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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 Continuar sense saber les 

hores que els operaris de 

GICSA van dedicar a la Fira 

Iberoromana o al trasllat de 

l’envelat. Aquesta manca 

d’informació no ens permet 

saber quins recursos reals 

s’hi han destinat i ens difi-

culta conèixer el pretès 

estalvi. 

 Que en el butlletí municipal 

l’equip de govern faci seva la 

baixa taxa d’atur del nostre 

poble. Quants cabrerencs i 

cabrerenques treballen a 

Cabrera? Quants llocs de 

treball genera el nostre 

territori? D’això se’n diu 

escombrar cap a casa... 

 Que no tinguem clars els 

límits amb Vilassar de Mar i 

això provoqui un embolic 

en el desenvolupament de 

l’activitat de rentat de cot-

xes. 

 Que s’hagi actuat amb tan 

poca delicadesa a l’hora de 

decidir tancar l’Escola Bres-

sol el Castellet. Més infor-

mació a les planes centrals 

 Que no tinguem pudor per 

demanar subvencions a la 

Generalitat per realitzar 

noves infraestructures  quan 

la feina és nostra a mantenir 

les que ja tenim perquè no 

es corresponen a una pobla-

ció que no arriba als 5.000 

habitants. 

 Que tot i haver-ho 

sol·licitat amb insistència, 

les actes dels plens no ens 

arribin fins pocs dies abans 

del següent ple i que la 

documentació sigui també 

sempre escassa .  

El 14 de novembre del 
2011, l’Ajuntament va 
rebre la resolució del 27 
d’octubre de 2011 de la 
Comissió Territorial d’U-
d’Urbanisme (CTUB) 
amb la decisió de 
suspendre l’apro-
vació definitiva del 
POUM fins presentar 
un text refós amb les 
prescripcions reque-

rides. 

A l’oposició se’ns va 
presentar un docu-
ment tancat a la segona 
quinzena de juny del 
2013, més d’un any i mig 
després de la notificació 
de la CTUB, per dur-la a 
la seva aprovació al Ple 

de l’11 de juliol.  

L’única preocupació de 
l’equip de Govern era 
saber si hi donaríem su-

port.  

En cap cas ens van oferir  
participar-hi tot dient 
que el text refós consistia 
només en unes modifica-

cions de caire legal i tèc-

nic. 

El resultat, però, és que 
aquest text refós es va 
elaborar amb diferents 

criteris interpretatius per 

part del Govern Local.  

Es modifiquen sectors, 
creant-ne de nous per 
salvar prescripcions; en 
alguns casos es fan in-
terpretacions contràries 
al dictamen de la CTUB, 
i en d’altres s’apliquen al 

peu de la lletra. 

GxC no podia donar su-
port a un document ela-
borat sota aquesta diver-

sitat de criteris i sobre el 
que no podíem fer-hi res, 
ja que després de 19 me-
sos, estava tot decidit i 

tancat. 

El resultat de tot 
plegat és que l’-
aprovació del PO-
UM resta pendent 
d’efectivitat fins 
que no es faci un 
nou text refós 
amb totes les 
prescripcions indi-

cades el 2011.  

Aquesta resolució ens 
ratifica en l’encert de la 
nostra decisió d’abstenir-
nos. Les coses s’han de 
fer amb transparència i 
objectivitat i que en cap 
cas puguin portar a in-
terpretacions que ratllen 

la il·legalitat. 

El POUM és el document 
sobre el que s’ha de gui-
ar el futur urbanístic del 
nostre poble i no pot néi-
xer amb dubtes sobre la 

seva bondat. 

POUM:  

UN PROBLEMA TÈCNIC O POLÍTIC?  

Hivern 2013 

Imatge del sector coster de Cabrera 

UNA SOCIETAT COMPARTIMENTADA 
Molts de nosaltres vàrem 

ser educats en el marc de 

la convivència entre grans 

i joves. En quin moment 
vam decidir que era millor 

un espai separat per a ca-

da generació? El moll de 

l’os d’un poble era precisa-

ment la interacció entre 
totes les generacions. Hi 

ha molts estudis que de-

mostren científicament 

que la interacció generaci-

onal millora notablement 

la qualitat de vida de la 

gent gran i que alhora re-

força els valors i les con-

ductes cíviques de la gent 

jove.  

El casal del poble de tota 

la vida, pot arribar a ser 

més que un tendre record 

d’infantesa per convertir-
se en una solució real i 

global. La segregació actu-

al ens empobreix com a 

persones i fa que les políti-

ques socials esdevinguin 

inassolibles per a petites 

comunitats com la nostra 

degut al cost de mantenir 

tots aquests recursos im-

mobles separadament.  

Un espai públic exclusiu 

per a cada segment de la 

població ha estat la cançó 

de moda a la darrera dèca-
da i tot ens du a pensar 

que ha estat el principi de 

la fi de la convivència. 

Aquesta sembla, si mes 

no,  la inèrcia general.  

 



 L’índex de natalitat ha disminuït i es 

preveu que continuï fent-ho.  De les 113 

places d’educació infantil de 0 a 3 anys, n’hi 

ha 92 d’ocupades. 50 per infants nascuts a 

Cabrera, 8 per infants amb pares que treba-

llen a Cabrera i 35 per infants “sense vincula-

ció a Cabrera” 

 Des de GxC creiem que molts d’aquests in-

fants sense pretesa vinculació a Cabrera, hi 

tenen els avis o senzillament han escollit l’-

Escola perquè hi han trobat l’espai i l’equip 

perfectes per als primers aprenentages dels 

seus fills. Una bona escola bressol pot ser un 

reclam perquè parelles joves vulguin ins-

tal·lar-se al poble.  

El Departament d’Ensenyament 
de la Generalitat de Catalunya, 
en el Decret 101/2010 d’ordena-
ció dels ensenyaments del pri-
mer cicle de l’educació infantil, 
exposa: 
 
«En l'estructura del sistema edu-
catiu es defineix l'educació in-

fantil com una etapa educativa 
única, organitzada en dos cicles, 
amb identitat pròpia, que ha de 

contribuir al desenvolupament 
emocional i afectiu, físic i mo-
tor, social i cognitiu dels in-
fants en col·laboració amb les 
seves famílies, proporcionant-

los un clima i un entorn de 
confiança.» 
«L'ordenació d'aquests ensenya-
ments es basa en la llarga expe-

riència educativa que té Cata-
lunya en l'educació dels in-
fants de zero a tres anys i en 
el seu nivell de qualitat i reno-

vació pedagògica en el desenvo-
lupament de l'acció educativa.» 

I en el seu Annex 1: 
«Els infants, ja a l'inici d'aquesta 
etapa, comencen a experimentar 
la connexió entre les seves famí-
lies i l'entorn. Un entorn que 
s'eixampla de manera progressi-
va i que, a partir dels referents 
familiars que tenen com a pro-
pis, integrarà altres persones, 
objectes, llocs, experiències, 
emocions, valors, llenguatges, 
imatges, gustos, sons i olors, 
entre altres, fet que desencadena 
aprenentatge.» 
[...] 
«Una vinculació afectiva per 

part de les persones educado-
res i un entorn acollidor faran 
que els infants tinguin confi-
ança i se sentin atesos i ben 
acollits, i afavoriran un desen-
volupament progressiu de ma-
nera adequada.» 

 
Aquestes definicions semblen 
fetes expressament per a l’Escola 
Bressol El Castellet. Una Escola 
Bressol que, des del curs 2010-
2011, ha hagut de viure situaci-
ons complicades que no han afa-
vorit l’ocupació plena.  
Des que l’actual direcció va 
aconseguir guanyar la concessió, 
ha treballat dur per restablir la 
normalitat i fer un espai educa-
tiu on els nens hi vagin contents,  
on aprenguin a conviure i a rela-
cionar-se més enllà de l’àmbit 
familiar. Famílies que participen 
activament en el funcionament 
de l’escola.  
Hi ha estudis que indiquen la 
importància dels aprenentatges 
en els tres primers anys de vida. 
Per Cabrera, l’Escola Bressol 
Castellet és un actiu d’una 
transcendència importantíssima.    

ESCOLA BRESSOL EL CASTELLET 

CRÒNICA D’UNA MORT ANUNCIADA? 
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LES RAONS 

DEMOGRÀFIQUES 

L’equip de Govern ha resolt fer un canvi d’ús a les instal·lacions que avui acullen l’Escola Bressol El Cas-
tellet, reconvertint-lo a casal de la gent gran i concentrant tot el servei del primer cicle d’educació infantil 
a l’Escola Bressol Marinada. Gent per Cabrera no s’oposa a que la gent gran disposi d’unes instal·lacions 
millors, però ens preocupa que per fer-ho s’elimini l’únic equipament educatiu públic que hi ha al centre 
del poble. Tot plegat es va fer amb molt poc tacte i pel que hem anat veient, d’una manera poc fonamen-
tada. A petició del nostre grup i amb l’empenta de les persones afectades, l’Alcalde ha convocat una sèrie 
de reunions amb tots els regidors per parlar-ne i ha aprofundit en els motius que l’han dut a prendre 

aquesta decisió. Els entenem, però no els podem compartir del tot. 

ECONÒMIQUES 

 La xifra de 175.000 euros que es va donar sobre 

el dèficit de les escoles bressol de Cabrera de 

Mar era errònia. L’aportació de l’ajuntament a les 
dues escoles és de 93.160 €, dels quals menys de la 

meitat corresponen a l’escola Bressol Castellet. L’e-

quip de govern ha reconegut la seva precipitació 

amb les xifres per tal de poder optar a les subvenci-

ons . 

 Si analitzem les despeses de mantenir El Castellet 

en funcionament (serveis, subministraments, direc-

ció i personal), la xifra de mantenir l’equipament 

com a Casal per a la Gent Gran podria arribar a cos-

tar a l’Ajuntament un mínim de 80.000 euros l’any. I 

caldria afegir-hi la despesa per adequar-lo de 
164.000 € que segons l’alcalde en 1 any estaria amor-

titzada. Permeti’ns que ho dubtem. 



* “Jo vaig portar la meva primera 
filla allà i voldria portar la sego-
na perquè l'experiència va ser 
immillorable. Sóc un d'aquests 
casos de fora del poble perquè 
visc a Mataró, i segons l'alcalde 
no tinc dret a usar la guarderia. 
Doncs he de dir-li un parell de 
coses a l'alcalde: jo sóc filla de 
Cabrera, la meva família ha tri-
butat més de 30 anys a Cabrera, 
vaig anar a l'escola privada de 
Cabrera perquè l'ajuntament va 
tancar la pública, vaig formar 
part molts anys de Cabrera Soli-
dària, la segona carrera me la 
vaig poder pagar gràcies a una 
beca del poble, vaig publicar un 

treball sobre el cinema de Cabre-
ra i no fa gaire vaig fer una expo-
sició al Cafè. I el més important, 
els meus pares encara hi viuen i 
ells gestionen, com la majoria dels 
avis, la portada i recollida dels 
néts a les escoles. Senyor alcalde, 

no som números, som persones.” 

** “Sóc mare, però també sóc 
mestra d'infantil i costa molt tro-
bar una escola bressol on l'equip 
docent faci una feina tan ben feta. 
Les educadores s'impliquen amb 
famílies i infants per a vetllar pel 
benestar dels més petits, plante-
gen unes activitats fantàstiques i 
posen molta il·lusió amb allò que 

fan..” 

*** “Sóc de Cabrera de tota la vida 
[...]porto a la meva filla a l'escola 
bressol i si tingués més fills vol-
dria portar-los també allà. A part 
d’es-tar molt contenta i súper 
agraïda a  les grans professionals 
que cuiden i ajuden a educar als 
nostres fills, vull dir que jo tinc 
problemes de mobilitat i l'escola 
bressol al centre de Cabrera em 
permet poder disfrutar cada dia 
de portar jo sola a la meva filla a 
l'escola. Prou dificultats ja tinc al 
meu dia a dia com pk a sobre 
me'n posin d'innecessàries...si 
tanquen l'escola bressol em que-
daré sense poder portar jo sola a 

la meva filla a l'escola.”  

   Aquest apartat d’El Balcó, com hem indicat en les darreres publicacions, persegueix apropar les dades 
econòmiques del municipi a tots els veïns del poble. Aquestes dades haurien de fer-nos reflexionar. Cal 
“parar i pensar” en les veritables necessitats del municipi  i analitzar si realment la majoria dels impostos 
que paguem tots els veïns es destinen a cobrir aquestes necessitats reals.   
    Malgrat que totes les comparacions poden ser matisades i comentades, sí que representen, per si soles, 
una realitat . Us convidem a pensar-hi. 
 
 
 
 
 
 

 

Els pares i mares de l’Escola Bressol El Castellet han estat els principals impulsors per 
demanar que aquest canvi d’ús no es dugui a terme. Han analitzat la situació amb molta 

seriositat i han buscat informació i suport per a la seva demanda. Des de la presentació 

d’un recurs d’oposició o la recollida de signatures, a una cassolada durant el Ple del mes 
de novembre o un grup al facebook. Que la societat reaccioni davant allò que afecta els 

seus interessos més elementals, és sempre una bona notícia.  
Volem aprofitar aquest espai per donar-vos a conèixer algunes de les seves opinions 

COM HEM GESTIONAT FINS AVUI L’AJUNTAMENT? 

COM HO HAN ESTAT FENT ELS MUNICIPIS VEINS? 
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COMPARATIVA PARTIDES PRESSUPOST   2011 

        

POBLACIO HABITANS 

DESPESA EN PERSONAL 

TOTAL PROMIG /HABITANT 

CABRERA DE MAR 4.528 2.236.000 494 

CABRILS 7.196 2.611.000 363 

TEIA  2010 6.162 2.880.000 467 

TIANA 7.973 2.587.000 324 

ARGENTONA 11.776 4.755.000 404 

LLAVANERES 10.406 4.598.000 442 

MONTGAT 10.739 3.307.000 308 

DOSRIUS 5.123 1.876.000 366 

COMPARATIVA PARTIDES PRESSUPOST   2011 

PROMIG EUROS PER HABITANT 

  

CABRERA DE 

MAR 

MITJANA MUNICIPIS ANA-

LITZATS 

ENDEUTAMENT FINANCER 1.068 773 

DESPESA CORRENT 526 474 

DESPESA EN PERSONAL 494 389 

En aquesta edició 
exposem el cost 
del personal: 

recull de les dades 
publicades fins 

avui:  

https://www.facebook.com/cabrerasolidaria
https://www.facebook.com/cabrerasolidaria


A les portes del Nadal tornen les iniciatives solidàries entre les que 
destaca un any més La Marató de TV3. Una de les activitats organitza-

des a Cabrera ha estat  la II Marxa Solidària destinada a recaptar fons 

per lluitar contra les malalties neurodegeneratives. L'Albert Castañé, 
membre de GxC i uns dels organitzadors de l'esdeveniment, ens co-

menta: "Respectant el format original que tant va agradar l'any passat, 

hem volgut refrescar la idea aportant noves sorpreses com una batu-
kada que ens va rebre a la Plaça Nova o nous col·laboradors que ens 
han permès engrossir la bossa amb que hem obsequiat a tots els parti-

cipants. Més sortejos, més material i fins i tot un sopar per a dues per-

sones a l'Hotel del Port de Mataró han completat el que ha estat una 
jornada festiva i familiar on poder contribuir a recaptar fons per la Ma-

rató de TV3, concretament hem aconseguit 1.482 €! Gràcies!". Es per 

això que aprofitem aquest canal per agrair-vos la participació i fer pos-
sible, un any més, que Cabrera de Mar pugui aportar el seu granet de 

sorra a ajudar en la investigació per a les malalties neurodegenerati-

ves. Moltes gràcies a tots! 

Podeu seguir l’esdeveniment  a www.facebook.com/caminadaperlamarato. 

Ho sap tothom i és profecia... 

(fragment) 

 

La gent s’agleva en la nit dura, 

Tots anuncien la ventura, 

Les Illes porten el saïm, 

I els de l’Urgell, farina pura: 

Qui res no té, clarors del cim. 

La fe que bull no té captura 

I no es fa el Pa sense el Llevat: 

A cal fuster hi ha novetat. 

 

J. V. Foix  

(Onze nadals i un cap d’any) 

Cabrera camina amb la Marató de TV3 

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 

GENT PER CABRERA US DESITJA 

UN BON NADAL  

I UN 2014 BEN PLE D’ALEGRIES  

http://www.facebook.com/caminadaperlamarato

