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MOVIMENT DEMOGRÀFIC

Període d’abril a juliol de 2004

JUTJAT DE PAU

La llibertat personal
El dret a la llibertat personal és un dels

drets més fonamentals de la persona. La
Constitució Espanyola no només reconeix,
sinó que estableix un mecanisme per a pro-
tegir-la, com és el procediment Habeas
Corpus. En definitiva, constitueix un compro-
mís dels poders públics vers els ciutadans per
a garantir la llibertat personal dels ciutadans
contra les detencions ordenades per autoritats
administratives, quan les ordres de detenció
presentin defectes o irregularitats processals.

Es tracta, doncs, d’una institució destina-
da a protegir la llibertat personal contra les
detencions arbitràries o il·legals.

Els seus antecedents els trobem ja en el
Drd. Romà i, a Espanya, en el Fur d’Aragó, de
1428. Constitucionalment ja va ser recollida
en la Constitució de 1812. Actualment, aques-
ta institució està reconeguda internacional-
ment per la Declaració Universal dels Drets
Humans (1948) i pel Conveni Europeu dels
Drets Humans (Roma 1952).

La llei que regula aquest procés, de 1984,
disposa que, mitjançant aquest procediment,
immediatament es podrà posar a disposició

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
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

de l’autoritat judicial competent qualsevol per-
sona que ha estat detinguda il·legalment o la
detenció preventiva la qual es perllongui més
enllà del termini màxim legal (72 hores des
de l’inici de la detenció).

Es tracta d’un procés judicial sumari (breu
i simple) i extraordinàriament ràpid, ja que ha
d’estar resolt en un termini màxim de 24
hores des de que es presenta la sol·licitud, la
qual pot ser presentada pel mateix interessat
o un familiar proper, sense que sigui precep-
tiva la intervenció d’advocat ni de procurador.

El jutge d’instrucció competent (el del lloc
de custòdia del detingut, en primer terme), si
s’admet a tràmit la sol·licitud, ordenarà a l’au-
toritat a disposició de la qual es trobi el detin-
gut que el posi de manifest davant seu. Una
vegada escoltats la persona privada de lliber-
tat i qui l’hagués detingut, practicades les pro-
ves pertinents, acordarà el que estimi proce-
dent respecte a la situació de llibertat de la
persona detinguda.

ALBERT JOAN MANENT  
Jutge de Pau 

NAIXEMENTS:
POL VIDAL MÉNDEZ 02/04/04

ARNAU FERNÁNDEZ OLIVA 11/04/04

MANEL BIGAS PEÑUELA 01/04/04

ALEJANDRO PEÑA RODRÍGUEZ 26/04/04

LAIA MORENO LINARES 29/04/04

ANNA MARTÍ GUILLÉN 07/05/04

POL TRABAL FÀBREGAS 19/05/04

LIA BROSA BEROY 26/05/04

ISMAEL TMEMI 30/05/04

ANTONIO AMO SÁNCHEZ 26/05/04

MIREIA RUIZ ZAGREAN 18/06/04

JOAN FLAMERICH FAMADA 21/06/04

ROBERTO LÓPEZ SÁEZ 21/06/04

FERNANDO BLASCO LLORENS 26/06/04

BAKER ZERRAA 07/07/04

PAU VALLS VIÑALS 17/07/04

LLUÍS ESTAPÉ CUSÍ 22/07/04

CASAMENTS GENT DE CABRERA DE MAR:
PEDRO JOSÉ LÓPEZ PARRA I ANA-ISABEL SÁEZ MACIAS*
ELIAS CEREZO GONZÁLEZ I MÍRIAM DEL CARMEN SIERRA BERTEL*
JUAN LUIS ABRIL SANFELIU I SANDRA POZO REIXACH*

JORDI MITJAVILA FURRO I NATALIA RODRÍGUEZ CARRA*
JORDI JUNCOSA RIALP I MARIA GARÇON PLASS*
ORIOL MENA PUJOL* I PATRÍCIA ARROYO PASCUAL

FRANCISCO JUAN OSCAR ARTACHO* I GLADI NOEMI BUFFON

JOSÉ GARCÍA MENA I MARIA TERESA CUTILLAS NOLLA*
KISHORE KUMAR I SANDRA VALERO PUERTAS*
JUAN JOSÉ MARTÍNEZ PUERTA I SÍLVIA CASABON LÓPEZ*
FRANCISCO JAVIER SASTRE PATIÑO I GEMMA MALTAS ORRIOLS*

DEFUNCIONS: 
CARMEN CARBONELL NOÈ

HANS-PETER SCHEIBLI

JUANA GIBERT SANS

ENTERRAMENTS: 
CARMEN CARBONELL NOÈ 04/04/04

CÈLIA SERRA BLANCHART 16/04/04

ANTONIO PALLÉS MUSELLA 27/05/04

ENRIQUETA ALARCÓN VILLALBA 13/06/04

ROSARIO RENIU, SRA. LLINÉS 19/06/04

RAMON POU MARQUET 21/07/04

JOSÉ JUAN GRAS CREUS 24/07/04

(*) Empadronats a Cabrera de Mar
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PÒRTIC ENSENYAMENT

El CEIP Pla de l'Avellà
amplia les instal·lacions

Els passats mesos de maig, juny i juliol
van arribar d'Astúries, en transports

especials, els mòduls amb què s'ha cons-
truït la nova estructura de les aules i ser-
veis de primària del CEIP del Pla de l'A-
vellà. Posteriorment, com estava previst,
els operaris de l'empresa MODULTEC
van realitzar durant l'estiu el muntatge i
les instal·lacions dels nous edificis, així
com la delimitació de la superfície de la
parcel·la de l'escola i tota la seva zona
esportiva.

La nova construcció, que cobreix totes
les necessitats de primària, consta de 12
aules d'estudis generals, 4  de reforç, aula
de plàstica, d'informàtica, d'audiovisuals,
música i de suport. També d'una sala de
claustre per als mestres i 4 despatxos de
tutoria, secretaria, despatx de direcció i

consergeria. A més, l'Associació de Mares
i Pares d'Alumnes (AMPA) disposa d'un
despatx, el qual, com la gran biblioteca del
centre, té entrada independent.

Amb relació als serveis, l'escola té 4
lavabos per als alumnes, 2 per als mes-
tres o adults i un d’adaptat per a minus-
vàlids. També un gran  espai de menja-
dor, amb cuina preparada per poder-hi
elaborar els propis menús. Un dels
mòduls està equipat amb un gimnàs de
més de 200 m2, amb els vestidors i banys
per als alumnes. A més, hi ha un esce-
nari amb vestidor propi i magatzem.

Completa les instal·lacions, a la part
exterior, una gran zona enjardinada
(pati) i una zona poliesportiva amb dues
pistes de bàsquet i un camp de futbol
sala.

Possiblement un eentès em faria algun

retret per la simplicitat dels meus càl-

culs; el cas és que fent una simple divisió

entre el nombre de socis i “simpatitzants”

de les entitats esportives –no privades–

del nostre municipi i el nombre d’habi-

tants en edat de practicar esport (per no

molestar a ningú, que cadascú acoti com

cregui convenient) es desprèn que prop

del 15% dels habitants de Cabrera tenen

relació directa amb l’esport municipal. La

xifra és notablement alta i engrescadora,

si bé mereix dues lectures igual de posi-

tives però amb dos rerefons completa-

ment diferents. L’una, tòpica però inqües-

tionable, és que la pràctica de l’esport inci-

deix favorablement en la nostra salut. L’al-

tra, més allunyada de la vessant pura-

ment esportiva però igual de significativa,

és que aquesta xifra reflexa que hi ha un

alt percentatge de gent que gaudeix de

l’esport gràcies a un grup de persones

que, sacrificant hores personals i en tots

els casos de manera altruista, decideixen

posar-se al capdavant d’una entitat

esportiva. Són esdeveniments com

aquests els que fan que un poble sigui

viu. I és que el funcionament d’aquestes

entitats depèn, a part  del “justet” suport

econòmic de l’administració local, del

gran esforç d’aquests col·lectius i de la

seva feina, sovint ben poc agraïda. És per

això que la qualitat de l’esport a Cabrera

passa pel grau d’implicació i pel suport

que, entre tots i la regidoria de la qual sóc

responsable en primer lloc, li vulguem

donar.

ENRIC RODON
2n tinent d’alcalde

i regidor de Joventut 

i Esports



La Regidoria de Medi Ambient ha sol·lici-
tat una subvenció de 40.000 euros a

l'Agència de Residus de Catalunya (abans
Junta de Residus) de la Generalitat, amb
l'objectiu d'implantar la recollida selectiva
de la brossa orgànica, així com l'adquisició
dels contenidors que s'han d’instal·lar al
carrer i dels cubells i bosses compostables
que es distribuiran a tots els domicilis del
poble.

El procés d'implantació es posarà en
marxa a mitjan d’octubre, quan un equip
d'informadors ambientals començarà a
explicar, casa per casa, les característiques
del nou servei de recollida i a repartir, gra-
tuïtament, els cubells i les bosses de com-
postables per poder separar la matèria
orgànica de la brossa domèstica.

En aquest sentit, la intenció de l'A-
juntament és iniciar la recollida de la
matèria orgànica durant el mes de

novembre. En concret, s'ha optat pel
model de recollida selectiva en vorera i
per tant s’hi afegirà un cinquè contenidor
al carrer on s’hauran d'abocar les restes
de fruita i verdura, de carn i peix, de men-
jar cuinat i de pa, closques de fruits secs,
ous i marisc, marro de cafè i restes d'in-
fusions, taps de suro, paper de cuina i

tovallons de paper usats, etc.
La matèria orgànica representa el

46% del total de la brossa que produïm
a les nostres llars, i tot aquest material
recollit de manera separada es portarà a
una planta de compostatge situada a Gra-
nollers, on es transformarà en adobs per
als jardins i els conreus.
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MEDI AMBIENT

S'aplica la recollida selectiva de 
la fracció orgànica dels residus

ESPORTS

Les obres de la petanca
es fan amb retard

L'inici de les obres de les pis-
tes municipals de petanca,

ubicades al Pla de l'Avellà,
entre la ronda Catalunya i l'a-
vinguda Burriac, patiran un
lleuger retard. Això és degut al
fet que una vegada adjudica-
da l'obra a l'empresa munici-
pal GICSA, s'ha detectat que
les despeses de construcció
del nou edifici superen amb

escreix el que s'havia pressu-
postat. És per aquest motiu
que els tècnics han realitzat
algunes modificacions en el
projecte original.

Nova execució d’obres
En aquest sentit està pre-

vist que el projecte comenci a
executar-se durant el quart tri-
mestre d'enguany.

ESPORTS

Gimnàs a la piscina

L'empresa gestora de la pisci-
na municipal ha encarregat

el projecte per a la construcció
d'un gimnàs, en compliment de
les bases per a la concessió de
la gestió d'aquest equipament.

Està previst que el gimnàs
tingui uns 150 m2 i estarà ubi-
cat parcialment en voladís
sobre l'entrada de les restes
arqueològiques de Can Benet,
i per l'entrada principal de la
piscina.

El projecte també preveu
anul·lar l'últim tram d'escala
d'accés a la piscina, que actual-
ment no té cap sentit, ja que
s'han de pujar un seguit d'es-
glaons per després haver de tor-
nar-los a baixar.

Amb aquesta nova ins-
tal·lació es pretén augmentar el
nombre de socis que té la pis-
cina, passant del poc més d'un
centenar que són actualment
fins als gairebé 250.
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CULTURA

L'any 2004 ha estat molt significatiu
quant a l'enriquiment del patrimoni

artístic i cultural de Cabrera de Mar. El mes
d'abril es va instal·lar l'escultura de Fèlix
Albajes La dona catalana, a la plaça Nova.
També, el mes de maig es van emplaçar
dues noves escultures al terme municipal
de Cabrera de Mar: obra de l'artista mata-
roní Llucià Gonzàlez,  han estat elaborades
segons la tècnica de l'acer corten. La pri-
mera, amb el nom d'Orígens, està ubica-
da davant el clos arqueològic de Can
Benet i és una donació de l'artista. L'altra
escultura rep el nom d'Òrbites i s'ha ins-
tal·lat a una de les rotondes del polígon
industrial de les Corts. D'altra banda, amb
motiu de l'acte de descobriment de l'es-
cultura Orígens, el dia 8 de maig, es va
inaugurar una exposició d’obres de Llucià
Gonzàlez, a Can Bartomeu, que es va
poder visitar fins al 27 de juny. L'artista ha
expressat la seva voluntat de cedir una
segona obra a l'Ajuntament de Cabrera de
Mar, com a reconeixement per l'exposició
que se li va dedicar.

Llucià Gonzàlez omple Cabrera amb
les seves escultures metàl·liques
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ENSENYAMENT

Les escoles públiques oferten la
matriculació per al curs 2004-2005

L'escola bressol de Cabrera va ofe-
rir, per al proper curs, 26 places,

repartides de la  manera següent: 8
per als més petits, de 0-1 any. Per
als nens d'1 a 2 anys hi havia 14 pla-
ces, i per als més grans, els de  2 a
3 anys, 4. Com que hi havia més
preinscripcions que places ofertes, i
després de la valoració de la pun-
tuació de cada alumne, es va realit-
zar l'adjudicació mitjançant sorteig
públic, amb la presència de la regi-
dora d'Ensenyament, pares d'alum-
nes i les directores del centre. Totes
les famílies dels nous infants matriculats
estan empadronades a Cabrera de Mar,
tenen algun germà al centre o treballen al
municipi, que són els principals requisits
per poder optar a les places de l'escola
bressol municipal. L'ocupació del centre
tornarà a ser aquest proper curs del
100%, amb un total de 56 alumnes matri-
culats.

CEIP Pla de l'Avellà
EL CEIP del Pla de l'Avellà segueix crei-

xent. El curs 2004-2005 s'amplia amb un
nou grup, el de segon de primària, que
tindrà 20 alumnes, 11 dels quals prove-
nen del primer de primària i 9 són nous
a l'escola. En total, aquest curs té set grups
en funcionament. Dues línies de P3 amb
una ocupació de 40 places (80%), dues

de P4 amb 49 (98%), un grup de P5 amb
25 places (100%) i un grup de primer de
primària amb 25 places ocupades per 17
alumnes (68%).

El total de nens matriculats en el curs
2004-2005 és de 151 (62 de Cabrera de
Mar) amb un augment de 49 alumnes
respecte del curs anterior (21 d'ells de
Cabrera de Mar).

SERVEIS SOCIALS

Signat el Protocol d'emergències socials de Cabrera

L'Ajuntament de Cabrera de
Mar va signar el Protocol d'e-

mergències socials el passat 14
de juny. Els signants van ser els
Mossos d'Esquadra de Mataró,
l'Àrea Bàsica de Salut de Cabre-
ra i Vilassar de Mar i l'Ajunta-
ment del municipi de Cabrera
de Mar.

El protocol es fonamenta
en el fet que als municipis es

produeixen situacions socials
imprevisibles per als ciuta-
dans, que requereixen inter-
vencions immediates i pun-
tuals: persones desaparegu-
des, maltractaments o perso-
nes sense sostre, però també
sinistres com els incendis i els
enfonsaments, que més enllà
de l'acció política i de l'àmbit
sanitari demanen rapidesa de

l'Administració local per fer
front a les primeres conse-
qüències socials.

Els objectius del protocol
són establir circuits entre dife-
rents serveis perquè qualsevol
emergència social que pugui
succeir a Cabrera de Mar
quedi atesa durant els 365
dies de l'any a qualsevol hora,
encara que els tècnics de Ser-

veis Socials no estiguin dintre
de l'horari d'atenció al ciutadà.
També, facilitar l'accés als
recursos als habitants de
Cabrera de Mar que pateixin
situació de crisi o risc social.

D'altra banda, al protocol
s'han adherit recursos del
municipi per tal de donar els
serveis necessaris en cas d'ur-
gència.
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TURISME

La Fira de Cabrera torna a convocar
de manera massiva als ciutadans

El passat dia 30 de maig va celebrar-se
la novena edició de la Fira de Cabre-

ra de Mar, que va ser un nou èxit de par-
ticipació  tant dels expositors com del
públic assistent. En aquest sentit, una sei-
xantena d'expositors i la participació de 13
entitats municipals varen ajudar  l'orga-
nització a preparar una fira que volia acon-
seguir la implicació i la participació de tots
els assistents a les diferents activitats pro-
gramades.

Ernest Benach, president del Parla-
ment de Catalunya, va ser l'autoritat enca-
rregada d'inaugurar el conjunt dels actes.
Per a aquesta novena edició, el Consell
Municipal de Participació Sectorial de Turis-
me va programar concursos de pintura
ràpida, de cuina, esportius, desfilada de
gossos, visites a les restes arqueològiques,
mostres de productes agrícoles, etc. Cal
destacar, també, que, tot i el xàfec de la
tarda, el públic va continuar assistint als
actes, omplint els carrers del centre del

poble amb la seva assistència massiva.
D'altra banda, una de les novetats

d'enguany va ser el sopar que va cele-
brar-se a Can Bartomeu i que va gaudir
de l'animació musical de Xarop de Canya

i les lluites de gladiadors del grup Excali-
bur. Un any més el cuiner José Moreno
va ser l'encarregat de coure els porcs per
a les prop de 400 persones que hi varen
assistir.
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Els actes de la Festa Major de Sant Feliu,
amb l'habitual gran assistència dels

ciutadans, es van iniciar el divendres 30
de juliol amb el tradicional pregó, a càrrec
de l'Agrupació Sardanista i Cultural de
Cabrera de Mar. La festa va continuar amb
el correfoc, amb els Peluts de Foc de
Cabrils i la seva bèstia, en Brolla, seguit
d'una sorollosa mascletà. I la primera jor-
nada es va tancar amb els ritmes de l'Or-
questra Girasol. 

Les activitats del dissabte van comen-
çar amb la xocolatada popular, seguida de
la cercavila i dels jocs infantils. Al vespre
l'Orquestra Maravella va oferir el concert
de festa major, seguit del ball a partir de
la mitja nit. 

Els amics de la bicicleta van poder pas-
sejar pels carrers del poble el diumenge al
matí, diada de Sant Feliu, amb la col·labo-
ració del Grup Ciclista de Cabrera de Mar.
A les dotze del migdia es va celebrar la
missa solemne, acompanyada amb els
cants de la Coral Parroquial. A la nit, el TAC
va oferir la representació de l'obra Arsènic
i puntes de coixí, i en acabar, ball amb l'Or-
questra Cimarrón. 

Finalment, l'últim dia, dilluns 2 d'agost,
va tenir lloc la xeringada i la festa aquàtica
a la piscina municipal. A l'hora de dinar, es
va celebrar la fideuà popular. La festa va
acabar, a la nit, amb la cantada d'havane-
res al Club Nàutic i el castell de focs.

La Festa de Santa Elena d'Agell
Per la seva part, la Festa Major de Santa

Elena d'Agell es va celebrar els dies 18 i

19 d'agost. Els actes del dimecres dia 18
van consistir en la missa a l'ermita de Santa
Elena, i en acabar es van interpretar els
Goigs. A continuació, es va oferir un refri-
geri per gentilesa del restaurant Cals Fra-
res. A la tarda, actuació de pallassos i tite-
lles a la Torre Ametller, seguida d'una xoco-
latada. A la nit, ball al parc de Can Tatay,

amb l'Orquestra Constellation. Quant al
dijous dia 19, a la nit, hi va haver cantada
d'havaneres, també a la Torre Ametller.

FESTES

Els cabrerencs donen suport 
amb la seva assistència a les Festes 
de Sant Feliu i de Santa Elena

Festa d'Estiu 
del Pla de l'Avellà

Una altra de les celebracions que
van fer-se, en aquest cas els dies 16,
17 i 18 de juliol, va ser la Festa d'Es-
tiu del Pla de l'Avellà. Un ampli pro-
grama d'activitats va convocar una altra
vegada els veïns: festa infantil, petan-
ca, correfoc, balls, xeringada, botifarra-
da, concurs de dibuix o havaneres,
entre d'altres propostes. En aquesta
celebració,  que s'ha consolidat ja ple-
nament, també hi va haver una gran
participació dels cabrerencs i forans,
que van gaudir molt  de la festa.
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El 19 d'abril de 1979 es constituïen a
tot el país els primers ajuntaments

democràtics, després de la llarga etapa
que va representar el franquisme. Per
commemorar aquesta data tan assenyala-
da, el passat diumenge 18 d'abril, a Can
Bartomeu, va fer-se un acte commemo-
ratiu dels 25 anys d'ajuntaments demo-
cràtics al qual van assistir la majoria dels
regidors i regidores d'aquest primer quart
de segle de la recuperació de la demo-
cràcia municipal.

L'acte va consistir en una conferència
del prestigiós professor d'història Joan B.
Culla, que va fer un brillant i documentat
repàs per la trajectòria dels ajuntaments
dels darrers segles. Seguidament va haver-
hi un parlament de l'alcalde en què va tenir
un record pels seus antecessors i per totes
les regidores i regidors i va demanar que

es reconegués la tasca sacrificada que 6
dones i 41 homes han dut a terme
aquests darrers 25 anys.

El jutge de Pau, Albert Joan Manent i
les jutgesses substitutes, Assumpció Viñals
i Elisabeth Plass, van atorgar a tots els elec-

tes presents o als seus familiars un record
d'aquesta assenyalada data. Tot seguit,
l'esbart Sant Martí de Barcelona va fer gau-
dir a tots els presents amb les seves dan-
ses. L'acte va concloure amb una copa de
cava per als assistents.

CONSISTORI

Homenatge als regidors pels 
25 anys d'ajuntaments democràtics

MEDI AMBIENT

Acte públic al Pla de l'Avellà

El Centre Cívic del Pla de l'A-
vellà va acollir, el passat 9

de juliol, un acte públic convo-
cat pel Govern Municipal amb
la finalitat d'explicar i comentar
amb els veïns els tres temes
que es proposaven a la convo-
catòria: situació actual i futur de
la platja, recollida d'escombra-
ries i estat de les obres d'urba-
nització de l'ampliació del Pla
de l'Avellà. La presentació de
nombrosos veïns de Costamar
i Bonamar, indignats per la

situació de la platja, va centrar
bona part de les intervencions.
Les seves queixes reiterades no
van permetre que es parlés
amb més profunditat dels
altres temes i van dificultar als
representants del govern muni-
cipal mantenir la situació.

L'alcalde, el primer tinent
d'alcalde i regidor d'Urbanisme
i la regidora de Medi Ambient
van ser els encarregats de fer
les exposicions dels temes pre-
vistos.

SANITAT

Nou servei de ginecologia

Des de principis del passat
mes de maig que el gine-

còleg Dr. J. Comes i la llevado-
ra M. Antònia Llorens visiten en
el consultori del Pla de l'Avellà.
L'horari de les seves visites és
els dimecres, de 8'30 a 13'30
h, i dijous, de 8'30 a 13'30 h
i de 16 a 19'30 h. Aquest nou
servei s'emmarca dins un dels
principals objectius que s’ha
plantejat la Regidoria de Sani-
tat: poder tenir en els consul-
toris del poble tots els serveis

mèdics necessaris per evitar
que els ciutadans s'hagin de
desplaçar a altres municipis
com Vilassar de Mar o Mataró.
En el cas concret de la gine-
cologia, s'ha aconseguit grà-
cies al fet que el CAP ubicat a
la localitat de Vilassar de Mar
s'estava quedant petit i les ins-
tal·lacions mèdiques del nos-
tre poble estan molt ben equi-
pades per prestar aquest ser-
vei i garantir alhora la seva
qualitat.
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MEDI AMBIENT

L'Ordenança reguladora de la gestió de
la recollida de residus municipals a

Cabrera de Mar va aprovar-se en el Ple
municipal del passat febrer i va entrar en
vigor a partir del mes de maig. 

Entre d'altres aspectes, preveu una
sèrie de mesures per reduir la producció
de deixalles en l'àmbit domèstic. En
aquest sentit, l'article 19 de l'ordenança
prohibeix escampar fulls publicitaris o
altres elements gràfics de propaganda a la
via pública i, en general, tota aquella publi-
citat que es distribueixi fora de les bústies
particulars, si no és amb l'autorització
municipal. 

Sobre la publicitat directa, l'ordenança
també disposa que es respecti la voluntat
de tots aquells ciutadans i ciutadanes que
no desitgen rebre material publicitari a les

seves bústies. Per fer-ho efectiu, l'orde-
nança preveu l'edició d'un adhesiu, que ja
pot demanar-se a les oficines d'atenció al
públic de l'Ajuntament de Cabrera de Mar,
en què consta l'expressa voluntat de no
rebre cap mena de publicitat, amb la

següent frase: "Prohibit dipositar publicitat
en aquesta bústia". L'incompliment d'a-
questa normativa, tant per  les empreses
distribuïdores com pels anunciants, es
considera infracció greu, amb una sanció
de 300 euros.

S'aprova la nova ordenança de
gestió de la recollida de residus

MEDI AMBIENT

Aprovat el Pla especial 
de protecció del medi

El Govern de la Generalitat
de Catalunya va aprovar

definitivament, el passat dia 25
de maig, el Pla especial de pro-
tecció del medi natural i del
paisatge de la Conreria-Sant
Mateu-Céllecs, a instàncies del
conseller de Medi Ambient i
Habitatge, Salvador Milà.

El Pla especial és l'instru-
ment normatiu que a partir
d'ara permetrà gestionar
aquest espai, que rep el nom
de Parc de la Serralada Litoral,

el qual està inclòs en el Pla
d'espais d'interès natural
(PEIN) de la Generalitat. El Pla
especial també estableix la
delimitació definitiva del terri-
tori protegit, així com els usos
i les activitats permesos. L'es-
pai natural protegit ocupa una
superfície de 4.740 ha, distri-
buïdes entre 14 municipis del
Maresme i el Vallès Oriental,
de les quals 280 corresponen
a la localitat de Cabrera de
Mar.

SERVEIS SOCIALS

Trobada de mares i pares

La Regidoria de Serveis So-
cials i la Diputació de Bar-

celona van realitzar, durant els
passats mesos de maig i juny,
4 trobades per a pares i mares
amb l'objectiu de donar suport
a les famílies en la seva tasca
quotidiana amb els fills.

La importància de límits i
normes, la disciplina, els
graus d'exigència, les pors
dels nens i dels adults, com
afecten als nens les separa-
cions entre els pares i els can-
vis de domicili han estat al-
guns dels temes que s'han tre-

ballat en aquestes trobades.
Les famílies assistents als

actes n’han fet una valoració
molt positiva, motiu pel qual es
vol repetir el cicle durant el pro-
per curs escolar. En aquest sen-
tit, es vol continuar treballant
perquè pares i mares desco-
breixin el potencial i la creativi-
tat que tenen per educar els
seus fills.

Qui en vulgui sol·licitar més
informació o suggerir-hi pro-
postes es pot adreçar als Ser-
veis Socials de l'Ajuntament de
Cabrera de Mar.
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ESTADÍSTICA

Vehicles

Les dades que s’exposen són les proce-
dents del Padró de vehicles de què dispo-
sa l’Ajuntament i que va ésser informatitzat
a partir de l’any 1997.

Les dades de cada any estan referides
sempre a primer de gener i són les utilit-
zades per al cobrament de l’Impost sobre
vehicles de tracció mecànica.

Si repassem la taula I EVOLUCIÓ DEL
PARC DE VEHICLES veiem que el TOTAL de
vehicles empadronats al municipi l’u de
gener d’enguany era de 4.191 amb un crei-
xement de 1.562 vehicles respecte de l’any
1997 que tenia un parc de 2.629, un
59,4%, amb una mitjana anual de 223
vehicles i que representa una crescuda
anual del 8,5%. En el mateix període, el
nombre d’habitants (taula II) va créixer amb
465 persones, un 13%, i amb una mitja-
na anual de 66,4 persones que represen-
ta un 1,86% anual de creixement, és a dir
3,3 vegades més en vehicles que en per-
sones. 

El més nombrós és el cotxe (turisme)
amb un total de 2.611 unitats, seguit dels
camions i tractors (vehicles especials) amb
un total de 932 unitats (612 + 320), els
ciclomotors i les motos, en tercer lloc i amb
un total de 648 unitats (244 + 404).   

Per tipus de vehicle i en valors abso-
luts, el cotxe ha estat el que més ha cres-
cut dins del període analitzat, 869 unitats,
amb un 49,9%, si bé en valor relatiu el crei-
xement més fort ha estat per als camions
i vehicles especials, 549 vehicles (240 +
309), un 143,3% de creixement.

Si ens centrem en la taula II, en podem
treure diferents conclusions:

1 – que el nostre municipi creix, com
ja abans hem dit, a un ritme de 3,3 vehi-
cles per habitant.

Cabrera de Mar en xifres
2 – que les motos perden pes respec-

te del total, un 19,2% el 1997, contra un
15,5% el 2004.

3 – que el 1997 el nombre d’habitants

superava en 950 persones el nombre de
vehicles, 1,4 habitants per vehicle, i en canvi
el 2004 aquests superen els habitants en
147 unitats: 0,96 habitants per vehicle.

TURISMES
Fins a 12 cavalls fiscals 956 978 982 979 1042 1029 1037 1001 45 4,7
De 12,01 a 16 cavalls fiscals 662 770 862 921 1095 1141 1239 1305 643 97,1
> 16,01 cavalls fiscals 124 143 160 193 213 245 274 305 181 146,0

1.742 1.891 2.004 2.093 2.350 2.415 2.550 2.611 869 49,9
Variació anual (UNITATS) 149 113 89 257 65 135 61
% Variació anual 8,6 6,0 4,4 12,3 2,8 5,6 2,4

Mitjana 1997 a 2004 124,1 7,1

CICLOMOTORS 239 247 269 292 295 292 301 244 5 2,1
239 247 269 292 295 292 301 244 5 2,1

Variació anual (UNITATS) 8 22 23 3 -3 9 -57
% Variació anual 3,3 8,9 8,6 1,0 -1,0 3,1 -18,9

Mitjana 1997 a 2004 0,7 0,3

MOTOCICLETES
Fins a 125 c.c. 133 141 141 145 146 153 153 162 29 21,8
De 125 fins a 500 c.c. 73 78 87 97 108 109 117 133 60 82,2
> de 500 c.c. 59 64 68 80 84 85 92 109 50 84,7

265 283 296 322 338 347 362 404 139 52,5
Variació anual (UNITATS) 18 13 26 16 9 15 42
% Variació anual 6,8 4,6 8,8 5,0 2,7 4,3 11,6

Mitjana 1997 a 2004 19,9 7,5

CAMIONS
Fins a 2.999 Kgs. 324 400 421 450 472 447 598 547 223 68,8
De 3.000 a 9.999 Kgs. 31 32 40 40 45 40 34 35 4 12,9
> 9.999 17 34 35 34 35 36 34 30 13 76,5

372 466 496 524 552 523 666 612 240 64,5
Variació anual (UNITATS) 94 30 28 28 -29 143 -54
% Variació anual 25,3 6,4 5,6 5,3 -5,3 27,3 -8,1

Mitjana 1997 a 2004 34,3 9,2

TRACTORS (Vehicles especials)
Fins a 25 cavalls fiscals 3 10 34 66 114 139 196 257 254 8.466,7
> de 25 cavalls fiscals 8 30 38 41 44 49 56 63 55 687,5

11 40 72 107 158 188 252 320 309 2.809,1
Variació anual (UNITATS) 29 32 35 51 30 64 68
% Variació anual 263,6 80,0 48,6 47,7 19,0 34,0 27,0

Mitjana 1997 a 2004 44,1 401,3

TOTAL 2.629 2.927 3.137 3.338 3.693 3.765 4.131 4.191 1.562 59,4
Variació anual (UNITATS) 298 210 201 355 72 366 60
% Variació anual 11,3 7,2 6,4 10,6 1,9 9,7 1,5
Mitjana 1997 a 2004 223,1 8,5

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 UNITATS %

EVOLUCIÓ DEL PARC DE VEHICLES A CABRERA DE MAR - Anys 1997 a 2004

TIPUS DE VEHICLE
ANY Valoració 1997 a 2004

1997 3.579 1.742 2,05 66,2 504 7,10 19,2 383 9,34 14,6 2.629 1,36
1998 3.561 1.891 1,88 64,6 530 6,72 18,1 506 7,04 17,3 2.927 1,22
1999 3.623 2.004 1,81 63,9 565 6,41 18,0 568 6,38 18,1 3.137 1,15
2000 3.734 2.093 1,78 62,7 614 6,08 18,4 631 5,92 18,9 3.338 1,12
2001 3.805 2.350 1,62 63,6 633 6,01 17,2 710 5,36 19,2 3.693 1,03
2002 3.867 2.415 1,60 64,1 639 6,05 17,0 711 5,44 18,9 3.765 1,03
2003 3.870 2.550 1,52 61,8 663 5,84 16,0 918 4,22 22,2 4.131 0,94
2004 4.044 2.611 1,55 62,3 648 6,24 15,5 932 4,34 22,2 4.191 0,96

R E L AC IÓ D 'HAB ITANTS P E L  T I P U S D E VE H I C LE

Any Habitants
Turismes Ciclomotors + Motocicletes Camions+Vehicles especials Total vehicles

(excepte remolcs)

Unitats Habitants 
per vehicle

% sobre 
el total Unitats Habitants 

per vehicle
% sobre 
el total Unitats Habitants 

per vehicle
% sobre 
el total Unitats Habitants 

per vehicle
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SERVEIS PÚBLICS

Després de més de vuit anys de quei-
xes i reivindicacions  dels diferents

governs municipals envers les adminis-
tracions competents a la façana marítima,
és a dir la Dirección General de Costas
del Estado, a Madrid, i la Direcció Gene-
ral de Ports i Transports de la Generalitat,
que no han tingut cap èxit, tot indica que
s'ha arribat a un punt d'inflexió. A partir
d'una moció presentada i aprovada el
passat mes de maig per tots els grups
polítics, tant del Consell Comarcal del
Maresme com de l'Ajuntament de Cabre-
ra de Mar,  sembla que alguna cosa es
mou.

Fins ara, s'han fet reunions amb diver-
sos representants de totes les adminis-
tracions; implicació de representants de
tots els grups polítics tant del Parlament
de Catalunya com del Congrés dels Dipu-
tats a Madrid, com va succeir en la visita
a la platja de Cabrera el 12 de juny d'en-
guany i escrits adreçats als consellers de
Política Territorial i Medi Ambient, Minis-
teris de Foment i Medi Ambient, Demar-

cació de Costes, Renfe i Delegat del
Govern. 

Malauradament totes les solu-
cions que s'apunten estan previstes
per a l'any que ve. Execució del pro-
jecte de recàrrega de sorra, prova
pilot per a la construcció d'espigons
submergits i transvasament de
sorres del port de Mataró, són els

projectes en què treballen les dife-
rents administracions.

Des de principis de maig, l'Ajunta-
ment també està fent gestions, de
moment sense èxit, per recuperar el vial
de circulació que comunicava la riera del
Vinyals amb l'anomenat pas de Bonamar,
que la darrera actuació de Renfe, per
defensar la via, no permet utilitzar.

La platja, pendent de resoldre’s

SERVEIS PÚBLICS

S'asfalta la riera d'Argentona en direcció al Carrefour

Enguany s'ha arreglat i pintat
la carretera coneguda com

"camí del Pryca", atès que feia
temps que era necessari por-
tar-ho a terme. L'obra, en con-
cret, ha consistit a asfaltar i pin-
tar tot el tram que va des de la
unió del polígon industrial del
Camí del Mig fins al giratori de
l'accés al centre comercial.
L'estat en què es trobava el
paviment era lamentable i al

mateix temps resultava perillós
circular-hi. 

Ens agradaria esmentar
que la complexitat del territori
municipal de Cabrera de Mar
fa que solucionar les seves
mancances no sigui gens fàcil
i que s'hagin d'establir priori-
tats, motiu del retard d'aques-
ta obra. Amb aquesta actuació
ja es tenen les vies principals
del municipi en bon estat.



Cabrera 13

Can Bartomeu va acollir, el passat dia
28 de juliol, amb motiu de l'aprova-

ció definitiva i entrada en vigor del Pla que
gestiona el Consorci del Parc Serralada
Litoral,  una sessió extraordinària del Con-
sell Plenari. A l'acte, hi va assistir convi-
dat el conseller de Medi Ambient i Habi-
tatge, Salvador Milà. També hi van ser
convidats tots els alcaldes i els presi-
dents dels consells comarcals del Vallès
Oriental i del Maresme, les dues comar-
ques de les quals formen part els muni-

cipis que integren el Parc i el director
general del Medi Natural, Ramon Luque.
L'alcalde de Cabrera va fer d'amfitrió de
l'acte.

El Consorci del Parc Serralada Litoral
està format per tots els municipis –excep-
te Òrrius–, que juntament amb la Dipu-
tació de Barcelona gestionen, i ara amb
el Pla especial aprovat encara més, la pre-
servació, la conservació, els usos i la difu-
sió dels espais naturals de muntanya de
la Serralada Litoral, des de Tiana fins a

Argentona per la banda del Maresme i des
de la Roca del Vallès fins a Montornès del
Vallès pel cantó del Vallès Oriental.

"Aquest Pla especial necessari per a
la gestió del parc, i reclamada la seva
aprovació definitiva per tots els municipis,
estava encallat a la Generalitat des de
l'any 1999. Només han calgut 4 mesos
d'un nou govern perquè quedés aprovat",
van ser paraules d'agraïment del presi-
dent del Consorci i alcalde de Teià, Andreu
Bosch, dirigint-se al conseller.

MEDI AMBIENT

El conseller Salvador Milà participa 
en una sessió del Parc Serralada

SERVEIS SOCIALS

Infants 
sahrauís
a Cabrera

Per segon any el poble de

Cabrera de Mar acull

infants sahrauís. Així, durant el

passat 15 de juliol es va fer la

festa de benvinguda a les 4

nenes acollides, en un acte

realitzat al Centre Cívic del Pla

de l'Avellà. Durant aquest, l'al-

calde i la regidora de Serveis

Socials van fer un parlament i

l'entrega d'un lot de jocs i

material escolar, en el marc

d'una festa en la qual va haver-

hi berenar per a tothom i l'ac-

tuació del mag Joaquim Matas.

Les nenes que han passat l'es-

tiu a Cabrera de Mar són Fati-

matu, Aichetou, Nguia Moha-

med i Matu.

JOVENTUT

Nous Jocs d'Estiu

El passat dia 30 de juliol van
finalitzar els Jocs d'Estiu de

Cabrera de Mar en la seva edi-
ció d'enguany, organitzada pel
Punt d'Informació Juvenil El
Ventall. L'organització del casal,

així com la planificació de les
sortides, ha estat novament un
èxit, com ho avalen els gairebé
centenar d'infants d'entre 3 i
12 anys que han passat pels
Jocs d'Estiu. D'altra banda, un

any més, el casal ha tingut
entre els seus usuaris  infants
sahrauís que han estat aco-
llits, durant els mesos d'estiu,
per diferents famílies del
municipi.
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El centre cultural de Can Bartomeu ha
acollit, durant el període d'estiu, un

ampli programa d'activitats artístiques i
lúdiques. En concret, durant les nits del
dissabte dels mesos de juny i juliol, es va
poder gaudir de les  actuacions següents:
el 19 de juny, el grup de música hip hop,
scat i rap Cajonmania; el 26 de juny, la
Royal Garden Jazz-Dixiland; el 3 de juliol,
el grup Bytayma de música tradicional; el

10 de juliol, l'espectacle de màgia Giro i,
per últim, el 24 de juliol, el conjunt Camut
Band de claqué i percussió. Com a colo-
fó dels espectacles, l'Orquestra Simfònica
Clàssica Estatal Russa va oferir un concert,
el diumenge 15 d'agost, en el marc del
Festival de Música del Maresme.

Quant a l'àmbit de les arts plàstiques,
la mostra d'escultures de Llucià Gonzàlez
(del 8 de maig al 27 de juny) va tenir

continuïtat amb l'exposició d'olis del pin-
tor barceloní R. Aguilar Moré, del 3 fins al
25 de juliol. Tot seguit, i coincidint amb
la Festa Major de sant Feliu, el 30 de juliol
es va inaugurar una exposició col·lectiva
amb una mostra del treball d'artistes
locals “Paisatge Humà”, a càrrec dels
alumnes del Taller Municipal d'Arts Plàs-
tiques de Cabrera de Mar, que es va
poder visitar fins al 5 de setembre. 

CULTURA

Activitats culturals a Can Bartomeu

CONSUM

Visites de l’Oficina Mòbil d’Informació al Consumidor

La Regidoria de Consum de
l'Ajuntament de Cabrera de

Mar, a partir d'un conveni que
hi ha amb la Diputació de Bar-
celona, promou des de fa uns
mesos, entre d'altres activitats,
les visites de l'Oficina Mòbil
d'Informació al Consumidor.
Aquesta proposta permet aten-

dre, de manera gratuïta i per-
sonalitzada, les consultes dels
ciutadans i oferir-los informació
i assessorament sobre temes
de consum, a més de la possi-
bilitat de fer-hi denúncies i re-
clamacions. A més, s'hi pot
consultar sobre qualsevol dub-
te que es tingui en àmbits com

l'aigua, la llum, la telefonia fixa
i mòbil, les assegurances, les
hipoteques o l'alimentació,
entre d'altres. Amb la intenció
de mirar d'arribar a tothom, l'O-
ficina Mòbil se situa a diferents
llocs del poble. Les visites
tenen una freqüència aproxi-
mada d'una vegada cada dos

mesos, però es vol que, amb
l’afluència de més visitants,
puguin arribar a ser mensuals.
D'altra banda, en la propera
visita, l'Oficina se situarà al Pla
de l'Avellà. Tanmateix, qui vul-
gui resoldre algun tema d'in-
formació al consumidor també
pot sol·licitar-ho a l'Ajuntament.
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ELS GRUPS POLÍTICS OPINEN (tema triat per ERC)

Cada poble té unes peculiaritats dife-

rents i no es poden comparar, tot i

que alguns problemes són comuns. El

nostre, tal com està estructurat el centre,

no disposa de molts espais on els vehicles

es puguin moure amb certa soltesa. Sense

arribar a una solució que passi per restrin-

gir el trànsit totalment, sí que es podria

pensar en reduir-lo, ni que fos parcialment,

buscant altres alternatives d’aparcament.

Per exemple, deixant lliure de cotxes la

Plaça del Poble, mesura que sens dubte

milloraria la nostra qualitat de vida.

Si afegim una altra via de comunicació

amb el centre del poble, com podria ser

l’obertura del Torrent de Ca l’Ignasi, junta-

ment a les de la Riera i Pare Jaume Cata-

là, la mobilitat resultaria més fluida. 

Una altra possibilitat per fer més àgil i

agradable la mobilitat pel centre podria ser

habilitar un aparcament soterrat de dues

o tres plantes per 100 o 150 cotxes a la

Plaça de la Fàbrica, que afegit al nou apar-

cament a Can Benet, al costat de la pisci-

na, per uns 50 vehicles i als ja existents de

la avinguda Pare Jaume Català i un cop

construït el nou Parc Central a les hortes,

que uneix l’església amb Can Rodon, faria

de tota aquesta anella un espai agradable

i esponjós per al ciutadà.

Aningú no li deu sorprendre que, a

CiU, valorem com a complicada la

mobilitat del centre de Cabrera, que hi

hagi cada dia més dificultat per a circular

i no diguem per a aparcar els cotxes, i tot

pel creixement natural del parc mòbil.

Què serà de Cabrera quan l’augment

de gairebé un 25% de ciutadans que vin-

dran a ocupar els habitatges, ja aprovats,

vulguin moure’s amb els seus cotxes per

un centre de mobilitat complicada?

Doncs, serà caòtic. I és que les solucions

als problemes han d’arribar abans, sobre-

tot quan tu els crees amb una edificació

per sobre de les necessitats reals del nos-

tre poble.

I ens preguntem per què es parla ara

d’aquest tema... Esperem que això no ser-

veixi per a vendre possibles solucions que

signifiquin concessions a més habitatges

no necessaris.

Entre les cinc i les sis de la tarda de qualse-
vol dia escolar, circular per Cabrera és una

prova que només es pot superar amb una bona
dosi de paciència. A dos quarts de sis surten els
nens de l’escola i els carrers del poble es con-
verteixen en aparcaments improvisats, qualse-
vol racó és bo per a estacionar el cotxe mentre
els pares esperen els nens. Circular per Cabre-
ra pot resultar una odissea: vehicles que esta-
cionen darrere d’altres taponant la sortida d’a-
quests, llargues cues per a entrar i sortir del cen-
tre del poble...

Hem d’entendre que les coses no passen
perquè passen; sota l’arbre sempre hi ha l’arrel.
Així doncs, trobar l’arrel del problema de la cir-
culació a Cabrera és un fet necessari. La situa-
ció actual és caòtica. Per a exemplificar aques-
ta afirmació posarem per cas el carrer Pompeu
Fabra, un carrer estret de doble sentit de circu-
lació sense prohibició d’estacionament, fet que
dificulta la circulació simultània de dos vehicles,
ja que un carril deixa de ser útil a causa dels
cotxes estacionats en ell. Un stop, posat sense
massa lògica, a la cruïlla del carrer Sant Joan
(que és un carrer principal) a favor d’una via de
circulació secundària també ens exemplifica un
petit obstacle en la circulació...

Aquesta és la situació actual que s’agreuja-
rà amb els nous projectes de creixement basats
en la construcció de nous habitatges, fet que
implica, inevitablement, l’increment del nombre
de vehicles circulant pel poble. Cal dir que no
es tracta únicament d’un problema de l’admi-
nistració, cal fer referència al fet que els habi-
tants utilitzin el cotxe per a anar pel poble a
comprar... Des d’aquí animem als ciutadans a
anar caminant a realitzar les compres rutinàries
del poble.

Amb aquest escrit no pretenem cap tipus
de crítica al govern actual, no es tracta d’en-
frontar-nos, ans al contrari, es tracta d’unir-nos
per a resoldre un problema que, al nostre parer,
ens afecta a tots per igual.

La mobilitat al centre urbà



L’Ajuntament de Cabrera de Mar posa a disposició dels ciutadans i

ciutadanes del municipi l’àlbum de fotografies de la passada Festa

Major de Sant Feliu per qui desitgi adquirir-ne.
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El patrimoni artístic de l'Ajuntament de

Cabrera de Mar s'ha vist enriquit,

recentment, amb un quadre del pintor

Francesc Artigau, donació de Raimon

Pérez-Sala. Aquesta és la segona donació

que Pérez-Sala realitza a l'Ajuntament de

Cabrera de Mar, atès que l'any passat va

cedir un quarter de l'escut de la ciutat de

Barcelona, que es va recuperar de la des-

construcció de l'última planta de l'Edifici

Novíssim de l'Ajuntament de Barcelona,

obra de l'escultor Josep Maria Subirachs.

D'altra banda, el quadre de F. Artigau s'ha

instal·lat a la sala de reunions de

l'Ajuntament.

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

☎

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


