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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

La construcció de vivenda de 

protecció pública a Cabrera és 

un tema que ens interessa a tots 

com a poble. Necessitem habi-

tatges que estiguin a l’abast, 

sobretot, de la gent jove.  

 

Gent per Cabrera aposta per la 

promoció pública, perquè els 

beneficis poden repercutir direc-

tament en el preu de venda i en 

la qualitat dels acabats. A l’interi-

or d’aquesta publicació aprofun-

dim en els nostres arguments. 

 

També pensem que és interes-

sant que alguns d’aquests pisos 

puguin quedar en propietat de 

l’ajuntament i destinar-se a llo-

guer assequible amb uns con-

tractes limitats per assegurar 

que es renovi l’ocupació per 

part dels nostres veïns que ho 

necessitin. Sobretot per aquells 

que inicien la seva vida autòno-

ma.  

 

Vam presentar una moció al Ple 

de setembre en aquest sentit i 

l’alcalde (que no havia manifestat 

tal desacord durant la junta de 

portaveus prèvia al Ple) ens va 

“convidar” a retirar la moció o 

si no dissoldria la comissió d’ha-

bitatge creada en aquest mandat. 

Ho vam considerar una amenaça 

fora de lloc i que, en tot cas, 

s’hauria pogut resoldre durant la 

junta de portaveus si així se’ns 

hagués demanat. No negarem 

que aquesta moció la vam pre-

sentar per fer una mica de pres-

sió al govern per tal que es 

decantessin per un sistema de 

promoció o altre. Al cap i a la fi, 

els volem animar a que complei-

xin un dels seus compromisos 

de campanya electoral.  

 

Aquest monogràfic és, doncs, 

per exposar el nostre punt de 

vista i compartir-lo amb tots 

vosaltres. 

ESPECIAL PISOS CAL CONDE 

Hivern 2016 

 

Aquest és el projecte urbanístic del 2009, fruit d’un conveni amb la propietat dels terrenys, per a la parcel·la de Cal 
Conde. Concretament al sector B.S.-1 és on han d’anar ubicats els pisos de Protecció Pública. La resta d’edificis són 
habitatges de promoció privada.  
 
La urbanització total del sector anirà a càrrec dels propietaris dels habitatges de promoció privada. Ens sorprèn la 
clàusula del conveni dedicada a la urbanització del sector que contempla que la propietat es farà càrrec de l’ajardi-
nament dels espais dedicats a zones verdes. Un ajardinament que té com a objectiu “preservar l’actual vegetació”. 
I per actual parlem de la del 2009, és clar. Ai, mimoses centenàries, on sou? 
 
Les característiques d’edificabilitat dels habitatges de protecció pública del qual es parteix són:  

Planta baixa amb local de 751,78m2 
1 soterrani per ús d’aparcament dels propietaris o arrendataris dels pisos 
4 plantes 
Màxima edificabilitat: 36 pisos (9 pisos per planta) 

 
La propietat va cedir en conveni a l’ajuntament la casa de Cal Conde i les antigues corts per equipaments. La resta 
és zona verda, per tant, la ubicació de l’envelat no és correcte, a dreta llei, però s’emparen en la provisionalitat. 
 

Una mirada crítica i constructiva 



A la primera reunió que vam tenir de la Comissió d’habitatge, Gent per Cabrera va suggerir de realitzar una 

enquesta per poder saber quina era la demanda potencial d’habitatge de Protecció Oficial al nostre poble. 

L’enquesta es va realitzar a través de la web municipal entre el 13 d’octubre i el 31 de novembre del 2015. 

S’hi van inscriure 219 persones, de les quals 176 són empadronats a Cabrera. Aquests van ser els resul-

tats 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si finalment es tira endavant la promo-
ció d’Habitatges de Protecció Pública 
(HPP), i esperem que així sigui, aquesta 
no serà  la primera vegada.  

Can Pau Ferrer 

En l’última dècada del segle XX es van 
fer les cases de Can Pau Ferrer, que 
ocupen l’espai on hi havia una masia 
amb aquest nom i que havia estat l’an-
tic forn de pa de Cabrera. La Masia 
s’havia de conservar i hi havia un pro-
jecte de reforma, però finalment es va 
desestimar. Es van posar a la venda 28 
pisos, adjudicats per sorteig després de 
comprovar que els sol·licitants  complis-
sin amb les condicions per poder-hi 
optar. Van ser les primeres cases d’a-
questa mena que es van construir a 
Cabrera i el projecte va provocar no 
pocs estira-i-arronsa entre els partits 
amb representació municipal. Eren 
temps on encara es parlava en pesse-

tes.  

Ja fa més de quinze anys que aquestes 
cases es van ocupar i ara ja poden pas-
sar a ser de renda lliure. 

Pisos Canigó 

Al Pla de l’Avellà, el 2006  es van con-
cloure i adjudicar els 18 pisos d’HPP 
construïts amb promoció pública. No 
negarem que hi va haver una certa po-
ca previsió i els acabats no van ser tot el 
desitjables, però finalment s’ha anat 
resolent. De fet, ja va ser una experièn-
cia on es van veure els errors i, per tant, 
la possibilitat d’encarar una nova pro-
moció amb més garantia encara. Els 
pisos, de 90m2 amb aparcament i tras-
ter, es van vendre per 174.000€. Hi van 
haver 107 sol·licituds, de les quals 71 
van ser validades. El Sr. Enric Mir, actual 
regidor d’Obres públiques i Serveis va 
ser l’assessor fiscal i laboral de la pro-

ANTECEDENTS D’HABITATGE HPP 
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moció. Disposa, per tant, de tot el ba-
gatge que li oferí aquesta obra promo-
guda per l’aleshores govern del nostre 
municipi. 

La conclusió que podem treure és que, 
al nostre municipi, tot habitatge que es 
faci a un preu raonable, té assegurada la 
sortida. Som en temps més incerts, és 
clar, però tot i així segur que no hi ha 
cap risc excessiu en la promoció. Hi ha 
molts mecanismes per poder anar el 
màxim de segurs possible. Que a altres 
pobles els hagi anat malament, no vol 
dir que a nosaltres ens hagi de passar. 
Cabrera is diferent. 

ENQUESTA DE DEMANDA ACTUAL 



Gent per Cabrera defensa la promoció pública i no la permuta amb un promotor privat, entre d'altres, pels següents punts: 

 El retorn al municipi és més elevat tant a nivell social com econòmic. La permuta, com indica el seu nom, únicament et 
permet recuperar el valor del sol cedit. 

 El comprador pot arribar a gaudir d'un millor cost de l'habitatge en igualtat de qualitats en els acabats  

 Permet fer un projecte a mida de la demanda coneguda a través de l'enquesta feta l'any passat. En la permuta, el pro-
jecte el decideix el promotor    

 Garanteix, amb més concreció, la prioritat dels veïns del poble en l'adquisició dels habitatges   
 
Quins objectius persegueix Gent per Cabrera proposant la promoció de caràcter públic? 
Cercar el màxim benefici pel municipi i pels compradors, benefici que podria concretar-se en: 
1. Destinar una part del retorn de la promoció a deiar acabat el local de 700m2 d’acord amb el destí prèviament consensuat 
2. Incrementar el nombre de pisos propietat de l’Ajuntament per destinar a necessitats actuals i futures 
3. Contractar una empresa de seguiment de l’obra per garantir l’acompliment del pressupost. 
4. Crear un fons per fer front a possibles desperfectes de construcció que no siguin estructurals, ja que aquests estan coberts per 

l’assegurança desenal 
5. Màxima qualitat a preu més assequible... 
 

Amb quins condicionants? 

Es bàsic que la planificació econòmica de la promoció permeti tenir clar que no tindrà incidència en el pressupost municipal ni en el dia a 
dia econòmic del poble. Per tal motiu, la promoció pública està supeditada a: 

 El coneixement concret de la demanda 

 En l'inici de la promoció amb un 70% de les unitats venudes en contracte privat 

 Incloure en el pla de tresoreria de la promoció el cost d’urbanització de la parcel·la fins la seva recuperació, tota vegada 
que aquest cost l'han d'assumir la resta de propietaris 

 La contractació d'una empresa de seguiment de la promoció 

 La creació d'un fons per fer front a possibles desperfectes de construcció en el futur 
 
A tall d’exemple, en aquesta taula donem algunes dades sobre el retorn de la promoció pública. Hem de dir que per poder fer els càl-
culs, hem utilitzat els costos i densitat d’habitatges, així com el valor del mòdul (preu de venda màxim regulat per la Generalitat) que han 
utilitzat els serveis tècnics municipals. El que exposem, doncs, està supeditat a la revisió dels costos, al nivell d’acabats i al projecte que 
es defineixi. Malgrat això, si que permet donar una mostra APROXIMADA del retorn vers la promoció privada. 

 

PER QUÈ PROMOCIÓ PÚBLICA? 
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EDIFICI A CONSTRUIR (densitat màxima) 

 36 habitatges de 70 m2 aprox. construïts 

 1 local de 751 m2 aprox. 

36 places d'aparcament (prèvia autorització de reducció de les que obliga la normativa vigent) 

OPCIÓ OBJECTIUS OBSERVACIONS RETORN per L’AJUNTAMENT 

  

   

A 

Màxim retorn pel municipi S'aplica el preu màxim autoritzat tant pels habi-
tatges com per les places d'aparcament. 

Les obres d’urbanització es financen fins la seva 
recuperació amb la hipoteca dels habitatges 
propietat de l'Ajuntament. Posteriorment es 
cancel·la. 

Amb 24/26 unitats a la venda:  

 el local 

 12/10 habitatges 

  

  

 B 

Màxim retorn pel municipi 

i 

reducció aprox. 7% del preu dels 
habitatges i 10% places aparca-

ment 

Es financen les obres d’urbanització amb una 
part de l’import rebut de les unitats venudes. Un 
cop recuperat es destina a adequar el local, etc... 

Amb 30/31 unitats a la venda:  

 el local 

 6/5 habitatges 

  

   

C 

Compartir el retorn al municipi 
amb millor preu als compradors: 
reducció aprox. del 21% del preu 
en els habitatges i un 27% en les 

places de parking. 

Les obres d’urbanització es financen fins la seva 
recuperació amb la hipoteca dels habitatges 
propietat de l'Ajuntament. Posteriorment es 
cancel·la. 

Amb 30/31 unitats a la venda:  

 el local 

 6/5 habitatges 



 

 

Per tal d’exposar-vos la nostra posició davant del sistema de promoció dels 
Habitatges de Protecció oficial de Cal Conde i, també, per sentir les vostres 
opinions, us convidem a l’acte informatiu que tindrà lloc el proper                
14 de gener del 2017 a les 12h del migdia a la Sala Nova. 

Us hi esperem! 

la casa que vull 
 

La casa que vull 
que la mar la vegi, 
i uns arbres amb fruit 
que me la festegin. 
 

Que hi dugui un camí 
lluent de rosada, 
no molt lluny dels pins 
que la pluja amainen. 
 

Per si em cal repòs 
que la lluna hi vingui: 
i quan surti el sol 
que el bon dia em digui. 

 

 

Que al temps de l’estiu 
niui l’orenella 
al blanc de calç ric 
del porxo amb abelles. 
 

Oint la cançó 
del pagès que cava; 
amb la salabror 
de la marinada. 
 

Que es guaiti ciutat 
des de la finestra, 
i es sentin els clams 
de guerra o de festa: 

 

 

per ser-hi tot prest 
si arriba una gesta. 
 

JOAN SALVAT-PAPASSEIT - La 

gesta dels estels 

REUNIÓ PÚBLICA INFORMATIVA 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament , 5, 2on pis 

08349—Cabrera de Mar 

Telèfon: 937590091  

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

www.gentpercabrera.cat  

EL POEMA 
Com que d’habitatge parlem, el poema que us oferim és un de ben conegut que ens descriu la casa ideal per al 

poeta. L’autor n’és Joan Salvat-Papasseit, poeta que morí amb només 30 anys, fill del barri de la Barceloneta.  

GENT PER CABRERA US DESITJA QUE TINGUEU  

UN 2017 PLE DE SALUT, AMOR I BONA FEINA 


