
per tal d’ajudar a la gent que tingui difi-
cultats a la seva vida quotidiana. Aquest
any ha estat un any de consolidació de l’E-
quip de Professionals de Serveis Socials.

L’Equip de Serveis Socials, degut a
l’augment de les necessitats del nostre
poble,  va ampliar la cobertura horària: la
Treballadora Social passa de fer 25 hores
a 35. 

Els nous horaris dels Serveis Socials
són:
-dilluns a divendres de 9 a 14 hores
-dilluns i dimarts de 17 a 21 hores
-dimecres de 18 a 20 hores (reunions
regidoria).

Ajuts dels Serveis Socials de
Cabrera de Mar al 2003

A més de l’ajuda dispensada pels pro-
fessionals dels serveis socials directament
a les persones que acudeixen als serveis
socials, aquest any s’ha realitzat:

El Servei d’Atenció a Domicili:
L’atenció es fa al domicili de la persona.
Al 2003 s’han tingut unes 22 persones
amb necessitat de ser ateses al domicili
per tal de donar un suport a la perso-
na/família dins de casa seva  i evitar un
ingrés a residència o centre. S’atèn amb
respecte, ajudant en tot el que sigui
necessari: en les medicacions, en l’orga-
nització de la llar, acompanyant al metge
o a fer gestions, portant el dinar, banyar
i dutxar. L’atenció la fa la Treballadora
Familiar de l’Ajuntament.

S’han realitzat un total de 140 trami-
tacions: 

Per títol de família nombrosa, d’ajudes
a persones amb disminució,  famílies amb
fills de 0 a 3 anys o famílies nombroses
amb fills de 0 a 6 anys, complements a
pensions de viduïtat, viatges de  noces
d’or, programa “viure en família”, per a per-

sones majors de 65 anys amb depen-
dència, pensions no contributives, sol·lici-
tuds per anar a residència, viatges i balne-
aris de l’Imserso.

Ajuts econòmics:
• Escolars curs 2003-2004:

- 9 menors per menjador escolar. 
- 38 menors amb necessitat d’ajudes

de llibres i material escolar.
- 5 menors que necessiten ajudes per

a tractament logopèdics i psicològics.
• Urgència social. 
• Àpats per a gent gran.
• Medicaments.
• Transport adaptat i viatges a centres hos-
pitalaris.
• Aliments.
• Aparells ortopèdics.
• Necessitats bàsiques.
• Teleassistències (telealarmes).

SERVEIS SOCIALS

Literatura sobre dones

El III Concurs literari de Me-
mòria de dona va atorgar-se

el passat dia 19 de desembre.
L’entrega de guardons va fer-se
a la Sala Nova, que va estar
plena de gent. Van lliurar-se els
premis a Jèssica Alonso Padilla
(1r) per Desperto, Maria del Pi-
lar Ventura Py (2n) per Llavor
d’amor, Anna Suárez (3r) per
Mei i M. Luisa Picado Silva (Pre-

mi especial) per Dos vidas, valo-
rats, respetivament, amb 215
euros, 150 euros i 90 euros, així
com un premi especial valorat
en 60 euros. L’Ajuntament té la
intenció de publicar, en un futur,
tots els treballs en un llibre que
agrupi els guanaydors dels tres
certàmens. D’altra banda, aquest
nou any es convocarà la quarta
edició del concurs.

SERVEIS SOCIALS

Espai de tertúlies

L’espai de tertúlies per a do-
nes ha estat un èxit de parti-

cipació. Conduïdes per la psico-
terapeuta Adela Moragas, l’ob-
jectiu d’aquest àmbit de diàleg
ha estat compartir, reflexionar,
aprendre i valorar les realitats i
expectatives de les dones a Ca-
brera de Mar. En aquest sentit
s’han fet un total d’onze sessions
durant tot l’any. L’assistència als

actes ha estat d’una mitjana
aproximada de 20 persones per
a cada sessió. En les tertúlies
s’han tractat temes com la dona
el treball, la salut, les pèrdues a
la vida, la mort i el pas del temps,
les relacions de violència, la
comunicació i l’expressió, la cre-
ativitat, la diversió i l’autoestima.
Les tertúlies continuaran durant
tota la resta d’aquest any.
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URBANISME

L’Ajuntament de Cabre-
ra va cedir a l’empresa

municipal GICSA el solar
del pla Parcial UP 5, del Pla
de l’Avellà, amb la finalitat
que l’empresa municipal
fes totes les gestions per a
construir i vendre 18 habi-
tatges de protecció públi-
ca. En aquests moments i després d’una
tria entre tres avantprojectes arquitectònics
encarregats, s’està redactant el projecte
triat, s’ha encarregat l’estudi geològic per
als fonaments i s’està recopilant tota la
informació necessària per a redactar les
bases d’adjudicació. Un cop aquestes
bases hagin estat redactades, el procedi-
met que se seguirà és l’aprovació per part
del Ple de l’Ajuntament de les mateixes,
així com el projecte constructiu. En aquest

sentit, la previsió és que cap al mes d’abril
puguin haver finalitzat tots els tràmits
administratius i que les obres es puguin
iniciar abans de l’estiu, amb una durada
prevista d’un any. D’altra banda, durant els
mesos de maig/juny es podran adjudicar
els habitatges entre les persones que les
hagin sol·licitat i que compleixin tots els
requisits exigits.

Des de l’Ajuntament s’informarà ade-
quadament dels terminis per presentar

sol·licituds i de tots els documents neces-
saris. De moment, a totes les persones que
s’adrecen al Consistori demanant informa-
ció se’ls pren nota amb la finalitat de tele-
fonar-los quan estiguin aprovades les
bases i decidits els terminis per presentar
la documentació. Tanmateix, si, com es pre-
veu, les sol·licituds superen el nombre
d’habitatges, es farà un sorteig entre totes
les que hagin estat aprovades perquè com-
pleixen tots els requisits exigits.

El Pla de l’Avellà tindrà divuit 
habitatges de protecció pública

ESPORTS

Reformes al camp de futbol

Les actuacions que es van
dur a terme per regenerar el

camp de futbol van concloure
a finals d’octubre. En aquest
sentit, en dos dies van realitzar-
se totes les fases amb l’objec-
tiu de condicionar el terreny de
joc d’aquest emblemàtic espai
esportiu de la localitat. Entrant
en detalls sobre els aspectes
tècnics, prèviament a una reco-
llida de totes les pedres d’excés,
es va procedir a descompactar
el camp, molt malmès per les

últimes pluges i pels actes de la
Festa Major que s’hi han cele-
brat en els darrers anys. Tot
seguit s’hi varen abocar i repar-
tir fins a 2 camions de sauló,
que van ajudar a millorar el dre-
natge del ferm. Finalment es va
aplanar i recompactar el ter-
reny. A més, l’Ajuntament ha
adquirit una malla de 60 kg de
pes que es passarà per tot el
camp, setmanalment, amb la
intenció de mantenir-lo en
bones condicions.

MEDI AMBIENT

Senyalització d’itineraris

La Regidoria de Medi Am-
bient ha preparat un pro-

jecte amb l’objectiu de dur a
terme la senyalització d’un iti-
nerari, per passejar a peu, a tra-
vés de camins de muntanya
del municipi, amb un recorre-
gut aproximat d’uns 6 km. En
concret, s’ha elaborat una
memòria descriptiva a partir de
l’estudi Cabrera de Mar: Ca-
mins i corriols, del cabrerenc
Josep Vinyals i Cortés. Aques-
ta s’ha transmès al Consell

Comarcal del Maresme, que
sol·licitarà un ajut a la Diputa-
ció de Barcelona que inclou els
rètols i suports de senyalitza-
ció, així com el tríptic informa-
tiu de l’itinerari. Amb aquest
primer projecte es pretén ini-
ciar un programa que permeti,
anualment, anar senyalitzant
diferents rutes de muntanya,
amb la finalitat de recuperar i
mantenir les pistes forestals,
camins i corriols que es troben
al municipi.
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L’Organisme Local de Gestió Tributària
de la Diputació de Barcelona (ORGT)

es va fer càrrec, des de fa temps, de la
gestió, inspecció i recaptació de l’Impost
sobre Activitats Econòmiques (IAE), per
delegació de l’Ajuntament de Cabrera de
Mar. L’experiència adquirida, així com els
mitjans que l’ORGT pot posar a disposi-
ció de l’Ajuntament, ha fet que es deci-
deixi ampliar la gestió a la resta de tributs
municipals. Això s’ha fet des del passat
dia 1 de gener de 2004.

Els avantatges, que ressenyem a con-
tinuació, són molts:

JURISDICCIÓ - Actuacions de recap-
tació més àmplies.

INFRASTRUCTURA HUMANA - La
major part dels treballadors de l’ORGT
són tècnics experts en matèria tribu-
tària, per tant es compta amb un
recolzament efectiu i de nivell.

INFRASTRUCTURA MATERIAL - Els
mitjans materials són també molt
superiors als de l'Ajuntament, ja que
l’ORGT té l’accés directe a diferents
institucions. Aquest accés directe pos-
sibilita el manteniment constant i l’ac-
tualització permanent dels diferents
padrons.

DEFENSA JUDICIAL - Comporta la
resolució de tot tipus de recursos en
via administrativa.

ASSESSORAMENT - Assessorament
a l’Ajuntament en temes de gestió tri-
butària i de comptabilitat  municipal.
- Cursos i sessions de treball per al
personal de l'Ajuntament.

INTERRELACIÓ AMB L’AJUNTA-
MENT - Accés informàtic instantani a
tota la informació sobre la gestió de
l’ORGT.

- Informació en temps real de l’estat
de recaptació i dels deutors,  mitjan-
çant connexió al sistema informàtic de
l’organisme.

FUTUR IMMEDIAT - Les possibilitats
d’obertura a nous serveis, com Plani-
metria del Cadastre, accés per part del
ciutadà a les seves dades i a través de
la firma digital fer els seus pagaments
i consultes, etc.

OFICINA D’ATENCIÓ AL CONTRI-
BUENT - Personal de l’ORGT atendrà
els contribuents els matins de dilluns
a divendres a les dependències de l’A-
juntament.

Aquesta actuació és un pas més,
molt important, en la línia d’esforços
que s’estan fent per modernitzar l’Ajun-
tament i potenciar, així, els serveis al
poble.

HISENDA

L’ORGT es fa càrrec de la 
gestió dels tributs de la localitat

CULTURA

“Un museu al desert”, nova exposició a Can Bartomeu

El centre cultural de Can Bartomeu va
ser l’espai que va acollir, del passat

22 de novembre a l’11 de gener, l’expo-
sició Un museu al desert. La mostra pre-
senta un ampli recull d’imatges captades
pel fotògraf cabrerenc Julià Sàez, al llarg
dels seus viatges pel Sàhara. Sàez ha pro-
posat, així, la seva segona exposició d’i-
matges a la nostra localitat, atès que l’any
passat va mostrar, també a Can Barto-
meu, una altra sèrie fotogràfica amb
imatges dels seus viatges al Camerun.
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ENSENYAMENT

La creació del nou Consell Escolar Muni-
cipal de Cabrera de Mar va aprovar-se,

per unanimitat de tots els grups polítics,
en el Ple Municipal del 25 de novembre
de 2003. En aquest sentit, la llei 25/1985
del 10 de desembre aprovava les bases
sobre l’organització i el funcio-
nament dels Consells Escolars
Municipals. Aquesta llei, d’altra
banda, obliga als municipis
que comptin almenys amb un
col·legi d’Educació General
Bàsica a constituir-lo.

En relació a la seva com-
posició, el Consell ha de garan-
tir la participació dels següents
sectors: Corporació Municipal,
mestres i professors, pares d’a-
lumnes, alumnes, personal
d’administració i serveis de
centres, direcció del CEIP del

Pla de l’Avellà, direcció de l’escola Bressol
Municipal i titularitat de l’Escola Parroquial
Sant Feliu. La presidència del Consell Esco-
lar Municipal de Cabrera de Mar corres-
pon, per delegació de l’Alcalde, a la Regi-
dora d’Ensenyament, Marga Padilla.

D’altra banda, per portar a terme les
tasques de fer i custodiar les actes i la
documentació, el Consell tindrà un secre-
tari que assistirà a totes les sessions, amb
veu però sense vot. En aquesta línia d’ac-
tuacions, el Consell Escolar confeccionarà

el seu propi Reglament de
règim intern, en el qual, entre
d’altres coses, s’haurà de pre-
veure les qüestions se-
güents: reunions ordinàries,
almenys una cada trimestre,
i extraordinàries, a l’inici i la
finalització del curs escolar. La
finalitat d’aquest Consell és
unificar criteris i compartir
experiències entre els dife-
rents centres del nostre
poble, i així poder millorar la
qualitat de l’ensenyament a
Cabrera de Mar.

L’Ajuntament crea el Consell Escolar
Municipal de Cabrera de Mar

ENSENYAMENT

Subvencions a l’escola St. Feliu

El termini de la convocatòria
de les subvencions a l’Es-

cola Sant Feliu, per al curs
2003-2004, va obrir-se el pas-
sat 17 de setembre i va con-
cloure el 17 d’octubre. Una
vegada la Regidoria de Serveis
Socials va estudiar cada sol·lici-
tud i presa la decisió final de la
Comissió de Govern, van ator-
gar-se 38 subvencions, per a
aquest curs, a alumnes resi-
dents a la població, assistents a
l’Escola Parroquial Sant Feliu i

que estaven dins dels barems
establerts per l’Ajuntament de
Cabrera de Mar per a l’atorga-
ment d’aquest ajut. D’altra
banda, les sol·licituds per de-
manar la subvenció per al curs
2004-2005 començaran el
proper mes de setembre. Hi
podran accedir els alumnes
empadronats a Cabrera de Mar,
que estudiïn a l’Escola Parro-
quial Sant Feliu, en els cursos
que van des de segon de pri-
mària fins a quart d’ESO.

JOVENTUT

Centre de Joventut

El Centre de Joventut va tan-
car les seves portes entre

els passats dies 12 i 22 de
gener. El motiu d’aquest tan-
cament va ser adequar provi-
sionalment el local per poder
redistribuir alguns àmbits. D’al-
tra banda, el dia 23 de gener,
el Centre es va reobrir amb un
local reformat i ampliant l’ho-
rari d’atenció al públic del Casal
de Joves «El Cafè». Així, a par-
tir d’aquesta data, passa a obrir
un total de 24 hores setma-

nals, de les quals 9 són entre
setmanes. L’equip integrat per
la informadora juvenil i la dina-
mitzadora ha preparat un pro-
jecte  amb l’objectiu que més
joves participin de la progra-
mació de les activitats. Entre
d’altres propostes hi ha previs-
ta la celebració d’un Fòrum
Jove perquè puguin intercan-
viar-se opinions, expressar
necessitats i demandes i fer
sentir, en definitiva, la veu dels
joves.
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ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN (tema triat pel Partit Popular de Cabrera)

Esquerra Republicana de Catalunya a Cabre-
ra de Mar no fa una proposta nova del model

de poble que proposa per a tots. Des de fa vuit
anys que l’està explicant i els darrers quatre l’es-
tà duent a terme, no sense les dificultats que la
realitat imposa i els canvis que aquesta matei-
xa realitat fa aconsellable. Mireu al vostre voltant
i compareu com era Cabrera fa quatre anys. Les
millores i els canvis que s’estan produint tenen
només un objectiu: el servei a les persones.
El nostre compromís era i segueix sent treballar
per a tots, solucionar problemes i donar serveis
de qualitat a tothom. Infants, joves, dones i
homes i gent gran, sense distinció de si viuen a
les urbanitzacions, al veïnat d’Agell, al Pla de l’A-
vellà o al Centre del poble.

Creiem en un poble amb creixement con-
trolat en el que hi tenen cabuda i dret a serveis
tots els ciutadans. Estem posant els mitjans per-
què el progrés sigui sostenible, però en què els
diversos sectors econòmics puguin desenvolu-
par-se. Sense indústria, comerç i serveis l’eco-
nomia d’un poble no funciona.

Cabrera és encara avui rural i agrària i en
bona part vol seguir sent-ho. A través de l’Urba-
nisme hem de garantir el desenvolupament i la
potenciació de tots els sectors econòmics, defi-
nint molt bé els usos del sòl i també preveient
tots aquells equipaments i serveis per millorar la
nostra qualitat de vida. Creiem en un poble en
el que els nostres fills hi puguin seguir vivint, en
el que les activitats culturals, socials, esportives i
de lleure siguin participatives i a l’abast de
tothom, un poble que sigui segur i alhora res-
pectuós amb els altres i amb la natura, tenint el
concepte de civisme en la més alta estima.

Cabrera ha de ser un poble cohesionat, on
parlar dels de dalt i els de baix, sigui només una
descripció geogràfica. I tant si fa 2, 10, 20 anys
o tota la vida que s’hi viu, sigui només una qües-
tió de temps. Perquè els drets i també els
deures han de ser iguals per a tothom!

ACiU entenem l’urbanisme com l’eina legal

que permet ordenar el territori i definir el

futur desitjat pel poble. A grans trets exposem

els objectius que veiem indispensables per una

Cabrera oberta al futur, sense modificar els seus

signes d'identitat; un territori sostenible ambien-

talment, amb infrastructures i serveis que millo-

rin la qualitat de vida de tots.

Cal fomentar el creixement racional del casc

urbà; les noves àrees d’habitatges han d’estar

en harmonia amb l'entorn i ritme demogràfic,

afavorint estàndards d'edificabilitat baixos que

possibilitin la construcció d’habitatges unifami-

liars i plurifamiliars mantenint una baixa densi-

tat; s’ha d’evitar la construcció de barriades com-

postes únicament per grans i nombrosos blocs.

En col·laboració amb els propietaris afectats,

hem de trobar solucions imaginatives davant les

possibles troballes arqueològiques, les que ens

possibilitin el desenvolupament del sòl urbà

encara no edificat, i les que permetin acabar d'ur-

banitzar els vials que envolten el casc urbà. Apro-

fitar la nova normativa urbanística de Catalunya,

que facilita aconseguir sòl destinat a habitatges

socials de promoció pública i privada, per conti-

nuar afavorint aquesta política, tal com ja s'havia

fet. Som partidaris de promoure més sòl indus-

trial, i de protegir el sòl agrícola; s’ha d’ajudar a

la pagesia a mantenir actius els camps de con-

reu, no deixant que s'instal·lin d'altres activitats

incompatibles.

La millora de la qualitat de vida està vincu-

lada a la gestió dels sòls públics i la protecció i

promoció de l’àrea forestal, i aquests espais

s'han de considerar tresors a conservar i millo-

rar pel benefici comú; aquí s’inclou el bosc, la

nostra malmesa platja i les zones d'equipament

públic o de zona verda.

En només deu anys, Cabrera ha viscut un

important creixement de població que ha

significat un augment del 40% dels habitants

al nostre poble, alhora que ha suposat una pèr-

dua de 593 cabrerencs, la majoria joves.

Ara, l’Ajuntament ha impulsat la construc-

ció de dues noves promocions, l’Avellà, i Can

Carles que suposaran un increment de 1.500

persones en aquest nou mandat municipal.

Això és, la població del nostre poble creixerà

més en els propers tres anys, que en els deu

anys precedents.

Tot creixement és positiu si és un creixe-

ment controlat i sostenible. Doblar la població

en deu anys voldrà dir atendre a un nou volum

de persones alienes a les tradicions del poble,

però que necessiten els mateixos serveis.

Necessitem un creixement controlat per no

perdre la nostra estructura social i cultural i per

integrar els nous canvis urbanístics i socials a la

configuració tradicional del nostre poble.

Necessitem un creixement sostenible per

poder planificar les necessitats de serveis que

necessita la nostra població i la nouvinguda, tot

adaptant la cartera de serveis del municipi a

aquesta nova realitat.

Els cabrerencs hem d’escollir entre dos

models de poble: un, el de l’americà de les

urbanitzacions i les promocions sense control;

i un altre, el mediterrani del respecte a la con-

figuració tradicional del nostre poble, urbanísti-

ca, cultural i social.

És per aquest darrer model pel que nosal-

tres apostem, l’únic model que ens assegurarà

“fer poble” de debò.

Quin model urbanístic de poble es vol?
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FESTES

Nova Festa Major de Sant Vicenç
La Festa Major de Sant Vicenç va cele-

brar-se els passats dies 24 i 25 de
gener, amb un complet programa d’activi-
tats per a tots els públics. Els actes van ini-
ciar-se el dissabte al matí, amb una xoco-
latada i un grup de pallassos a Can Barto-
meu. A la tarda va programar-se una balla-
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FESTES

Sopar de 
Cap d’Any

La celebració
de l’arribada

de l’any 2004
va fer-se amb
una gran festa al
pavelló munici-
pal d’esports.
Novament va assolir-se un èxit d’organitza-
ció i d’assistència de públic. En aquest sen-
tit, la festa va començar amb un suculent
sopar, servit per a 450 persones, que va
consistir en un assortit de marisc, acom-
panyat d’espatlla de xai, seguit de tronc de
Sant Silvestre i gelat de postres, tot això
regat amb vi i cava. Per la seva banda, els
més petits van tenir un menú infantil, amb
canelons i pollastre. A l’hora màgica de les
dotze de mitjanit, es va donar la benvingu-
da a l’any nou amb el tradicional raïm. Tot
seguit va haver-hi ball amb l’Orquestra
Passadena, fins a dos quarts de cinc de la
matinada. La festa va concloure a prop de
les cinc del matí del primer dia de l’any.

da de sardanes amb la cobla Montgrins,
que va fer-se a la plaça Nova. Tot seguit, al
Pavelló Esportiu Municipal va poder-se gau-
dir del concert de Festa  Major, preludi del
ball que va tenir lloc. Tots dos espectacles
a càrrec de l’Orquestra Montgrins.

En relació a la segona jornada de la
festa, el diumenge, els actes van comen-
çar amb la botifarrada al camp de futbol,
seguida de la 2a Diada de l’Arbre, a la
pedrera de Can Serra. A les 12 del migdia
va oficiar-se la Missa Major, cantada pel Cor

Parroquial. A la tarda, al Pavelló va fer-se
la representació teatral de l’obra Nena
maca, per favor... els postres, amb la com-
panyia Total Memos. Cal destacar que tots
els actes de la Festa Major d’Hivern són
gratuïts.

Per completar l’oferta festiva, el dis-
sabte 31 de gener i el diumenge 1 de
febrer, a l’envelat calefactat instal·lat a Can
Bartomeu, el TAC va posar en escena
L’hereva, adaptació teatral de la novel·la
Washigton Square, de Henry James.

Una nova arquitecta està ocupant, des
de primers d’any, la plaça d’arquitec-

te municipal convocada pel Consistori de
Cabrera de Mar. L’Ajuntament va crear-la a
mitjans de l’any passat, amb la intenció de
poder desenvolupar tasques que reque-
reix l’administració local en l’àmbit urba-
nístic. Aquest nou càrrec tècnic té com ob-
jectius tenir cura dels controls i feines que
comporta la Regidoria d’Urbanisme, cas
del seguiment d’obres, desenvolupament
de les unitats d’actuació de les urbanitza-
cions que es porten a terme, etc. També,
aquesta nova incorporació suposa una
major agilització dels diferents temes en
aquest àmbit, així com poder prestar major
atenció als ciutadans que ho sol·licitin.

URBANISME

Arquitecta
municipal


