
Butlletí núm. 0.1 Any 1 

El balcó 
Una mirada crítica i constructiva 

GEN T PER CABRERA 

 

 

Ens preocupa...  

...i ens ocupa 

 Vist el bat-i-bull del ple de 

desembre, ens preguntem: 

qui mana a Cabrera?  

 

 Que la promoció econòmi-

ca es limiti a una qüestió 

de taxes 

 

 Saber si un govern de CiU 

a Mataró i al Govern, ens 

garantirà la platja 

 

 Que s’apugin el sou 

al·legant més dedicació i es 

facin plens bimensuals per 

manca de temes a tractar. 

En què quedem? 

 

 Que la fira iberoromana 

perdi el seu carácter origi-

nal 

 

 Que s’hagi demanat una 

fiança important a un ex-

alcalde i al Secretari de 

l’Ajuntament per un cas 

tan complex com el del 

Calypso 

 

hores i fins al novembre 

2011 del 6,7%. Entenem 

que, en cap cas, les taxes 

no es poden incrementar 

en un percentatge supe-

rior al de l’IPC, però amb 

aquest augment de l’IBI, 

l’actual  govern 

municipal el dupli-

ca. 

L’any 2009 es va 

iniciar el procés de 

revisió cadastral, 

que d’haver arribat 

a bon port hagués 

entrat en vigor el 

gener del 2010 i del 

que no es va accep-

tar la ponència, ja 

acabada per la Di-

recció General del 

Cadastre, per la 

decisió presa a últi-

ma hora per part 

de CiU de no donar-hi 

suport.  

Des de GxC entenem 

que cal fer la feina ben 

feta, i aplicar un incre-

ment lineal a tots els 

immobles del 14,24%, 

sobre una base de valor 

elaborada l’any 1999—

aplicable durant 10 

anys—, no creiem que 

sigui feina “ben feta”. 

Fer la feina ben feta és 

fer una nova revisió que 

signifiqui ajustar el valor 

a la realitat dels diversos 

sectors del nostre muni-

cipi; corregir els errors 

de valoració del 1999; 

actualitzar els immo-

bles que han sofert 

variacions, com ara 

un increment de vo-

lums o noves cons-

truccions, etc… 

La modificació del 

valor cadastral no 

significa, per sí ma-

teixa, un increment 

de recaptació per 

IBI, ja que es pot 

establir el tipus de 

gravamen, corregint

-lo a la baixa, per tal 

que la repercussió 

sobre la butxaca del 

ciutadà sigui el més 

ajustada possible.  

En resum, aplicant 

la revisió cadastral, 

l’in-crement de la 

pressió fiscal no és 

per a tothom igual, 

sinó que s’ajusta als 

diferents sectors del 

municipi i, per tant, 

és més justa. 

L’IBI: un augment evitable? 

Desembre 2011 

Els cabrerencs, com el raïm, cada vegada més prem-

sats 

El casal d’avis 

Ens ha arribat que el 

local cedit per l’antiga 

Caixa Laietana als avis, 

i que servia perquè du-

rant unes hores tingues-

sin un punt de trobada 

per conversar i compar-

tir, s’obre només quan hi 

ha una activitat concreta 

a realitzar-hi (pintura, 

puntes de coixí…). La 

persona que s’ocupava 

d’atendre els nostres 

grans ha hagut de dema-

nar la baixa i l'ajunta-

ment no ha volgut subs-

tituir-la.  Entenem el 

tema de l’estalvi, però 

creiem que aquest és un 

servei important mentre 

no arribi el nou centre de 

dia. I aquesta no pot ser 

una excusa per deixar 

desateses les persones 

que ens han donat tant i 

que ara ens necessiten. 

Des d’aquestes ratlles 

volem estendre la mà al 

govern per intentar tro-

bar alternatives a aques-

ta desatenció. 

L’increment del 

14,24% de l’IBI que 

ha aprovat l’equip de 

govern, tira per terra 

l’important esforç fet 

a l’anterior legislatu-

ra, en la que GxC 

governava en pacte 

amb CiU, i en la que 

la pressió fiscal es va 

veure congelada, des 

de febrer 2009,  per 

sota dels increments 

de preus (IPC) que 

han estat, des d’ales- 

 



amb el dispendi de sempre, i que 

fins i tot sigui convenient fer-la 

cada dos anys, però repensar la fira 

iberoromana creiem que en cap cas 

vol dir donar-li una dimensió de 

fira de mostres comarcal, com si el 

nostre poble formés part del cinturó 

industrial de Barcelona. 

 Cabrera té un patrimoni arqueolò-

gic singular i riquíssim que té hipo-

tecat una bona part del nostre nucli 

urbà. Donem-li força doncs, i dotem 

la fira iberoromana del contingut 

que la pot singularitzar . Si a la 

potenciació de la pagesia hi afegim 

la posada en valor de tot aquest 

patrimoni i busquem els recursos 

per poder-lo exposar amb condici-

ons, creiem que seria una bona 

manera de traspassar els nostres 

límits municipals, si és que 

aquest és el veritable problema 

per trobar el seu finançament.  

Un bon tractament del nostre 

patrimoni històric podria compor-

tar no només una fira sostenible 

sinó un estímul per a la nostra 

infraestructura turística. 

El regidor de Promoció Econò-

mica, Sr. Villaverde, ens va 

convocar a una reunió per tal 

d’informar-nos que la fira ibe-

roromana és una fira total-

ment inassumible per a les 

arques municipals i que, per 

tant, havien decidit fer-la bia-

nual i donar-li un caràcter 

més ampli i d’abast comarcal. 

La decisió es pren en vistes a 

que d’aquesta manera les ad-

ministracions hi invertiran.  

Tots podem arribar a entendre 

que les coses no es puguin fer 

Conveniència i unió 

Vivim en una època en la que 

els mercats, la política i fins i 

tot els estats d’ànim, es mesu-

ren en tendències. Tendències 

que conviden a la reflexió. 

Una reflexió obligada després 

dels resultats “històrics” que 

està obtenint CiU darrera-

ment a Cabrera de Mar.  

Històrics han estat els darrers 

resultats obtinguts en les elec-

cions generals del passat 20 

de novembre, on la formació 

ha superat el miler de vots al 

poble. Històrics també els re-

sultats de les municipals, on 

la força política va treure els pitjors 

resultats electorals des de que te-

nim democràcia. Tot i això, curiosa-

ment, el seu cap de llista ha resul-

tat ser l’alcalde. 

518 vots en les municipals del 2007 

i 410 en les del 2011, indiquen la 

tendència baixista que condueix a 

una sèrie de preguntes que volem 

compartir:  

Han tingut conseqüències 

aquests mals resultats a les 

municipals? 

Qui és responsable d’aquesta 

davallada? 

Cap a on tendirà properament 

la formació? 

On ens portarà aquest matri-

moni a tres bandes a l’Ajun-

tament de Cabrera? 

Segurament trobarem la resposta 

a les nostres inquietuds amb el 

pas del temps. 

 

gràfica del Pla de l’Avellà, l'anteri-

or govern de GxC, empès per la 

Comissió de Festes i el seu regidor  

Sr. Josep Durà, va lluitar per acon-

seguir la implicació dels veïns per 

tal que la cavalcada visités el veï-

nat. No va ser una qüestió de di-

ners, sinó senzillament ganes de 

realitzar-ho. Així, amb cotxes par-

ticulars i amb la col·laboració de la 

Ens causa una certa perple-

xitat veure que tot i que els 

veïns del Pla de l’Avellà te-

nen dos representants al go-

vern municipal, enguany s’ha 

decidit que els reis de l’O-

rient no cavalquin per aquest 

sector del poble.  

En vista de la densitat demo-

Policia local 

i els Mossos d’Esquadra, es va dur 

tota la comitiva que acompanyava 

els reis fins al Sindicat per conti-

nuar allí amb la desfilada compler-

ta pel centre del poble.  

No sabem com es prendran els 

nens, enguany, el fet que els Reis 

hagin decidit passar de llarg. 

Fira iberoromana: fira local o comarcal? 

Per Cabrera no és el mateix Mas que Mir 

Cavalcada de reis 
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A Cabrera, no totes li ponen a la 

formació nacionalista 



En aquest moment, més que mai, és 

necessari introduir nous planteja-

ments en la gestió tant pública com 

privada. 

Pel que fa a la gestió pública en el 

nostre municipi, cal afegir nous ele-

ments a les decisions preses recent-

ment per l’equip de govern actual i 

que no siguin les d’ incrementar im-

postos i reduir despeses (ni que sigui 

temporalment). Es fa necessari tre-

ballar, entre d’altres, en els següents 

aspectes:  

Revisió dels endeutaments actu-

als (els més importants dels quals 

han estat generats per governs 

dERC), el retorn a la societat dels 

mateixos, el cost del seu manteni-

ment i l’optimització que d’ells en 

fan els ciutadans de Cabrera  

Reducció temporal de les despe-

ses o fer les modificacions ne-

cessàries per reduir-les definiti-

vament. Posarem com a exemple la 

decisió presa de modificar momentà-

niament el manteniment dels jar-

dins (vegeu acta del ple municipal 

de 10-11-2011). ¿És necessari incre-

mentar els impostos per mantenir 

l'enjardinament  actual  o és millor 

treballar per aconseguir tenir un 

enjardinament diferent i menys 

costós de mantenir?  

La gestió pública ha de dedicar tots  

 

els seus esforços a escurçar 

el període de durada de la 

crisi i a prendre iniciatives 

importants que tinguin re-

torn i el mínim cost pel ciu-

tadà. 

El més destacat dels plens 

Per una nova gestió pública 

tacles o atraccions situades en 

terreny d’ús públic i indústries del 

carrer i ambulants i rodatges cine-

matogràfics) per raó de que l’orde-

nança no especificava el tracte que 

rebrien les entitats del poble que 

volguessin fer ús dels espais pú-

blics, ja que consideràvem que 

s’havia de reglar el tracte per tal 

d’evitar l’arbitrarietat en la con-

cessió de beneficis o exempcions.  

Un dels acords més punyents 

del nou Govern, tal i com des-

taquem en article de portada, 

ha estat l’aprovació de l'orde-

nança fiscal reguladora de 

l’Impost sobre Béns Immobles 

(IBI), per tal d’augmentar els 

ingressos i compensar els pressu-

postos, aprovant un augment del 

coeficient de l’IBI que passarà del 

0,765 al 0,874, i per tant, aprovant 

un augment general d’aquest im-

post per tothom. Gent per Ca-

brera, per coherència i convicció, 

es va veure en l’obligació de votar 

en contra d’aquest acord, ja que 

quan estàvem al Govern ja vàrem 

proposar, sense èxit, la necessitat 

d’una revisió dels valors cadas-

trals del nostre municipi per tal 

d’adequar els valors a la realitat i 

evitar així desajustos i injustícies 

en l’aplicació dels valors. Ente-

nem que el nou govern va optar 

per un augment de l’impost per a 

totes les finques i per a tothom, i 

que per tant, escollia el camí més 

senzill per tal de no resoldre el 

problema. Per aquest motiu no hi 

podíem estar d’acord i vàrem 

votar en contra de l’acord.  

També en el ple del passat de-

s e m b r e , 

GxC va vo-

tar en con-

tra de rea-

litzar els 

plens bi-

me nsua l s , 

e n t e n e n t 

que el ple és l’única oportunitat 

que té l’oposició de preguntar i 

obtenir informació. A la proposta 

de doblar els honoraris per assis-

tència al ple per tal que els in-

gressos dels regidors de l’oposi-

ció i dels dos que estan al govern 

i són jubilats no es vegin reduïts, 

GxC va demanar que es mantin-

gués la retribució actual per as-

sistència al ple, és a dir 102 eu-

ros, la qual cosa va ser aprovada. 

Aquesta secció que ara ence-

tem pretén ser un petit tast 

del que s’ha tractat en els 

plens de l’Ajuntament, sense 

ànim de ser exhaustius però 

amb la voluntat d’informar, 

valorar i de fer arribar unes 

pinzellades de la tasca que 

GxC realitza com a oposició 

en el sí de l’Ajuntament. 

Des de que, en data 11 de 

juny de 2011, es va celebrar el 

Ple de constitució del nou 

Ajuntament, en el que la coa-

lició formada per CiU, ERC i 

AI-CM van escollir com a al-

calde al Sr. Jordi Mir i Boix 

de CiU, el nou govern munici-

pal ha vingut caminant i 

adoptant acords respecte els 

quals, de vegades. GxC ha 

hagut de votar en contra i en 

d’altres ens hem abstingut.  

Tal i com es va manifestar en 

el Ple de constitució, GxC vol 

fer una oposició seriosa i edu-

cada, vetllant pels interessos 

del poble. Així, i a tall d'exem-

ple, es va votar en contra de 

la modificació de l’ordenança 

18 (taxa de parades, barra-

ques, casetes de venda, espec-
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Gent per Cabrera vol 

fer una oposició 

seriosa i educada 



Aquest exemplar d’El Balcó, és el primer butlletí informatiu de Gent 

per Cabrera en aquesta nova etapa municipal. Vol ser una mirada 

crítica però alhora constructiva, una mirada com si fos feta des d’un 

balcó, que ens permeti observar i estar al cas del que passa al nostre 

entorn, però que alhora ens doni la perspectiva necessària per tal de 

poder ser el més objectius possibles.  

Volem que aquest butlletí us el feu vostre i us convidem a fer-nos ar-

ribar les vostres iniciatives, les vostres preocupacions, les vostres as-

piracions i els vostres suggeriments per tal de contribuir, entre tots, a 

fer un poble més viu i implicat amb el seu dia a dia.  

Us comuniquem que serem a la vostra disposició al despatx de 

Gent per Cabrera, situat a la segona planta de l’Ajuntament, tots els 

dimarts de 10 a 13h per si us convé parlar amb nosaltres sense cita 

prèvia. I si ho preferiu, podem quedar el dia o l’hora que més us con-

vingui. 

Aquest exemplar ha estat possible gràcies a la col·laboració 

de: Albert Castañé, Antoni Garcia, Anna Maluquer, Carles Munné, 

Jaume Rovira, Anna Teixidó i Joan Vilà 

Ajuntament de Cabrera de Mar 

Plaça de l’Ajuntament, 5, 2on pis  

08349 - Cabrera de Mar 

Pedra sagrada, jo també voldria  

el teu morat d’aquest Nadal, 

i aquesta força que, davant el mal, 

dóna la pell que mai no desconfia, 

perquè no intenta protestar del pes 

que ara l’ajup i ara l’exalta 

i, si no acaba de comprendre res, 

creu humilment en una llum més alta. 

Josep M. de Sagarra, El poema de Montserrat  

GENT PER CABRERA US DESITJA  

UN BON ANY 2012 

Telèfon: 93 759 00 91 ext. 136 

e-mail: gentpercabrera@gentpercabrera.cat 

I els dels nostres regidors:             

 Joan Vilà: jvila@cabrerademar.cat 

 Carles Munné: cmunne@cabrerademar.cat 

 Anna Maluquer: amaluquer@cabrerademar.cat 

http://www.gentpercabrera.cat 

I al facebook 

Honestedat, diàleg, transparència 


