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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Període d’agost a octubre de 2004

JUTJAT DE PAU

Matrimoni, 
el règim econòmic
Són diverses les parelles que pregunten

que, un cop casats, amb quin règim queden

regulades les relacions econòmiques dels

contraents. Aquest el poden triar voluntària-

ment; si no, serà determinat per la llei. 

El règim econòmic matrimonial és el con-

junt de disposicions legals que regulen els

drets i les obligacions de tipus econòmic i

patrimonial que neixen amb el matrimoni

entre les parelles, i entres aquests i terceres

persones. Té la mateixa durada que la unió,

per tant comença a tenir efecte des del

moment de la seva celebració i acaba quan

el matrimoni finalitza, per mort o divorci. Es

tria entre ambdós consorts, s’ha de reflectir

en una escriptura i s’ha d’atorgar davant el

notari. A Catalunya, si els cònjuges són de veï-

natge civil català i no atorguen capítols matri-

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

monials, el seu règim serà el de separació de

bens; si tots dos són de veïnatge civil caste-

llà i no atorguen capítols matrimonials, el seu

règim serà d’associació de guanys. 

El règim de separació de béns es refe-

reix al fet que cadascun dels consorts manté

la propietat i l’administració dels seus béns,

tant del que tenia abans del matrimoni com

d’allò adquirit després o durant la unió. 

Tindrà la propietat d’un bé el cònjuge

que el tingui a nom seu. Cadascun d’ells

manté els propis ingressos i els administra

lliurement, amb l’única obligació de contri-

buir al sosteniment de les necessitats de la

família.

ALBERT JOAN MANENT  

Jutge de Pau 

NAIXEMENTS:
ALBA CALERO SOLER 01/08/04

ALBERT PRAT IBÁÑEZ 19/08/04

DAVID ROMERO MORENO 01/09/04

AINA MAYNOU VENTURA 06/09/04

PABLO ESCRIU VERA 26/09/04

JUAN CHARLE CALZADO 29/09/04

MAR MAESTRO DALMAU 06/10/04

CASAMENTS GENT DE CABRERA DE MAR:
JOAN PALA CAMPENY I ANA TEIXIDÓ SADRÀ*
FRANCISCO-JAVIER LOSADA RODRÍGUEZ I ANNA HAM-MAN ABELLA*
JUAN LUIS MAESTRE SANTAMARIA I COLOMA SENSAT PEREZ-SALA*

ALFRED BORRÀS BALDOMA I ANA-MARÍA PRIOR MASERO*
CARLOS-MARÍA POU KRAMER I MARKÉTA BARTÁKOVÁ*

DEFUNCIONS: 
BERNARDINA VILLEN HERRANZ

ENTERRAMENTS: 
CARMEN VILALTA SERRA 10/08/04

FELIU DALMAU VALLS 20/09/04

AMALIA SÁNCHEZ-FERRAGUT CARBALLO 25/09/04

PERE SERRA CABOT 13/10/04

FRANCISCO GARCÍA MERINO 11/11/04

(*) Empadronats a Cabrera de Mar

ASSISTENTA SOCIAL
Marta Álvarez i Castro
De 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 ALCALDIA

El conseller en cap,
Josep Bargalló, 
visita Cabrera de Mar

En el marc d’una jornada de visites a
la comarca del Maresme, Josep Bar-

galló, conseller en cap de la Generalitat
de Catalunya, va ser a l’Ajuntament de
Cabrera, el passat 1 d’octubre. La visita va
consistir en una breu reunió amb l’alcal-
de i part de l’equip de govern, després
de signar en el llibre d’honor de l’Ajunta-
ment. El govern va aprofitar per recordar
al número dos de l’executiu català les
necessitats més urgents del nostre muni-

cipi: la recuperació de la platja, la roton-
da de la carretera d’Argentona i el soter-
rament de la Riera dels Vinyals en el seu
tram del pla de l’Avellà.

Tot seguit l’alcalde i el conseller en
cap es van dirigir cap a un restaurant de
Cabrera en què aquest va convidar tots
els alcaldes del Maresme. Durant el dinar,
Josep Bargalló va explicar el seu interès
pel territori i per aproximar-se a la realitat
municipal.

L’any 2005, que estem a punt d’estrenar,
veurà la posada en marxa del nou servei de

recollida dels residus a Cabrera de Mar, en què
l’equip de govern hem estat treballant des dels
primers mesos de l’actual legislatura munici-
pal. Amb aquest nou servei es pretén implan-
tar la recollida selectiva de la fracció orgànica
i millorar el reciclatge de les altres (vidre, paper
i cartró i envasos lleugers). En definitiva, la
intenció de l’equip de govern és introduir un
model de gestió que doni prioritat a la reduc-
ció, la reutilització i el reciclatge de les escom-
braries. La finalitat és ben clara: racionalitzar la
despesa municipal, tant en la recollida com en
el tractament de la brossa, i minimitzar l’im-
pacte ambiental de tot el procés d’eliminació
dels residus.

Com ja hem explicat en altres ocasions, el
sistema convencional de recollida que fins ara
s’ha estat aplicant al Maresme, en què la major
part de la brossa es recull barrejada, sense
seleccionar en origen, ens ha portat a saturar
la comarca d’escombraries. I, com a conse-
qüència, el model de tractament fonamentat
en la incineració i la deposició en abocadors
dels excedents presenta uns costos econòmics
i unes problemàtiques ambientals que cada
dia són més difícils d’assumir.

Per tots aquests motius, ens hem decidit a
donar un pas endavant i posar a punt un ser-
vei que faci possible incrementar notablement
els nivells de reciclatge dels residus. Evident-
ment, hem optat per aplicar el sistema de reco-
llida que millor s’adapta a les característiques
del poble i, alhora, el màxim de pràctic i flexi-
ble per a les necessitats dels ciutadans i ciuta-
danes. A més, hem triat un sistema que ja s’es-
tà aplicant, amb èxit, en municipis del nostre
entorn com Cabrils i Vilassar de Dalt.  Amb l’ar-
ribada del nou any, Cabrera de Mar s’afegeix
a la llarga llista de municipis de Catalunya que
recullen de manera selectiva la brossa orgàni-
ca, la qual cosa representa un avenç important
en l’àmbit de la gestió sostenible dels recursos
naturals.

MONTSERRAT ARTIGAS
i FELIU
Regidora de Cultura, Festes 

i Medi Ambient



El Ple de l’Ajuntament del passat 28
d’octubre va aprovar iniciar els treballs

de formació del nou Pla d’ordenació urba-
na de Cabrera de Mar, en substitució del
de 1992, així com el Programa de Partici-
pació Ciutadana i els objectius fonamentals
que es pretenen assolir amb el nou Pla
d’ordenació urbana municipal (POUM). Tot
d’acord amb el que determina l’article
59.3 de la Llei 2/2002 de 14 de març d’ur-
banisme i l’article 4 del Reglament parcial
de la mateixa llei aprovat per Decret
287/2003 de 4 de novembre.

Tant el Programa de Participació com
els criteris estan a disposició de tots els ciu-
tadans a les oficines municipals, de dilluns
i divendres de 9 a 14 hores. L’acord pre-
veu un termini d’exposició pública de dos
mesos perquè tots els ciutadans hi puguin
presentar suggeriments, al·legacions i pro-
postes. Per explicar aquesta proposta a la
població, el passat 9 de desembre es va
fer un acte públic a la Sala Nova.

En aquest sentit, el document marca
uns criteris inicials molt generals, que amb
les aportacions de les entitats i associa-
cions, dels particulars i dels grups polítics

de Cabrera, s’ha de convertir en un docu-
ment que serveixi per fer l’encàrrec a un
equip redactor que es triarà per concurs
públic. Els terminis previstos són que a
finals de gener, un cop acabada l’exposi-
ció pública, es puguin reunir els onze regi-
dors de l’Ajuntament per definir, tenint en
compte totes les propostes presentades,
aquest document que ha d’aprovar nova-

ment pel Ple municipal. Preparar i apro-
var les bases, publicar-les i fixar el termi-
ni per a la presentació de propostes i
decidir l’adjudicació dels treballs són pas-
sos que necessitaran com a mínim tres
mesos. Això vol dir que es podria adjudi-
car la tasca de redactar el nou Pla gene-
ral aproximadament al mes d’abril de
l’any 2005. 
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URBANISME

S’inicien els tràmits del nou Pla 
General d’Ordenació Urbana

SERVEIS PÚBLICS

Urbanització dels carrers de Santa Elena d’Agell

El pressupost d’enguany
preveia la urbanització de

diferents indrets del veïnat d’A-
gell: el carrer de l’Ermita pels
voltants de cals Frares i l’accés
a la torre Ametller. Després
dels pertinents ajustaments de

les ofertes, s’ha determinat l’i-
nici de les obres.

Recordem els diferents
tipus de pavimentació ade-
quats als ja existents; aglome-
rat asfàltic, pavimentació amb
pòrtland i finalment el de l’Er-

mita amb llambordes.
El Consistori posarà el

màxim interès a realitzar les
obres en el temps més curt
possible, creant les mínimes
molèsties, per això es demana
la màxima complicitat i pacièn-

cia dels veïns, a fi de dur-les a
terme amb eficàcia.

Aquestes obres deixaran el
que podríem anomenar nucli
central d’Agell endreçat, tant
urbanísticament com d’enllu-
menat.
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MEDI AMBIENT

La Regidoria de Medi Ambient va posar
en marxa, a mitjan novembre, la cam-

panya de comunicació ciutadana per infor-
mar sobre el procés d’implantació de la
recollida selectiva de la fracció orgànica
dels residus, amb l’eslògan “A Cabrera
separem l’orgànica!”. En concret, un equip
format per dues informadores ambientals
ha estat visitant tots els domicilis de Cabre-
ra de Mar, amb l’encàrrec d’explicar les
característiques del nou servei de recolli-
da d’escombraries i distribuir l’equip de
reciclatge domèstic, constituït pel cubell de
color marró en què s’ha de llençar la bros-
sa orgànica, un paquet de bosses compos-
tables, el díptic informatiu de la campanya
i un imant (per enganxar a la nevera) que
ens recorda quines deixalles s’han de posar
i quines no al contenidor d’orgànica.

Així mateix, durant la primera quinze-
na de gener s’instal·laran, a les voreres dels
carrers del poble, els contenidors de color
marró per a la recollida de la fracció orgà-
nica, ubicats al costat dels actuals conte-
nidors de rebuig. En total, se’n distribuiran

130 contenidors de 1.000 litres de capa-
citat a la via pública, a més de 30 unitats
de 240 litres per als comerços del centre
urbà i 20 unitats de 120 litres per als habi-
tatges disseminats. Els contenidors d’or-
gànica instal·lats al carrer es buidaran els

dilluns, dimecres, divendres i diumenge.
La Regidoria de Medi Ambient preveu, per
al primer any d’implantació del nou ser-
vei, recollir de manera selectiva el 60%
de la brossa orgànica que es produeix al
municipi.

Cabrera de Mar comença la 
recollida de la fracció orgànica

CULTURA I SERVEIS SOCIALS

Els serveis socials i la biblioteca es traslladen

Aamb la intenció de  poder
oferir  una millor atenció a

la gent que acut als Serveis
Socials, aquests es traslladen a
un local que està situat a l’A-
vinguda Pare Jaume Català,
número 30-36.

Aquest nou espai és molt
més gran i més apropiat pels

Serveis Socials, ja que assegu-
ra la confidencialitat i la privaci-
tat total que requereixen els
temes d’aquesta regidoria de
l’Ajuntament. Referint-se als
aspectes tècnics, cal dir que té
entrada independent i el local
solament es destinarà a la fun-
ció dels Serveis Socials.

D’altra banda, l’horari d’a-
tenció serà el següent:

-  De dilluns a divendres de
9 a15 hores

- Dimarts de 17 a 20 hores
- Dijous de 18 a 20 hores.
Degut a què cada vegada

hi ha més gent a Cabrera de
Mar que necessita l’ajuda a

casa seva de la Treballadora
Familiar Municipal, s’amplia el
seu horari laboral a 35 hores.

La biblioteca municipal
també es canvia al local del
costat dels Serveis Socials, per
tema d’espai. L’horari serà de
17 a 20 hores de dilluns a
divendres.
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MEDI AMBIENT

Millores en el servei de la
recollida selectiva dels residus

La Regidoria de Medi Ambient ha intro-
duït importants millores en el servei de

recollida selectiva del vidre, paper i cartró
i envasos lleugers, les quals s’han dut a
terme en paral·lel al procés d’implantació
de recollida de la fracció orgànica. El ser-
vei que fins ara gestionava el Consell
Comarcal del Maresme, mitjançant una
empresa concessionària, presentava una
sèrie de mancances que des de la Regi-
doria s’ha intentat resoldre, com ara la fre-
qüència i els horaris de buidatge dels con-
tenidors. A partir de gener de 2005, l’A-
juntament de Cabrera de Mar gestionarà
pel seu compte la recollida selectiva del
vidre, paper i envasos, a través d’un servei

compartit amb Cabrils. En concret, els clàs-
sics contenidors en forma d’iglú o caixa
metàl·lica se substituiran per altres de més
petits (de 1.100 litres de capacitat) i amb
tapa plana, que ocupen menys espai a la
via pública i són més pràctics d’utilitzar. A

la vegada, s’augmenta la freqüència de
buidatge, amb la finalitat d’evitar el pro-
blema de desbordaments dels conteni-
dors per excés de deixalles acumulades al
seu voltant i, a més, també es racionalit-
zen els horaris de recollida, per així evitar
que es realitzin operacions de buidatge a
altes hores de la nit, amb la qual cosa es
reduiran les molèsties per als veïns. En
total, s’han instal·lat 30 àrees d’aportació
de residus, amb els corresponents reci-
pients per a la matèria orgànica, rebuig,
vidre, paper i cartró i envasos lleugers. Les
àrees d’aportació s’han senyalitzat amb un
rètol que indica quines deixalles s’han de
llençar a cadascun dels contenidors.

MEDI AMBIENT

El director general de Costes va venir a veure 
l’estat malmès de la platja de Cabrera

El passat dimecres 6 d’octu-
bre, pels vols del migdia,

dos helicòpters aterraven a la
platja de Cabrera. Hi viatjaven
el director general de Costes de
l’Estat, José Fernández; el dele-
gat del govern de l’Estat a Cata-
lunya, Joan Rangel; el delegat
de la Demarcació de Costes a
Catalunya, Manuel Novoa i el
director general de Medi Natu-
ral de la Generalitat de Cata-
lunya, Ramon Luque, que
havien quedat amb Carles
Rocabert, l’alcalde de Cabrera,
per visitar in situ la malmesa
platja de Cabrera.

La visita del director gene-
ral de Costes a Catalunya tenia
per finalitat recórrer tot el litoral
català. Per això, durant al matí
es va fer una primera parada al
cap de Creus, al migdia una
visita a la platja de Cabrera de
Mar i a la tarda una altra visita
al delta de l’Ebre.

L’alcalde de Cabrera va
valorar molt positivament
aquesta trobada, que va per-
metre, d’una banda, que el
director general conegués de
primera mà la malmesa situa-
ció de la nostra platja, amb les
explicacions de Rocabert i de

Novoa. De l’altra, l’alcalde
cabrerenc va rebre les explica-
cions dels propòsits i projectes
del Ministerio de Medio Am-

biente. En aquest sentit, el
director general es va compro-
metre que abans que comen-
ci la temporada d’estiu del
2005, Cabrera haurà recuperat
bona part de la platja perduda.
També va fer pública la notícia
que el seu departament inicia-
va els estudis i projectes neces-
saris per consolidar les platges
del Maresme.

El bon dia que feia va per-
metre improvisar un dinar ràpi-
da la guingueta de la platja de
Cabrera. Tot seguit, els visitants
van emprendre el vol cap a les
terres del delta de l’Ebre.
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PATRIMONI

Comencen les obres
de reconstrucció de la
capella del Crist Mujal

Ja s’han iniciat les obres de reconstrucció
de la capella del Crist Mujal, situada al

Camí del Mig, a tocar dels termes munici-
pals de Cabrils, Vilassar de Mar i Cabrera.
És un projecte conjunt dels tres ajunta-
ments que s’encarrega de realitzar Cabre-
ra a través de l’empresa municipal GICSA.

La reconstrucció en la seva nova loca-
lització ha estat possible gràcies a la dona-
ció desinteressada del Sr. Massó dels

metres de sòl suficient per ubicar-la al cos-
tat del nou traçat del Camí del Mig, que
enllaça el polígon industrial els Garrofers
de Vilassar de Mar amb la carretera d’Ar-
gentona.

Aquesta actuació representa la recu-
peració d’un d’aquells detalls de reconei-
xement del nostre paisatge,  que han tin-
gut importància en la nostra historia: les
creus de terme.

SERVEIS SOCIALS

Internet al Casal d’Avis:
”I tu, per què no?” 

El Casal d’Avis de Cabre-
ra de Mar disposarà en

breu de dos ordinadors
nous connectats a Internet
(línia ADSL).

Des de Serveis Socials
de Cabrera de Mar, en con-
veni amb la Diputació de
Barcelona, es comença el
projecte “I tu, per què no?”  

Aquest projecte consis-
teix a apropar Internet a la
gent gran de Cabrera de
Mar. 

Noves tecnologies
La Xarxa és el present i

el futur, també per a aquest
col·lectiu. Comunicar-nos
amb amics que estan lluny,

estar informats de tot, pas-
sar l’estona jugant o parlant
en un xat, etc.

Tothom qui vulgui
aprendre a fer servir Inter-
net pot trucar a Serveis
Socials i en rebrà classes
gratuïtament. 

Ja no hi ha excusa!
Estem atrapats per la xarxa! 

GENT GRAN

Se celebra 
una nova edició 
de la Diada 
dels Avis

Com cada any, el passat 26 de setem-
bre es va celebrar la Diada dels Avis

2004.  L’organització de l’acte va anar a
càrrec de l’Associació de Pensionistes i
Gent Gran de Cabrera de Mar.   

La jornada va començar a les dotze del
migdia, amb la missa oficiada per mossèn
Raimon Canalias, a la qual van assistir l’al-
calde, Carles Rocabert acompanyat de la
seva esposa; la regidora de Serveis Socials
i Gent Gran, Marga Padilla; les persones
grans del poble, amb els seus acompa-
nyants, i diversos ciutadans.

A un quart de dues, als jardins del res-
taurant Can Miracle, es va efectuar la foto-
grafia de record dels avis i seguidament es
va passar al jardí on va servir-se l’aperitiu
en un ambient molt agradable, en un dia
que va acompanyar els assistents amb
una temperatura d’estiu.

El dinar de germanor va començar a
tres quarts de tres. Abans, però, el presi-
dent de l’Associació de Pensionistes, Joan
Teixidó, i la regidora, Marga Padilla, van fer
els parlaments de benvinguda a tots els
assistents, que van ser un total de 132 avis
i 102 acompanyants, 7 avis més que l’any
passat. 

En acabar el dinar, l’alcalde va fer el
parlament d’agraïment i cloenda del dia
festiu, amb el brindis de rigor. 

L’Ambibús visitarà Cabrera de
Mar durant els dies 17 a 23 de
gener de 2005, ambdós inclo-
sos, coincidint amb la campa-
nya d’implantació de recollida
de matèria orgànica



L’Ajuntament de Cabrera de Mar va enca-

rregar a la Diputació de Barcelona un estu-

di per ordenar el trànsit del poble, centrat en

el sector del centre i a l’àmbit del pla de l’A-

vellà, perquè són els dos llocs amb més pobla-

ció, així com els de més mobilitat pel que fa

a vehicles.

Quan surti aquest butlletí, ja s’haurà pre-

sentat la proposta d’ordenació en un acte

públic, previst per al dia 9 de desembre, amb

la intenció d’informar de l’àmbit de les actua-

cions. Aquestes consistiran a fer molts dels

carrers del centre del poble de direcció única

i es marcaran també unes zones d’aparca-

ment diferents, alhora que unes zones de

càrrega i descàrrega per als comerços. Amb

relació al pla de l’Avellà, consistirà a fer quasi

tots els carrers de direcció única, excepte l’a-

vinguda de Burriac, la rambla del Vinyals i la

ronda Catalunya, que, per la seva amplada,

permeten la circulació en ambdós sentits.

Pel que fa a aquesta primera fase, hi ha la

intenció de dur-la a terme a principis del pro-

per any 2005. Es tracta, com s’ha dit, d’ade-

quar els carrers, tant del centre del poble com

del pla de l’Avellà, en una sola direcció.

En una segona fase, i segons la partida

pressupostaria, es portarà a terme la resta de

la proposta; és a dir, reductors de velocitat ele-

vats amb pas de vianants o bé les voreres més

amples per facilitar el trànsit de vianants.

Es tracta de propostes ambicioses, però la

fita final és aconseguir millorar la seguretat vià-

ria i, al mateix temps, la qualitat de vida dels

ciutadans del poble.

8 Cabrera

SERVEIS PÚBLICS - MOBILITAT

Es reordenarà el trànsit 
a la localitat a partir d’un estudi 
de la Diputació de Barcelona
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El CEIP Pla de l’Avellà va obrir les
seves portes, el passat diumenge

14 de novembre, a totes les persones
interessades a conèixer les noves ins-
tal·lacions i equipaments del nou edifi-
ci, que cobrirà tota l’etapa educativa de
primària.

La jornada es va desenvolupar en
un ambient festiu i familiar. A les onze
del matí, les autoritats dels ajuntaments
de Cabrera de Mar i Vilassar de Mar van
començar a arribar. Els alcaldes, Carles
Rocabert i Pere Almera; la regidora i el
regidor  d’Ensenyament, Marga Padilla
i Josep Petit, i la resta de regidors de
l’equip de govern i del Partit Popular de
Cabrera de Mar van fer una visita con-
junta per tot l’edifici amb la directora de
l’escola, Rosa Riera, que va donar totes
les explicacions de la posada en marxa
del centre, el qual va començar a fun-
cionar el dia 15 de novembre per als
infants de 1r i 2n de primària. 

L’assistència dels ciutadans de
Cabrera de Mar i Vilassar de Mar, i
alguns d’altres poblacions, va ser molt
nombrosa. Famílies, mestres d’altres
escoles i gent gran van mostrar molt
d’interès i admiració pel nou centre i
per la feina ben feta, ja que aquest
equipament ha resultat molt atractiu,
tant per als adults com per als infants,
els quals, per cert, van gaudir força
–durant el parell d’hores que va durar
la visita– de les instal·lacions esporti-
ves, patis i sales de jocs. La jornada,
que va transcórrer de manera molt
satisfactòria, va acabar a dos quarts de
dues.

ENSENYAMENT

Jornada de portes obertes per veure 
les noves instal·lacions del CEIP
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CULTURA

Cabrera de Mar commemora 
la Diada Nacional de Catalunya

El centre cultural Can Bartomeu va aco-
llir, un any més, els actes commemo-

ratius de l’Onze de Setembre, Diada Nacio-
nal de Catalunya. La jornada es va iniciar
al migdia amb la intervenció de la perio-
dista i escriptora Emma Aixalà, que va par-
lar del seu llibre La quinta del biberó. Els
anys perduts, escrit a partir d’entrevistes i
relats d’excombatents de l’exercit republi-
cà, entre els quals figura el cabrerenc Joan

Vilalta i Reixach, cronista oficial del poble.
Tot seguit, es va retre homenatge a Este-
ve Rovira i Rovira, barber i activista cultural
de Cabrera de Mar, exiliat a França en aca-
bar la Guerra Civil i posteriorment depor-
tat al camp de concentració de Mauthau-
sen, on va morir a la cambra de gas del
camp annex de Gusen, el dia 1 d’agost de
1941. L’acte va comptar amb la presència
de la filla i els dos néts d’Esteve Rovira.

SERVEIS PÚBLICS

El projecte de la rotonda de la carretera
d’Argentona serà ben aviat una realitat

Després de llargues ne-
gociacions, amb el

propòsit que la Direcció
General de Carreteres de la
Generalitat construís una
rotonda a la carretera d’Ar-
gentona, en el punt que
s’encreua amb el Camí del
Mig, sembla que aviat serà
una realitat. En els pressu-
postos de la Generalitat per
al 2005, hi figurà la partida

041528 001 Rotonda B-
502 PK 1+350 CABRERA
DE MAR, amb un import de
318.000 euros.

A l’obra que en un prin-
cipi havia de ser finançada
pels ajuntaments de Vilas-
sar de Mar i Cabrera, junta-
ment amb la Generalitat,
s’hi ha afegit més tard Ca-
brils i a darrera hora Acesa.
Entre les quatre administra-

cions i la concessionària de
l’autopista s’ha signat un
conveni per repartir-se el
finançament i poder-ne
garantir l’execució. L’obra
millorarà la seguretat de
l’ara perillosa sortida de
l’autopista i permetrà una
bona connexió amb la nova
urbanització del Camí del
Mig, en direcció a la deixa-
lleria.

CULTURA

Activitats a 
Can Bartomeu

El centre cultural Can Bartomeu va aco-
llir, de l’11 fins al 30 de setembre, l’ex-

posició d’olis “Figures de la llum”, mostra
d’obres del pintor Jaume Muxart. Nascut
a Martorell l’any 1922, és un dels pintors
més significatius i reconeguts de l’art con-
temporani a Catalunya. El 1940 ingressa
a l’Escola Superior de Belles Arts de Bar-
celona, i el 1945 n’obté el professorat. El
1955 funda el Grup Taüll amb els pintors
Jordi, Cuxart, Alleu, Guinovart, Tharrats i
Tàpies. El 1982 és nomenat degà de la
Facultat de Belles Arts de Barcelona i el
1991 ingressa a la Reial Acadèmia Cata-
lana de Belles Arts Sant Jordi. La col·lecció
d’olis que es va exposar a Can Bartomeu
recull l’obra més recent de Muxart, amb la
temàtica de la figura humana reproduïda
sota l’esclat de la llum i les formes i colors
que transmet.

Així mateix, el 27 de novembre es va
inaugurar l’exposició fotogràfica “Això és
Àfrica”, que presenta imatges captades pel
cabrerenc Julià Sáez durant els seus viat-
ges pel continent africà. La mostra es pot
visitar fins al 9 de gener.

El programa d’activitats va continuar a
la tarda amb la inauguració de l’exposició
d’olis del pintor Jaume Muxart, seguida
d’una ballada de sardanes amb la Cobla
Nova del Vallès. Els actes es van cloure a
la nit, amb l’actuació de la Coral Polifòni-
ca de Puig-reig.
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POLICIA LOCAL

SERVEIS SOCIALS

Una manera d’apropar els animals a la gent  gran

El Centre Cívic del Pla de l’A-
vellà va acollir el passat mes

de juliol la trobada «Amics per
sempre. Programa per a gent
gran», un acte organitzat per l’A-
PAC (Protectora de Cabrera),
junt amb la Regidoria de Ser-
veis Socials i amb la  col·labo-
ració de la Fundació Affinity.  

L’acte tenia com a objectiu

apropar els animals i la gent
gran. Sota el lema «Deixa’t
estimar i gaudeix de la com-
panyia dels éssers més fidels i
afectuosos», es va explicar a
prop de cent assistents que els
animals abandonats poden fer
un servei al col·lectiu de la gent
gran, que sovint disposa de
temps i li manca companyia.  

Dolors Torné, directora de
la Fundació Affinity, va fer una
conferència sobre els beneficis
de la convivència amb animals.
A continuació, l’actor Paco
Morán va compartir la seva
experiència personal. La taula
es va tancar amb la cloenda a
càrrec de Marga Padilla, regi-
dora de Serveis Socials, que va

donar pas  a un refrigeri  i a una
tarda de  ball amb el grup musi-
cal Band2.  

La campanya durarà  fins al
31 de desembre i els interes-
sats podran  escollir l’animal se-
gons la seva situació personal.
L’APAC assumeix les despeses
d’esterilització, vacunació i mi-
croxip.
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HISENDA

La confecció del pressupost per a l’e-
xercici 2005, en què les variacions tant

de l’IPC com la implantació de nous ser-
veis o millora dels ja existents i la volun-
tat del Govern municipal de mantenir la
qualitat dels serveis que ja es presten, va
normalment acompanyada d’una revisió
dels impostos i taxes vigents a fi de fer
front a les inversions i despeses pressu-
postades. En el Ple ordinari del vint-i-vuit
d’octubre passat es varen presentar les
modificacions de les ordenances fiscals
següents:

Ordenança número 1: 
Impost sobre Béns Immobles

Es modifica el tipus dels béns de
naturalesa urbana situant-lo en el 0,73 i
pel que fa als de naturalesa rústica, en el
1,01.

Ordenança número 2: Impost
sobre Vehicles de Tracció Mecànica

La quota vigent es modifica aplicant la
variació de l’IPC (3,9%) que correspon al
del passat mes d’agost i referit als últims
dotze mesos.

Ordenança número 3: 
Impost sobre Construccions, 
Instal·lacions i Obres

Es modifica el text i s’hi afegeix (article
9è) que la liquidació provisional es farà
sobre la quantitat més alta de la base
imposable determinada, d’una banda, pel
pressupost presentat pels interessats,
sempre que aquest estigui visat pel col·legi
oficial corresponent, quan aquest sigui
necessari, i, de l’altra, pel tècnic municipal
que la calcularà segons els barems d’apli-
cació del Manual per a l’observació sim-
plificada dels pressupostos d’execució de
material, publicat pel Col·legi Oficial d’Ar-
quitectes de Catalunya (COAC) i, que, d’a-
cord amb el tipus d’actuació, estableix els
mòduls següents: (vegeu apartats a), b) i
c) de la nova ordenança).

Ordenança número 6: 
Taxa per expedició 
de documents administratius

S’afegeix a l’article 7è un nou epígraf
sobre la taxa de documents expedits pels
serveis tècnics amb relació a l’adquisició
de documents gràfics en suport digital o

en suport de paper, així com documents
de text en suport informàtic.

Ordenança número 12: 
Taxa de serveis de clavegueram

Es modifica la quota tributària per la
presentació dels serveis de clavegueram i
depuració.

La quota tributària que s’ha d’exigir per
la presentació dels serveis de clavegue-
ram i depuració es determinarà en funció
de la quantitat d’aigua, mesurada en
metres cúbics, utilitzada a la finca. Amb
aquesta finalitat, s’aplicarà la tarifa única
següent, per m3 consumit= 0,101 €. Les
quotes que s’acreditin per aquesta taxa es
recaptaran junt amb el subministrament
d’aigua. Per a consums d’aigua inferiors a
168 m3/any l’import que cal tributar serà
inferior a la quota del 2004.

Ordenança número 15: Taxa 
per la retirada i el dipòsit 
de vehicles abandonats

Es posa al dia amb els preus que fac-
turarà el 2005 l’empresa que presta el
servei.

L’Ajuntament aprova les noves 
ordenances fiscals municipals

ESPORTS

2a cursa de muntanya Castell de Burriac

La segona edició de la cursa
de muntanya Castell de

Burriac va celebrar-se el passat
dia 14 de novembre. La prova,
que va transcórrer per part del
nostre terme, d’un recorregut
de 22 quilòmetres i un desni-

vell acumulat de més de 1500
metres, era puntuable per al
2n circuit català de curses de
muntanya de la FEEC. A la cate-
goria sènior masculí es va
imposar un any més el corre-
dor Jordi Martín, amb un

extraordinari temps de 2 h 1
min i 51 segons. A la catego-
ria sènior femení, la guanya-
dora va ser Mònica Ardid Ubed,
amb un temps de 2 h 31min
32 segons. Els cabrerencs
Josep Teixidó i Joan Garcia, jun-

tament amb la policia local,
varen ser els coordinadors de
la prova al seu pas pel nostre
municipi. Per segona vegada el
nostre municipi ha estat prota-
gonista d’una destacada activi-
tat de caràcter esportiu.
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Dins de les despeses municipals, un

capítol important és el del consum

d’electricitat; per aquest any 2004, la des-

pesa per aquest concepte serà de l’ordre

de 126.000 euros. Altres consums impor-

tants són els d’aigua, gas i carburant per

a vehicles i calefacció.

El consum d’energia a les instal·la-

cions i dependències municipals està ex-

perimentant un important creixement;

aquest és motivat per la necessitat d’ofe-

rir als ciutadans millors serveis i millors

condicions de confort.

L’Institut Català d’Energia és un orga-

nisme públic que té entre els seus objec-

tius la promoció de la bona gestió de l’e-

nergia, l’estalvi i eficiència energètica i la

utilització de les energies renovables a

Catalunya.

És en aquest àmbit que l’Institut Cata-

là d’Energia el passat mes de febrer va

facilitar-nos una còpia del Programa de
comptabilitat energètica municipal
WinCEM versió 5.0, preparat per facili-

tar la gestió i el control de les despeses

energètiques, tant de les dependències

municipals com de la xarxa d’enllumenat

públic. El programa també permet desta-

car qualsevol desviació o consum exces-

siu de les instal·lacions, així com fer pre-

visions de consum i costos energètics.

A data d’avui i després d’un període

de formació, domini de l’eina i hores de

treball, ja està creada la base de dades,

amb informació de consums i costos, així

com d’altra informació complementària

(pòlissa, tarifa, comptador, punts de llum,

etc.); les dades s’han recollit des de l’any

2002 fins a l’actualitat. Aquesta tasca ha

estat possible gràcies a l’esforç i la il·lusió

que en Víctor Julbé ha posat en la seva

realització.

En breu, tècnics del mateix Institut

Català d’Energia i amb les dades de què

disposem portaran a terme un estudi dels

consums i costos d’electricitat, en què ens

assenyalaran les mesures que cal pren-

dre per obtenir una rebaixa substancial de

la despesa. L’experiència a altres munici-

pis, ens diuen aquests tècnics, és de l’or-

dre d’un 30% d’estalvi dels costos.

HISENDA

Actuacions per a la gestió i
control de l’energia del municipi

ESPORTS

El 1r dirt-track Cabrera de Mar
va ser un èxit de convocatòria

El passat 4 de setembre es
va celebrar al camp de fut-

bol de Cabrera la sisena prova
puntuable per la Master Honda
Supermotard Cup. Prop de
1000 persones es varen donar
cita al 1r Dirt-track Cabrera de
Mar, on amb música i llum, els
pilots no varen dubtar en obse-
quiar al públic amb espectacu-
lars «derrapades». Relatiu a la
carrera, en la categoria XR400,
Oriol Guillamón va ser el gran
dominador i el cabrerenc Edu
Rojas va fer un meritori 3r lloc.

Organitzat pel Moto-club Cabre-
ra i l’equip Procurve, es va
poder tornar a viure al nostre
municipi l’emoció que genera
el món de les dues rodes. A la
finalització de la competició,
que va tenir lloc el passat mes
d’octubre, el «nostre» represen-
tant va quedar 3r classificat en
la general. 

MEDI AMBIENT

Passaports per a 
gossos, gats i fures

El passat dia 1 d’octubre va
entrar en vigor el Regla-

ment 998/2003 del Parla-
ment Europeu, pel qual s’a-
proven les normes zoosanità-
ries aplicables als desplaça-
ments d’animals de com-
panyia i es modifica la Directiva
92/65/CEE, del Consell. Això
vol dir que els propietaris de
gossos, gats i fures que es des-
placin i viatgin amb aquests
animals pels estats membres
de la Unió Europea hauran de
dur un passaport que certifiqui

la correcta vacunació de les
seves mascotes. Aquest docu-
ment, d’altra banda, l’expedirà
qualsevol veterinari. També cal
recordar que és necessària la
identificació de l’animal per
mitjà d’un microxip o tatuatge.
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El tema que avui toquem, el de reco-
llida i tractament de les escombraries,

és un dels capítols que més preocupa-
cions dóna al Govern municipal, motiva-
des, d’una banda, pel vessant econòmic,
una de les partides més oneroses del
pressupost, i d’altra pel comportament a
vegades incívic de determinats ciutadans
pel que fa al compliment de l’Ordenança
corresponent; ambdós, motius suficients
als quals dedicar el màxim d’atenció.

Les estadístiques que presentem, que
corresponen al període 1999–2004,
mostren tres grups d’escombraries, la se-
lectiva (envasos i embalatges lleugers,
paper i cartró i vidre), el rebuig i els volu-
minosos (Taula I a IV) i la Taula V en
què es recullen els imports de la recap-
tació i les despeses.

Analitzem en primer lloc la taula IV
–RECOLLIDA TOTAL D’ESCOMBRARIES-,
que ens dóna, dins del període que trac-
tem, un creixement del 25%, una mitja-
na anual del 5%, 2.534,77 tones el 1999,
comparades amb les 3.177,61 de l’any en
curs. Si el confrontem amb el de kg/habi-
tant es passa de 689,2 kg (1999) a 785,8
kg (2004), un increment del 14%: el
volum d’escombraries creix perquè
som més habitants i a la vegada per-
què en produïm més per habitant.

Si ara ens aturem a analitzar les tau-
les I, II i III, la selectiva és el tipus de
brossa que ha tingut un creixement més
fort, el 157%, i, dintre d’aquesta, d’envasos
i d’embalatges, el 2004, se n’han recollit
gairebé setze vegades més que el 1999.
Aquesta és, sens dubte, una molt bona
notícia, ja que així rebaixem el rebuig i, per
tant, el  cost, i a la vegada aconseguim ésser
una societat més ecològica.

Dins de la taula I hem afegit els
kg/habitant del Maresme, excepte Mata-

ESTADÍSTICA

Les escombraries
ró, i hi veiem que el nostre poble recull
en aquest tipus d’escombraries al voltant
d’un 60% més que la resta de la comar-
ca; creiem que un dels motius és que el
ciutadà està més sensibilitzat i també per-
què possiblement el nivell de vida és més
alt i això també comporta més envasos i
cartons.

A la Taula V tenim les despeses per
recollida i per tractament. En el període
que mostrem, la despesa de recollida
s’ha incrementat un 52% i la despesa de

tractament un 163%; la major part d’a-
questa última és el tractament del
rebuig. La implantació de la recollida de
la fracció orgànica per al proper exer-
cici ens pot portar, depenent de la res-
posta dels ciutadans, una disminució
important del rebuig. El conjunt de la
despesa ha tingut un creixement del
90%; per habitant ha estat del 72%.
D’altra banda, la recaptació ha estat del
102% i l’increment per habitant del
84%.

1999

4,81
75,72
57,88

138,41

3.678
37,6
26,4
11,2
42,5

ENVASOS I EMBALATGES LLEUGERS
PAPER I CARTRÓ
VIDRE
TOTAL SELECTIVA 
VARIACIÓ ANUAL - TONES
VARIACIÓ ANUAL - TANT PER CENT
HABITANTS
KG/HABITANT (Cabrera de Mar)
KG/HABITANT (Maresme excepte Mataró)
DIFERÈNCIA KG/HABITANT
DIFERÈNCIA EN %

2000

10,62
66,28
53,72

130,62
-8

-5,6
3.769

34,7
30,3
4,4

14,4

2001

19,43
94,07
67,76

181,26
51

38,8
3.836

47,3
36,5
10,8
29,5

2002

46,78
91,04
92,43

230,25
49

27,0
3.868

59,5
41,4
18,1
43,8

2003

59,25
170,57
108,55
338,37

108
47,0

3.957
85,5
53,0
32,5
61,3

2004

75,71
168,42
110,91
355,04

17
4,9

4.044
87,8
55,6
32,2
57,9

Creixement 
1999 a 2004

15,74
2,22
1,92
2,57

1,10
2,33
2,11
2,87

2.295,71

3.678
624,2

REBUIG
VARIACIÓ ANUAL - TONES
VARIACIÓ ANUAL - TANT PER CENT
HABITANTS
KG/HABITANTS

2.438,11
142,40

6,2
3.769
646,9

2.731,72
293,61

12,0
3.836
712,1

2.743,96
12,24

0,4
3.868
709,4

2.595,20
-148,76

-5,4
3.957
655,9

2.678,09
82,89

3,2
4.044
662,2

1,17

1,10
1,06

TAULA I RECOLLIDA SELECTIVA -  ANYS 1999 a 2004

114.564
58.460

173.024
2,0

3.678
47,0

162.011
11.013

1,1
44,0

DESPESES DE RECOLLIDA
DESPESES DE TRACTAMENT
TOTAL DESPESES
DESPESES RECOLLIDA vs TRACTAMENT 
VARIACIÓ ANUAL
VARIACIÓ ANUAL - TANT PER CENT
HABITANTS
DESPESES PER HABITANT
RECAPTACIÓ PER TAXA D'ESCOMBRARIES
DIFERÈNCIA ENTRE DESPESES I RECAPTACIÓ
RELACIÓ DESPESES vs RECAPTACIÓ 
RECAPTACIÓ PER HABITANT

112.694
81.897

194.591
1,4

21.567
12,5

3.769
51,6

187.864
6.727

1,0
49,8

123.559
95.158

218.717
1,3

24.126
12,4

3.836
57,0

215.253
3.464

1,0
56,1

140.514
137.990
278.504

1,0
59.787

27,3
3.868

72,0
224.802

53.702
1,2

58,1

161.298
128.963
290.261

1,3
11.757

4,2
3.957
73,4

235.899
54.362

1,2
59,6

174.000
154.000
328.000

1,1
37.739

13,0
4.044
81,1

328.000
0

1,0
81,1

1,52
2,63
1,90

1,10
1,72
2,02

1,84
Nota.- Les xifres de Despeses i Recaptació referides al 2004 són les del pressupost.

100,65

3.678
27,4

VOLUMINOSOS
VARIACIÓ ANUAL - TONES
VARIACIÓ ANUAL - TANT PER CENT
HABITANTS
KG/HABITANT

122,20
21,55
21,4

3.769
32,4

100,86
-21,34

-17,5
3.836
26,3

147,98
47,12
46,7

3.868
38,3

164,96
16,98
11,5

3.957
41,7

144,48
-20,48

-12,4
4.044

35,7

1,44

1,10
1,31

2.534,77

3.678
689,2

TOTAL ESCOMBRARIES
VARIACIÓ ANUAL - TONES
VARIACIÓ ANUAL - TANT PER CENT
HABITANTS
KG/HABITANT

2.690,93
156,16

6,2
3.769
714,0

3.013,84
322,91

12,0
3.836
785,7

3.122,19
108,35

3,6
3.868
807,2

3.098,53
-23,66

-0,8
3.957
783,1

3.177,61
79,08

2,6
4.044
785,8

1,25

1,10
1,14

TAULA II RECOLLIDA REBUIG - ANYS 1999 a 2004

TAULA V RECOLLIDA SELECTIVA -  ANYS 1999 a 2004

TAULA III RECOLLIDA VOLUMINOSOS - ANYS 1999 a 2004

TAULA IV RECOLLIDA TOTAL D'ESCOMBRARIES - ANYS 1999 a 2004 
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ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN (tema triat pel PP)

No és fàcil tractar amb quatre ratlles el tema propo-
sat, i més a causa de la seva complexitat. Què fem

amb la joventut? El títol-pregunta segurament s’ha plan-
tejat amb bona intenció, però sembla “poc afortunat”
en la manera d’expressar-se. Les nostres polítiques de
joventut han d’anar orientades a veure què fem PER
ALS joves, i no què fem AMB ells. Hem de fer quelcom
AMB allò que genera problemes i, els joves, tret de les
problemàtiques pròpies de la seva etapa, NO són un
problema per al nostre municipi; és més, hem de con-
siderar els joves com un dels nostres principals actius.
Que es passin algunes estones asseguts en un o altre
racó sempre que respectin els espais i els veïns no s’ha
de plantejar com un problema; això mateix fa la gent
gran i no genera recels ni molèsties. Pensem per un
moment en el judici premeditat que fem d’un grup de
deu adolescents asseguts en uns bancs i quin si el que
hi veiem és un grup de deu avis; de ben segur que no
és el mateix.

Creiem que l’Ajuntament de Cabrera està treba-
llant fort PER la joventut. A part del càrrec polític, Cabre-
ra disposa de dues persones dedicades exclusivament
a treballar per les persones d’aquesta franja d’edat. No
disposem de suficient espai per poder explicar la polí-
tica de joventut que tenim definida, però sí que amb
breus pinzellades podem avançar que, després de 4
anys i d’un model d’actuació possiblement esgotat, s’ha
decidit donar un pas més i començar a treballar en el
Pla local de joventut. El Pla, que en aquestes dates
haurà arribat a la finalització de la primera de les fases
–i que es presentarà públicament–, s’estructura en un
rigorós estudi de la realitat juvenil, fixació d’objectius,
una proposta d’actuacions assequibles –no serveix de
res marcar-se fites utòpiques– i finalment una fase d’ex-
tracció de conclusions. Aquest document, que definirà
totes i cadascuna de les actuacions que es facin en
matèria de joventut, esdevindrà la veritable columna
vertebral de les línies que caldrà seguir en política juve-
nil a Cabrera de Mar. Amb la col.laboració del Consell
Comarcal del Maresme i de la Secretaria General de
Joventut de la Generalitat de Catalunya, pel que fa a
l’elaboració, i subvencionat per aquests mateixos ens,
es pretén fer participar els joves del nostre municipi en
la seva confecció.

Finalment aprofitem l’avinentesa per assumir l’e-
rror que sovint cometem des de Joventut, i és que, de
les activitats programades, se’n fa publicitat mitjançant
el cens només a les persones considerades joves (de
14 a 30 anys) per la qual cosa les que no s’inclouen
en aquesta edat no en queden oficialment assabenta-
des. Així doncs, xerrades com “Sóc jove i treballo, què
haig de saber?”, “L’aventura de buscar pis”, cursos com
“Formació de monitors de lleure”, “Manipuladors d’ali-
ments”, concursos com “Concurs de fotografia”, “Festi-
val de Música Jove de Cabrera” són algunes de les mol-
tíssimes activitats que es fan al llarg de l’any en el nos-
tre municipi i que, pel que he esmentat anteriorment,
possiblement no tots els habitants de Cabrera n’estan
assabentats.

Els joves d’avui ho teniu més fàcil que
mai”, “Ai, si jo tingués la teva edat!”,

“Ara, els joves ho teniu tot”, “Els joves sou
uns egoistes, només penseu en vosaltres”.

Aquestes són algunes de les expres-
sions que algunes persones fan servir a
l’hora de parlar de la joventut actual.

Doncs, bé. Sóc jove, tinc estudis uni-
versitaris, una feina temporal i encara visc
amb els pares. Sí, ho he tingut molt fàcil:
no he passat gana, però, per contra, no
puc comprar-me un habitatge en el muni-
cipi que m’ha vist néixer i créixer.

Sí, ho he tingut molt fàcil, per aconse-
guir una feina precària, fora del municipi,
que fa impossible la meva mobilitat si no
fos per l’adquisició d’un vehicle, que els
recursos econòmics dels pares han ajudat
a pagar.

Sí, si vosaltres tinguéssiu la meva edat,
hauríeu d’esperar a emancipar-vos, a ser
pares i a formar una família; perquè el mes
vinent no sabríeu si treballaríeu o no.

Sí, ho tinc tot, tinc tots els elements
per a poder desenvolupar-me com a per-
sona adulta que té més de vint anys, però
no compteu amb el fet que pugui fer front
a una hipoteca a 30 anys, perquè no tinc
cap contracte laboral que m’avali.

En definitiva, sóc jove, que no tanoca
i sento a parlar de polítiques de joventut
per part d’aquest equip de Govern, sento
parlar de requalificació de terrenys per a
construir nous habitatges inassequibles
del tot per a una butxaca jove com la
meva.

Sí, sóc jove i visc a Cabrera, però
aquest Ajuntament no està fent res per-
què m’hi quedi. Mal Govern és aquell que
deixa marxar el futur i no preveu que el
present no se sustenta en el passat.

Diuen que sóc jove, què significa ser
jove? Tenir inquietuts, preguntes,

projectes, ser jove és posar-te d’espat-
lles al temps i viure el moment que t’en-
volta, sovint ple de noves experiències.
Dit això, hi estic d’acord, sóc jove i com
a tal, tinc inquietuts, tinc preguntes i tot
el que he dit a les línies anteriors. Una
curiositat que tinc és conèixer el món de
la ràdio, sempre ho havia vist molt llun-
yà, però aquest pensament ha quedat
obsolet, al meu poble han creat una
ràdio, Ràdio Cabrera de Mar està al cos-
tat de casa, realment accessible. Aquí al
poble es pensa amb nosaltres, la políti-
ca de joventut adoptada per l’ajunta-
ment es fa palesa amb iniciatives com
el Ventall, un punt d’informació juvenil
amb seu a l’antic “cafè”. És un pas enda-
vant, però encara hi ha molt per fer.
Quan estic d’exàmens haig d’anar a la
biblioteca de Mataró, la de Cabrera està
tancada els caps de setmana i entre set-
mana només obre per les tardes (jo
estudio per les tardes!) i amb un horari
insuficient. Falten exposicions, filmote-
ques, (als joves ens interessa la cultura,
a Cabrera falta una cultura jove),
opcions a participar en nous projectes
recolzats per l’Ajuntament, falten coses,
i es poden fer. Al llegir aquestes línies
molts estareu pensant que és a nosal-
tres que ens falta iniciativa, d’acord,
nosaltres també hem de posar de la
nostra part, almenys des del meu punt
de vista, però som joves, ens movem
per motivacions! Intentem fer més pas-
sos endavant i intentem fer-los plegats!

Què fem amb el jovent de Cabrera?
“
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EQUIPAMENTS

El Centre Cívic del Pla de l’Avellà,
punt de trobada per als cabrerencs
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El passat més de juny es va obrir a tots

els veïns i al públic en general el

Centre Cívic del Pla de l’Avellà. En un

modern i còmode espai convergeixen un

lloc d’activitats i una cafeteria que propo-

sen un agradable punt de trobada. Durant

aquest període inicial s’han desenvolupat

activitats diverses com concerts de jazz,

audicions de sardanes, cinema a la fres-

ca, xerrades... conjuntament amb actes

compartits amb institucions i associacions

locals. Cal destacar-ne una festa per a la

gent gran organitzada per l’APAC, així com

la festa de benvinguda als nens i nenes

sahrauís, conjuntament amb l’Ajuntament.

Al mateix temps s’ha col·laborat en la festa

d’estiu del Pla amb l’Associació de Veïns.

Paral·lelament es van començar a pro-

gramar les activitats del centre: en aquest

moment s’imparteixen cursos de gimnàs-

tica, txi kung, ioga, gimnàstica rítmica, salsa

i classes de guitarra, repàs i anglès; i s’ha

previst augmentar l’oferta a nous cursos i

tallers. Així mateix s’han continuat oferint

les classes de massatges per a nadons, la

trobada de col·leccionistes i la missa.

Els coordinadors del projecte esperen

que la resposta a aquestes iniciatives con-

tinuï augmentant, per ampliar així l’oferta

d’activitats i actes com concerts, teatre,

etc. I expliquen, també, que segueixen

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

Deixalleria del Camí del Mig

902 42 24 00

Centre Cívic del Pla de l’Avellà

93 750 06 48

☎

rebent propostes per desenvolupar nous

projectes.

Cal destacar que a la cafeteria es pot

gaudir, a més d’esmorzars i berenars, de

premsa diària, llibres, exposicions de pin-

tura, música, així com de diversos jocs de

taula (escacs, dòmino...), i en breu de tele-

visió.

Els horaris d’obertura són:

de dilluns a divendres de 9 a 13:30

hores i de 17  a 21:30 hores (els dimarts

tancat).

Dissabtes i diumenges de 10 a 14 ho-

res i de 17:30 a 21:30 hores.

El telèfon de contacte és el 93 750

06 48.


