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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 Que s’hagi encomanat a 

una becària el planejament 

del desenvolupament 

turístic de Cabrera de 

Mar. No per la becària, 

que ben fet fa d’acceptar 

la feina, sinó per no 

comptar amb tots els 

sectors implicats, en defi-

nitiva, tot el poble amb els 

seus representants tant 

des de l’àmbit públic com 

cívic i privat. 

 Que tot i tenir un superà-

vit de més d’un milió 

d’euros s’hagi de fer tre-

ballar a la gent en projec-

tes importants sense cor-

respondre amb uns hono-

raris. 

 Que es decideixi renovar 

el butlletí i la web i no es 

consulti el Consell Asses-

sor de la Comunicació 

Local (CACL) i que l’alc-

alde, en el Ple , digui que 

no servia gaire per a res. 

 Que les diferents forces 

que formen el govern 

municipal renunciïn a 

projectes que ells matei-

xos han promogut en pro 

de seguir governant  

(Carril bici, Escola Bres-

sol, POUM, CACL, Fira 

Iberoromana...) 

 Que a hores d’ara encara 

no hi hagi uns WC dignes 

a les instal·lacions de Cal 

Conde, i que a més de 

tapar-se el nas, els infants 

i la gent  gran hagin de fer 

acrobàcies per accedir-hi. 

 Que a les properes edici-

ons de la fira Iberoroma-

na, encabida dins el festi-

val Laietània, Cabrera 

perdi el protagonisme 

Després d’un 

any i mig llarg des 

de que la Comissió 

Territorial d'Urba-

nisme, en data 1 de 

desembre de 2011, 

va comunicar a 

l’Ajuntament la 

seva resolució so-

bre l’aprovació 

inicial del POUM i 

sense cap contacte 

amb els grups que no formen 

part del Govern, llevat dels 

simples comentaris de que s’hi 

estava treballant, a meitat de 

juny se’ns lliura un CD amb el 

text refós ja elaborat, amb l'ofe-

riment per part de la regidora 

d’urbanisme d’aclarir dubtes 

sobre un document tancat (així 

ho va confirmar l’Alcalde en el 

propi ple, dient que sobre el 

document no es podien fer can-

vis). 

Evidentment, poc es pot 

consensuar sobre el que ja està 

fet i decidit. Pensem que, amb 

el lliurament de la informació i 

oferiment d’aclarir dubtes úni-

cament hi havia la voluntat 

d’aconseguir el vot favorable 

incondicional de GxC sense cap 

mes consideració, i no pas la 

col·laboració i 

respecte que va 

manifestar l'Al-

calde en el dis-

curs de possessió 

del càrrec. 

Tot i així, per 

part d’aquest 

grup s’ha analit-

zat la documen-

tació, tot el que 

es pot analitzar en 3 setmanes 

(recordem que s’ha trigat més 

d’un any i mig per fer-ho) i 

valorar com s’apliquen les pres-

cripcions i recomanacions de la 

CTUB. 

Hi ha tot un seguit de pres-

cripcions que obeeixen a canvis 

normatius que s’han produït a 

llarg de la seva tramitació i que 

cal recollir i d’altres que són 

concrecions sobre aspectes ja 

inclosos, però també n’hi ha 

sobre les actuacions urbanísti-

ques que preveu el document. 

Després de revisar a-

questes prescripcions,  segons 

la nostra apreciació, no s’han 

aplicat criteris adequats en les 

interpretacions que se'n fan, ja 

que davant de prescripcions 

concretes es determina acatar-

les, sense que es vegi, en al-

guns casos, la voluntat de de-

fensar el plantejament inicial 

del POUM i, en altres, no s'a-

caten.  

A tall d’exemple, on una 

prescripció, desprès d’una ela-

borada argumentació diu «cal 
incloure aquest sector dins el 

règim de sol nou urbanitzable» 

no s’atén la prescripció i es 

decideix «incloure aquest sec-

tor en el règim de sol urbanit-

zable no delimitat», el que  

implica una qualificació molt 

diferent a la prescrita per la 

CTUB. 

Això ens porta a entendre 

que el document que es pre-

senta a la CTUB no ha estat 

elaborat en la seva totalitat 

amb el rigor que requereix 

quelcom que ha d’acabar es-

sent l’eina sobre la que es re-

gularà el futur creixement 

urbanístic i econòmic del nos-

tre municipi, estant del tot 

segurs que, si se’ns hagués 

donat veu en el seu estudi, 

s’haguessin pogut resoldre 

adequadament les situacions 

plantejades. Recordem que 

quatre ulls hi veuen millor que 

dos, encara que no siguin els 

de qui governa. 

EL TEXT REFÓS DEL POUM I LA POSICIÓ DE GxC  

estiu 2013 

AL VOLTANT DEL SÚPER-SUPERÀVIT  2012 

Segons publica el nou butlletí municipal, 
l’ajuntament de Cabrera tanca l’exercici 
2012 amb un “superàvit” de prop d’1-
.100.000 €. Segons l’article, aquesta xifra 

s’ha aconseguit «gràcies a les restriccions 
que s’ha autoimposat el consistori en la seva 
gestió». 

GxC no vol entrar en una guerra de xi-

fres, però en els temps que corren, ens sem-
bla molt poc ètic vantar-se d’aquest assoli-
ment, més quan es retallen subvencions a 
entitats, o quan es vol tancar l’Escola Bressol 

el Castellet perquè és deficitària. I se’ns acu-
deixen, d’entrada, les següents preguntes: 

—Un ajuntament ha 
de tenir superàvit? 

—Estem orgullosos, 
com a veïns del munici-

pi, d’aquest assoliment? 
O  ho estaríem més si 
l’equip de govern ha-
gués trobat fórmules, 

com d’altres municipis, per retornar l’in-
crement de l’IBI proposat pel govern cen-
tral? 

Aquesta segona opció, però, no hagués 

permès comunicar la xifra que s’ha publicat, 
però estem segurs que moltes famílies s’hau-
rien sentit alleugerides.  

 



un cost total de 291.070,79 €  

D’entrada creiem que el que el 

col·lectiu de la gent gran i dels 

seus familiar necessiten, és un 

centre de dia, on aquells que no 

poden valer-se per sí mateixos 

puguin ser atesos en condicions sen-

se haver de traslladar-se a munici-

pis veïns. Actualment la gent gran 

ja disposen d’un local que compar-

teixen amb les oficines dels Serveis 

Representants dels pares dels in-

fants de l’escola bressol El Castellet 

han presentat una al·legació al De-

partament de Governació de la Ge-

neralitat de Catalunya en contra 

del canvi d’us previst en el PUOSC 

2013-2016. Segons la proposta del 

govern de Cabrera, es sol·licita una 
subvenció de 232.856,63 € a la Ge-

neralitat per adequar l’escola bres-

sol en casal per a la gent gran i am-

pliar l’escola Marinada, que tindrà 

Socials. Si aquests es traslladen a 

Cal Conde, el local serà més ampli 

per tal de poder-hi acollir les funci-

ons de tallers i altres activitats que 

realitzen la gent gran que, poc o 

molt, encara poden valer-se per ells 

mateixos. No tenim superàvit? 

Doncs destinem-lo al pagament 

d’aquest espai i pensem en un cen-

tre que doni sortida a les veritables 

necessitats de la nostra gent gran. 

Tornen a crear conflictes entre els 

veïns. En aquest cas 

avis contra infants. I 

amb les solucions 

que proposa el con-

sistori, no es resol-

dran les necessitats 

ni dels uns ni dels 

altres.  

L’ensenyament i la cura dels nostres 

grans són dos temes per ser tractats 

amb molta delicadesa i amb el mà-

xim consens possible. El trobem a 

faltar.  

MANCA DE COMUNICACIÓ  

D’escola bressol a casal per la gent gran
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Darrerament, ens arriben massa 

veus que clamen per una altra 

manera de fer. El cabrerenc se 

sent indefens davant les actuaci-

ons de l’ajuntament. N’hi haurà 

que seran plenament justificades, 

però es tiren endavant sense con-

sultar amb els veïns més directa-

ment afectats: obres al carrer An-

selm Clavé, tallat dels arbres de 

Cal Conde, talls de circulació pel 

centre del poble per la fira iberoro-

mana, construcció d’aparcaments, 

canvi d’ús de l’escola  bressol El 

Castellet... 

L’alcalde s’esforça per arribar als 

cabrerencs oferint-los audiències 

setmanals que pretenen ser per 

escoltar-los però que en realitat 

són perquè l’escoltin. Però la po-

blació continua estant indefensa i 

amb una mínima capacitat de re-

acció davant de fets gairebé consu-

mats.  

Governar al gust de tothom no és 

fàcil, ben segur. Però si les coses 

s’expliquen amb honestedat, tot 

pot arribar a ser entès.  

Fins i tot als regidors que ens tro-

bem a l’oposició, ens és difícil acce-

dir a la informació. Malgrat que 

els plens es convoquen cada dos 

mesos, se’ns convoca 6 dies abans; 

i quan en falta un encara ens arri-

ben modificacions d’algun dels 

temes a tractar. 

La darrera ha estat la modificació 

de l’ordenança fiscal número 55, 

taxa estacionament de vehicles.  

Una modificació que urgia per po-

der articular la construcció imme-

diata d’uns aparcaments per inten-

tar assegurar places d’aparcament 

als residents del centre del poble 

que vulguin agafar el tren o anar a 

la platja. Segons el regidor de ser-

veis, seran unes 80 places que es 

crearan i els ciutadans que ho de-

sitgin podran, pagant una quota de 
5 € l’any, o 30 o 100 € el trimestre 

una d’aquestes places fent ús d’una 

tarja acreditativa. La pregunta que 

ens fem és: com es repartiran 

aquestes acreditacions? Com res-

pondrà l’ajuntament davant el ciu-

tadà que li reclami que, malgrat el 

pagament de la quota no pot acce-

dir a un aparcament? 

Tot es fa perquè sembla que, un 

dia o altre, el departament de Cos-

tes exigirà que es prohibeixi l’a-

parcament a la platja. Però això 

quan serà? Cal ser tan previsors? 

No seria millor que un agent de la 

policia local es dediqués, els dies i 

hores més conflictives, a regular 

l’aparcament a la zona? Els cotxes 

aparquen a les voreres i en canvi, 

tot els volts de l’escola municipal o 

el centre cívic són buits. Doncs 

sempre s’agafa la solució més expe-

ditiva: es reconverteix un espai que 

el nou POUM contempla com a 

zona verda, ràpid, ràpid, sense in-

formar-ne els veïns que es desper-

ten amb les màquines treballant i 

s’acaba per generar conflictes entre 

els veïns del centre del poble i els 

veïns del Pla, que exigeixen tenir  

un aparcament per ells quan pugin 

al centre.  

Potser haurem de recuperar el pregoner? 

******************************* 



 Néstor Luján, el prestigiós 

escriptor, periodista i gastrònom 

nascut a Mataró, en una dedicatòria 

li diu: “que convierte la morralla 

andaluza en ambrosía, las delicade-

zas de los dioses del Mediterráneo”. 

Luján era un dels clients habituals 

del Santa Marta, restaurant que 

encara avui funciona tot i que amb 

un altre estil del d’aquells temps. 

Segons ens explica el José, al Santa 

Marta hi havien vingut gent molt 

important, reis, polítics, empre-

saris, periodistes, gent de la 

cultura. Recorda aquells anys 

com a anys molt intensos i de 

grates experiències, tot i que la 

feina en un restaurant és sem-

pre àrdua i pesada. Com diu ell, 

és una feina que no la pots fer 

per diners, t’ha d’agradar, sinó 

al cap de poc plegues. I a en 

José cuinar li agrada, d’això no 

n’hi ha dubte. Al Santa Marta 

s’hi va estar 35 anys i els 4 dar-

rers començà a fer de cuiner per 

a l’escola Sant Feliu. O sigui 

que compaginava el restaurant 

Santa Marta amb el menjador 

escolar. Com ens diu, la dife-

rència entre les cuines era com 

conduir un Mercedes o un 600. 

Però això sí, els nens són molt més 

directes alhora de jutjar un plat. Si 

no els agrada, no ho amaguen. 

 Va néixer al Cabo de Gata, 

a Almeria, al nucli de la platja de 

Las Salinas, com la seva dona, la 

Maria. Tots dos hagueren de marxar 

d’un poble on els recursos per sobre-

viure i prosperar eren escassos i on 

les condicions de vida eren extremes. 

En José va marxar als 14 anys cap a 

Tossa de Mar i s’inicià en l’ofici de 

paleta. Però el cuiner ja començava a 

despuntar. Segons ens explica, ell 

feia el dinar per tota la colla de pale-

tes, uns 7 o 8, i l’hora que dedicava 

per fer-lo, li pagaven ells. 

 De paleta va passar a fer de 

cambrer als estius, però va veure 

que aquesta feina, en fer-se gran, 

potser seria complicat de mantenir i 

fou així com decidí professionalitzar-

se com a cuiner. I encara dura. 

 A Cabrera l’hi portà l’amor. 

La Maria, havia anat a raure al nos-

tre poble amb 17 anys per treballar a 

la fàbrica de Can Borrega. Les visi-

tes a la seva enamorada el feren de-

cidir a canviar Tossa de Mar per 

Cabrera de Mar. Fou aleshores que 

entrà a treballar a Santa Marta, 

juntament amb les cuineres Teo i 

Rita, de gran fama culinària. El ma-

trimoni d’en José i la Maria portaren 

dos fills i 4 néts, el més petit de tot 

just un any. Durant molts anys havi-

en viscut al Carrer Sant Jordi, però 

després es compraren el terreny on, 

de mica en mica i amb esforç, s’-

anaren fent la casa on viuen ara, a 

tocar de Can Bartomeu, amb unes 

vistes esplèndides del poble i on po-

der encabir la família quan convin-

gui i també totes les col·leccions del 

José. Perquè a part de fer de cuiner, 

li agrada col·leccionar rajoles de ce-

ràmica i antiguitats. Tot ho té molt 

ben endreçat, acostumat com està a 

portar un ordre estricte dins les cui-

nes en les que ha treballat. 

 En José valora aquesta cui-

na d’autor que ara tant abunda, però 

ell sempre ha preferit cuinar les re-

ceptes clàssiques, les que aprengué a 

la cuina familiar i que ha anat am-

pliant a través de les lectures dels 

millors llibres de cuina i de la pròpia 

experiència. Ens comenta que en 

Néstor Luján gaudia d’allò més amb 

un plat de botifarra amb mongetes. 

És un plat senzill, sí, però cal saber-

lo fer bé. Començà a portar la cuina 

de l’escola sant Feliu ja fa més d’una 

vintena d’anys, o sigui que ha ali-

mentat als nostres fills, procurant 

sempre sorprendre’ls, i triturant tots 

els ingredients d’un sofregit per tal 

que no hi trobessin la ceba o altres 

ingredients que els infants solen 

rebutjar. Té un menú que es va repe-

tint, però per no avorrir els nens, en 

canvia les receptes. 

És a dir, si tal dia els 

nens ja saben que 

toca arròs, no saben 

fins que s’asseuen a 

taula quina mena 

d’arròs menjaran: a 

la cubana, amb sal-

sitxes, a la cassola... 

 E n  J o s é 

compra cada dia el 

menjar que ha d’u-

itzar i sempre s’ha 

fet acompanyar dels 

fills i ara dels néts. 

Saber comprar i sa-

ber manar, vet aquí 

dos ingredients im-

prescindibles per a 

un bon cuiner. De fet, 

ens explica que quan 

eren les 2 de la nit i havien acabat el 

servei a Santa Marta, ell exigia que 

la cuina quedés impecable per poder 

tornar a començar l’endemà. Ens 

explica que la netejaven a cops de 

mànega i fregalls. 

 Durant 16 anys va ser l'en-

carregat de coure el porc per la fira 

Iberoromana i va desenvolupar la 

seva pròpia tècnica. Ens diu que el 

foc no ha de venir de sota perquè el 

porc deixa anar molt de greix i ales-

hores es crema. Va idear com una 

mena de caixa per tal de poder posar

-hi la brasa i que l’escalfor estigués a 

sobre el porc i als costats. Realment, 

com el porc que cuinava en José Mo-

reno, no n’hi ha d’altre. Melós, gus-

tós... al punt, vaja. 

 Gràcies, José, per haver-nos 

fet gaudir de la cuina ben feta du-

rant tant de temps. En volem més! 

VEÏNS: José Moreno, un cuiner d’alta volada 
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En José ens ensenya les antigues balances. Pura precisió per assolir els gustos 

desitjats 



VIII 

Plourà. L’àvia Muntala 

desa el sol a l’armari 

del mal temps, entre puntes 

de mantellina fetes 

per ditets de Sinera.  

Algun ocell voldria 

penetrar les difícils 

presons de llum. Contemplo 

serens xiprers a l’ample 

jardí del meu silenci. 

Passen dofins pels límits 

d’aquesta mar antiga. 

Salvador Espriu,  Cementiri de Sinera 

Adéu, mossèn Raimon 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament , 5, 2on pis 

08349—Cabrera de Mar 

Telèfon: 937590091 ext.136 

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

jvila@cabrerademar.cat 

cmunne@cabrerademar.cat 

amaluquer@cabrerademar.cat 

El passat dimecres 14 de juliol ens va deixar mossèn 

Raimon Canalies, rector de la nostra parròquia des del 

25 d’agost del 1959, ara fa 54 anys.  

Mossèn Raimón ha deixat una petjada inesborrable 

al nostre poble. No només com a responsable de la 

parròquia durant tot aquest temps, sinó també com a 

fundador i titular de l’escola parroquial Sant Feliu, una 

escola que durant molts anys va fer les funcions d’esc-

ola pública per als cabrerencs.  

L’escola, amb els seus 50 anys de vida celebrats 

l’any passat, ha esdevingut un dels nuclis vertebradors 

de la vida del nostre poble: tothom d’aquest poble ha 

estat o bé alumne de l’escola, o hi ha portat als seus 

fills o coneix algú que hi ha anat… 

Però l’obra de mossèn Raimon no acaba amb l’esc-

ola, sinó que hi ha una vasta aportació desinteressada 

en l’àmbit sociocultural de Cabrera de Mar, amb  

iniciatives com 

l’edificació de 

vivendes socials, 

restauració dels 

diferents edificis 

religiosos del po-

ble, promoció 

d’actes culturals 

de tota mena, 

impulsant a la 

música mitjançant 

l’adquisició de 

l’orgue de l’-

església, suport 

fundacional de la 

Fundació Burriac, 

… 

No només el volem recordar per les seves grans 

obres de tots prou conegudes, sinó també per les petites 

coses del seu dia a dia: el seu gran sentit de l’humor, 

tenacitat, humilitat, fortalesa, perseverança, la seva ma-

nera de fer senzilla, la seva gran intel·ligència, la seva 

forta personalitat, el seu compromís amb el país i, per-

què no, la seva tossuderia ... i sobretot la seva capacitat 

d’escoltar, aconsellar i donar suport a les inquietuds i 

problemes personals de la gent que se li atansava, fossin 

feligresos o no. 

És clar que ningú no es perfecte, i mossèn Raimon 

tampoc, però cal valorar a les persones pels seus actes i 

pel respecte i la col·laboració que mostren amb els que 

els envolten, pels seus valors i pels seus propòsits i, en 

aquest sentit, cal reconèixer que mossèn Raimón Canali-

as és, segurament, la persona que més ha fet per Cabre-

ra en les darreres dècades. 

Tot aquesta vida de servei al nostre poble va quedar 

reconeguda amb la proposta i posterior resolució favo-

rable per part de l’Ajuntament de nomenar-lo fill adop-

tiu de Cabrera de Mar al novembre del 2005, honor 

plenament merescut i atorgat coincidint amb el seu 80è 

aniversari. 

De ben segur que Cabrera tindrà un abans i un des-

prés de mossèn Raimon Canalias, al Cel sia. 



En la darrera edició d’El Balcó, publicàvem una comparativa de l’endeutament de l’ajuntament amb la d’altres mu-

nicipis propers. En fem un breu recordatori aquí sota: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquestes dades, juntament amb les que anirem publicant, no pretenen, per raons òbvies, criticar una gestió d’un 
grup polític en concret, però sí apropar les dades econòmiques del municipi a tots els ciutadans per tal de 

col·laborar a crear un estat d’opinió referent a la gestió a portar a terme en un futur immediat.  

Gent per Cabrera no critica ni recolza aquestes dades, tota vegada que en algun període ha estat responsable de la 
gestió del municipi, però sí pretén que entre tots siguem capaços de decidir quina gestió econòmica volem portar a 

terme en la situació actual.    

En aquesta edició volem compartir amb tots els veïns el cost del funcionament del poble sense tenir en compte les 
despeses de personal, és a dir, mantenir els enjardinaments, el bon estat dels edificis públics i llogats, 

l’enllumenat, etc…  

 

  

quins són els costos reals del con-

junt de les intervencions que es 

fan.  

Voldríem saber, i us animem a fer-

vos les vostres pròpies preguntes... 

 Què ha costat finalment la fira 

Iberoromana? 

 Què ha costat el trasllat i so-

Hi ha, en la gestió municipal, una 

opacitat notòria pel que fa al cost 

veritable de les obres que es realit-

zen.  

D’una banda perquè no podem sa-

ber el cost que representa en feina 

dels treballadors de GICSA el rea-

litzar determinades intervencions. 

I segon, perquè no és senzill saber 

bretot l’adequació de Cal Con-

de per poder-hi encabir l'enve-

lat?  

 Què ha costat la reforma del 

Carrer Anselm Clavé? 

 Què costaria alleugerir la po-

blació de l’excessiva pressió 

tributària?....... 

COM HEM GESTIONAT FINS AVUI L’AJUNTAMENT? 

COM HO HAN FET ELS MUNICIPIS  VEÏNS? 

EL COST DE LES ACCIONS DEL GOVERN 
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DADES ENDEUTAMENT FINANCER PER HABITANT. ANY  2011 

FONT: MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PUBLICAS / GENERALITAT DE CATALUNYA 

  PROMIG 

  ENDEUTAMENT 

POBLACIÓ euros  / HABITANT 

CABRERA DE MAR 1.068 

Mitjana 17 pobles del Maresme analitzats 526 

COMPARATIVA PARTIDES PRESSUPOST   2011 

        

POBLACIÓ HABITANS 

CAPITOL 2: DESPESA CORRENT 

TOTAL PROMIG /HABITANT 

CABRERA DE 4.528 3.500.000 773 

CABRILS 7.196 3.309.000 460 

TEIA  2010 6.162 3.249.000 527 

TIANA 7.973 3.609.000 453 

ARGENTONA 11.776 5.319.000 452 

LLAVANERES 10.406 5.187.000 498 

MONTGAT 10.739 4.286.000 399 

DOSRIUS 5.123 1.855.000 362 
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