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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 .Que en el Ple dels pressupos-

tos no es puguin fer preguntes 

relacionades, precisament, 
amb els pressupostos 

 Que ens afegim a iniciatives 

que per comptes de revalorit-
zar el nostre patrimoni i la 

nostra singularitat, ens unifor-
mitzen amb altres pobles que 
res no tenen a veure amb el 

nostre. 

 La platja que no tenim a 4 

d’abril. 

 Si al pressupost municipal es 
preveuen recaptar 180.000€ 

per la instal·lació de les guin-
guetes a l’estiu i no tenim 

platja ja veurem com s’acons-
egueixen aquests ingressos 
que són, precisament, el ma-

teix import que el fons de 
contingència, és a dir, la reser-
va que l’equip de govern fa per 

preveure possibles imprevis-

tos.  

 Estar al capdavant d’un ajunta-
ment requereix una certa 

humanitat. i cura en el llen-

guatge. No es poden desquali-
ficar públicament ni els mem-

bres de l’oposició ni tampoc 

els ciutadans i ciutadanes. 

 

Diu el conte que la lletera, 

mentre duia la llet a ven-

dre, anava pensant en tots 

els guanys que li vindrien 

i com se’ls gastaria. El 

final tothom el sap: se li 

trenca la gerra de la llet i 

totes les seves previsions 

se’n van en orris.  

Els arguments esgrimits 

per part del govern per  

tancar l’escola bressol del 

centre del poble—El Cas-

tellet—i convertir-lo en 

casal d’avis,  semblen els 

del conte famós. Es preve-

uen molts guanys, però 

d’entrada caldrà realitzar 
una despesa de 164.000€ 

(més de 27 milions de les 

antigues pessetes) i sense 

oblidar que és una actua-

ció provisional perquè el 

destí del casal d’avis hau-

rà de ser Cal Conde, on 

està previst i acordat. Es-

tem d’acord que són èpo-

ques difícils i que no hi ha 

promotors que vulguin 

invertir per desenvolupar 

la zona, però precisament 

aquesta hauria de ser la 

tasca de l’ajuntament. 

Buscar els inversors per 

fer-ho possible.  

Des d’aquestes ratlles vo-

lem deixar clar que Gent 
per Cabrera s’oposa 

frontalment a l’ac-

tuació, tot i que poca cosa 

hi podem fer a part de ma-

nifestar-ho. L’equip de 

govern ha pres la decisió i 

són majoria.   

La nostra oposició és 

fonamentada i es basa 

en els següents punts: 

1. Que la natalitat va a 

la baixa és una ten-

dència, però és tam-

bé una hipòtesi. Si 

als pobles dels vol-

tants els agrada 

aquesta escola, és una 

manera de poder-la 

omplir i rebaixar cos-

tos. Al cap i a la fi, la 

major part de la des-

pesa la suporten els 

pares amb les seves 

quotes. Concretament, 

un 61% del pressupost. 

L’aportació de l’aju-

ntament és d’un 20%. 

2. Els pares han  fet un 

gran esforç per demos-

trar que es poden 

ajustar els costos per 

tal de permetre que 

aquesta escola tingués 

un cost zero per a l’a-

juntament. Estrenyent-

se ells el cinturó i tam-

bé l’equip docent. En 

cap cas podem acceptar 

que un alcalde els titlli 

en el Ple municipal 

d’interessats o  menti-

ders. Un dels pares 

més actius, precisa-

ment, l’any que ve ja no 

farà ús del servei per-

què el fill comença 

Educació Infantil. Cal 

fer prevaldre les idees 

amb el diàleg, no pas 

amb la desqualificació 

del qui pensa altra-

ment.  

3. Aquest curs finalitza la 

concessió i era, per 

tant, el moment de 

recalcular el seu preu. 

La concessió es va con-

cedir amb un cost per 
plaça de 4.595,42 €, 

quan la mitjana fixada 

pel Departament d’En-

senyament està en 

3.500 €.  

4. La gent gran no han 

triat res. Se’ls ha ve-

nut una pel·lícula i si 

mires el projecte,  hi 

haurà cabuda pels ac-

tuals usuaris , que no 

deixen de ser persones 

grans però actives, i 

també per a persones 

amb dependència. Cre-

iem que l’actual centre 

de joventut seria  un 

espai més adequat. És 

més gran i té tres plan-

tes per tal de poder 

permetre una millor 

distribució de les dife-

rents activitats i neces-

sitats del col·lectiu de 

la gent gran.  El centre 

de joventut es podria 

reubicar a Can Barto-

meu o al Centre Cívic 

del Pla de l’Avellà. 

ESCOLA BRESSOL: EL CONTE DE LA 

LLETERA 

Primavera 2014 

 



Recentment, en el ple del passat 25 
de Febrer, l’equip de govern ha fet 
un repàs a la situació del municipi, 
tant en la vessant social com en 
l’econòmica. Des de Gent per Ca-
brera volem ampliar alguns dels 
comentaris fets en aquest ple i en 

els darrers.  

En aquesta edició d’El Balco única-
ment volem fer referència a l’apa-
rtat d’economia, i en concret, als 

següents aspectes: 

“L’ajuntament ha reduït a 30 
dies el període de pagament a 
proveïdors i té un superàvit d’un 

milió d’euros.” 

El factor amb més incidèn-
cia en aquests punts no neix d’una 
gestió sinó d’una DECISIÓ: incre-

mentar l’IBI  un 14,2% el 2012 (en 
aquest exercici els veïns hem vist 
aquest percentatge augmentat en 
10 punts més a instàncies del go-
vern central). Per tant, cal valorar 
l’esforç econòmic fet per tots els 
veïns del poble que ha permès que 
els gestors públics del municipi pu-
guin fer manifestacions com aques-
tes. La suma de l’increment de 
l’IBI dels dos darrers anys ha supo-
sat recaptar un volum proper al 
40% més del volum pressupostat 

pel 2011.   

“Cabrera de Mar no és un 
dels municipis del Maresme que 
aplica un percentatge més alt per 
tal de calcular  

l’IBI. “ 

Cada dia més, a l’hora de pren-

dre una decisió, s’han de tenir en 
compte molts més factors que no 
pas el recorregut que ens permet la 

normativa vigent al respecte.  

En aquests moments, en els que 
l’economia domèstica està notant 
la crisi de forma significativa, cal 
fer una ullada a la seva capacitat 
de pagament, i a d’altres factors 
que ens ajudin a ser més precisos 

en la presa de decisions.  

A continuació acompanyem un qua-
dre que analitza la relació de l’IBI 
amb la mitjana de l’import de les 
declaracions de renda presentades 
a diferents municipis del Maresme. 
Aquestes dades poden tenir les lec-
tures que li vulguem donar i estem 

segurs que totes seran vàlides. 

L’ESTAT DEL MUNICIPI 
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PRESSIO FISCAL IBI   DADES IDESCAT ( darreres xifres publicades) 

          

POBLACIO HABITANTS 

IMPORT MIG IRPF IMPORT MIG REBUT % IBI SOBRE 

PRESENTAT IBI IRPF MIG 

CABRERA DE MAR 4.529 30.046 932 3,1 

VILASSAR DE MAR 20.030 26.226 232 0,9 

CABRILS 7.181 34.889 793 2,3 

ARGENTONA 11.920 22.764 658 2,9 

DOSRIUS 5.185 20.468 439 2,1 

ALELLA 9.690 34.949 812 2,3 

TEIA 6.144 32.594 782 2,4 

TIANA 8.221 30.833 1.078 3,5 

PREMIA DE DALT 10.319 28.153 692 2,5 

LLAVANERES 10.558 30.284 487 1,6 



En passejar per una població poc 
coneguda, és bo d’observar els 
noms dels carrers i places que, so-
vint, corresponen a personatges i 
fets històrics d’interès local. Penso 
que és una manera de valorar l’-
estima que té una població envers 
els seus habitants, la seva història o 

la del seu país.  

A França, per exemple, abunden 
pobles i ciutats que tenen el bon 
costum de posar plaques on van 
néixer, viure o morir personatges 
singulars. És un sa costum que ho-
nora la població. A altres països, 
com als Estats Units, solen numerar 
els carrers i avingudes. Segurament 
un procediment molt pràctic però 
certament fred. Es perden l’op-
ortunitat de donar personalitat i ros-
tre als carrers amb noms de ciuta-
dans o personatges que s’ho merei-

xen.  

Ara bé, un cop ja decidits a honorar 
algú, triar el lloc on s’ha d’ubicar el 

nou nom és més difícil. 

És cert que posar el nom d’alguna 
personalitat a un carrer potser no 
serà adequat per a tothom. També 
és cert que de vegades els noms 
dels carrers caduquen perquè ja 
ningú no sap res d’aquell ciutadà. 
Però per a una part d’una societat 
que cada dia necessita més mo-
dels de generositat, altruisme i 
altres virtuts, és un bon recordato-
ri. D’aquesta manera una vida 
exemplar perllonga els seus efec-
tes dins el poble quan a casa, a 
l’escola o des de les pàgines d’un-
a revista, algú rememora la vida i 
la dedicació a la comunitat de per-
sones que ja no hi són però que 
han contribuït molt perquè el poble 
sigui millor que com era quan 
aquesta persona hi va arri-

bar.  

Hi ha paisatges que ens con-
dueixen immediatament a 
records de la infantesa  i que 
ens acompanyen sempre. Un 
exemple: la Plaça de l’Esglé-
glésia, que continua intacte al 
llarg dels anys i projecta una 
vista immillorable del cor del 

poble. De la mateixa manera hi ha 
persones que són un valor per un 
poble i el seu nom anirà lligat a ell 
durant molt de temps, per això crec 
que per a una persona com Mossèn 
Raimon, que en aquesta vila no sols 
va exercir el seu ministeri com a 
rector durant més de 50 anys, sinó 
que també hi va fundar l'Escola Par-
roquial Sant Feliu; que rebé la me-
dalla de plata per la seva dilatada 
labor i que va ser no només un ho-
me de Fe sinó també un defensor 
de la llengua i la cultura de la terra, 
un home generós i compromès amb 
tots amant de l’art, de la història, de 
la música,...que ha lluitat durant 
anys per Cabrera i la seva gent, es 
mereix un lloc destacable en els 

carrers del nostre poble.  

Actualment hi ha en marxa una inici-
ativa que proposa donar el nom de 
Mossèn Raimon al parc de darrere 
de Cal Conde. En primer lloc, cal 
comentar que el fet de posar en 
marxa aquesta iniciativa honora als 
seus promotors i demostra el res-
pecte i estimació que tenen vers la 
figura de Mossèn Raimón. També 
es cert que Cal Conde és una zona 
nova del poble que pot i ha de créi-
xer i millorar, gairebé començant 
des de zero, però també és igual-
ment cert que l’àmbit d’actuació de 
Mossèn Raimón no tenia res a veu-
re amb aquesta zona: com tots sa-
bem, els dos grans eixos de la vida 
de Mossèn Raimón van ser l’-
església i l’escola, dos espais del 
poble molt propers físicament, i units 
per tant sols un carrer, el carrer de-
dicat a Anselm Clavé, i que és un 
dels més concorreguts i transitats 

del poble. 

Des d’aquestes línies volem propo-
sar la possibilitat de rebatejar el car-
rer Anselm Clavé i dedicar-lo a Mos-

sèn Raimon.  

I que consti que, 
en cap cas, vo-
lem menystenir la 
figura d’Anselm 
Clavé, eminent 
polític barceloní i 
ferm i destacat 
impulsor del cant 
coral al nostre 

país durant el segle XIX, però amb 

poca relació amb el nostre poble. 

Considerem que, partint d’una inicia-
tiva molt bona i molt ben pensada, 
podem afegir el nostre granet de 
sorra per millorar-la i donar-li encara 
més èmfasi, traslladant la denomi-
nació de Mossèn Raimón a un lloc 
realment visible del poble; com ja 
hem comentat, els jardins de Cal 
Conde no són el lloc ideal per reme-
morar a Mossèn Raimon doncs no 
hi tenia cap lligam especial i és un 
lloc que en anar-hi no ens evoca la 
seva persona. Per una persona que 
ha lluitat durant anys pel Poble i la 
seva gent, seria un punt qualitatiu 
que guanyaria Cabrera que ens re-
fermen en el nostre suport a aques-
ta proposta de canviar el parc de 
Cal Conde per un carrer més emble-
màtic del poble. Això sí seria hono-

rar la seva figura i el seu esperit. 

I respecte a Anselm Clavé, no patiu: 
podria ser una molt bona opció ano-
menar els jardins de Cal Conde sota 
la seva denominació, recordant els 
jardins d’Euterpe on Clavé va donar 
el gran impuls al moviment coral 

català l’any 1857. 

I és que els noms dels carrers no 
només són un clar indicador dels 
referents i valors que una població 
té pels seus avantpassats sinó que 
també deixen el rastre de les seves 
prioritats en un moment donat de la 

història. 

UN CARRER PER A MOSSÈN RAIMON 
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“Sóc nascuda l’onze de setembre a dos quarts de dotze del migdia”. És gairebé el 

primer que ens diu la Isabel, amb aquell ànim sempre positiu que encomana a tot-

hom que se li acosta. I és que la vida ja és prou difícil com per a sobre estar-se sem-

pre planyent. I això la Isabel ho té molt clar. Com ella diu, quan es lleva, surt a fora 

a dir bon dia al poble de Cabrera que té als seus peus i que tant estima i mira també 

cap al cementiri i li diu “ja vindré... un altre dia”. 

Ens fa passar a la cuina, “el sancta sanctorum de la casa” com ella l’anomena. 

Ens asseiem a taula i la Isabel, que confessa que li agrada molt xerrar, de seguida es 

disposa a explicar-nos coses. Es defineix com a una dona de pagès i concreta que ella 

era l’home de la casa i ajudava a les feines del camp, llaurava, muntava a cavall. El 

seu germà havia estat molt delicat de salut durant la seva joventut i no podia ajudar 

a les tasques de pagès. Quan la Isabel parla del seu germà Ramon, el poeta, ho fa 

amb una gran admiració i se li il·lumina la cara. “Va néixer amb un llapis a la mà”. 

Quan anava el seu germà a fer un volt pel bosc ella sempre li demanava que li portés 

algun bolet i en Ramon li portava un poema. En canvi, ens confessa que a ella no li 

va agradar mai gaire estudiar. De fet, demanava a les monges que no la fessin estu-

diar i a canvi els hi duria un conill. “Eren temps molt difícils els de després de la 

guerra, hi havia molta gana”. I la Isabel, a base de conills, podia fer el que a ella li 

agradava que era trafiquejar per la casa i fer les seves primeres incursions en el tea-

tre d’aficionats. “Sempre em feien fer papers de vella”, puntualitza. Ens explica que 

l’actriu Josefina Tàpias, amb qui va compartir escenari a “La enemiga” en una repre-

sentació a Cabrera, li havia fet veure que amb aquell ofici només s’aconseguia tenir 

la nevera sempre buida. 

La Isabel, amb el seu caràcter extravertit, impulsiu de vegades, sobre tot de jove, 

sempre ha trobat una persona al seu costat que l’ha ajudat a prendre’s les coses amb 

una mica més de calma. Amb el seu germà es complementaven perfectament. Quan 

ella estava massa esverada, ell la calmava i quan ell estava trist o ensopit, ella li 

donava ànims. Així mateix fou la vida amb el seu espòs, en Pere Serra, amb qui tin-

gué dues filles “que també són com la nit i el dia”. Dues filles que em diu que no li 

treuen l’ull del damunt tot i que ella, mentre pugui, vol mantenir la seva indepen-

dència. Està contenta la Isabel amb la família que té. Té cinc néts que la van a veure 

sovint. “Puc dir que els néts vénen a veure l’àvia” i el mèrit és que ho fan per iniciati-

va pròpia, ningú no els ha d’empènyer a fer-ho. Sap, per tant, com tractar els joves i 

ens diu que el jovent d’ara i el d’abans “no es poden comparar perquè tot ha canviat 

molt”. 

Durant tota l’entrevista ens ha anat repetint que ella no té gaires llums, però no-

més la manera en com s’expressa, l’alegria que desprèn, les ganes de ser amiga de 

tothom, ja ens indiquen que és una dona sàvia. I faríem bé tots plegats si escoltéssim 

allò que ens han de dir les persones que han viscut tants anys i tan plenament i tan 

arrelats al nostre poble. Conversar amb la Isabel ha estat una lliçó de vida, una vida 

que esperem que pugui gaudir durant molts anys.. 

 

Ocell d’estiu (fragment) 

 

Oreneta que bats les ales 

enmig d’un cel de llum rutilant, 

i mil invisibles figures 

el teu àgil vol va dibuixant. 

Ets per a mi signe d’alegria 

i el meu sentiment poses festiu, 

em saludes a la primavera 

i em fas companyia tot l’estiu. 

Llavors, és quan visc la fantasia 

en aquests dies de llum i de sol, 

qua amb unes ales fictícies 

joiós t’acompanyo en el vol. 

La meva ànima sent gaubança 

quan volem tots dos per l’infinit, 

res de la terra llavors em tempta 

i la pau regna al meu esperit. 

 

Ramon Bonet 
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La Isabel des del pedrís de 
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