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El balcó 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 Que el govern s’afanyi a 

tallar arbres quan són a 

punt de treure una orde-

nança per regular aquestes 

pràctiques als ciutadans. 

Ens semblen uns diners 

molt mal emprats a part de 

tenir un punt de barbàrie. 

Recordem també la tala de 

mimoses centenàries (la 

mimosa ja existia en temps 

dels íbers) als jardins de 

Cal Conde 

 Que ERC i CiU vulguin 

enfocar la campanya per 

les municipals com una 

prèvia a les autonòmiques. 

Entenem el moment que 

viu el país, però des dels 

plens dels ajuntaments ja 

ens hem adherit al dret a  

decidir i hem participat en 

la campanya del 9N. Els 

grups que només volen 

treballar per l’àmbit local 

no tindrem tota la força 

mediàtica que ells desple-

garan. Però l’últim que 

farem és donar-nos per 

vençuts. Gent per Cabrera 

acatarà el que el poble 

decideixi en les eleccions 

que pertoquin i el nostre 

pensament en aquest sentit 

és divers i cadascú de nos-

altres votarà segons el seu 

parer, com hem fet sem-

pre. 

 Acabarem per pensar que 

això de les dretes i les 

esquerres són idees obso-

letes, màscares carnavales-

ques. Vist com va tot, sem-

bla que en aquest món 

només hi ha dues tendènci-

es: o ets un pària o ets un 

lladre.  

En el Ple del mes de 

Gener, l'equip de 

govern municipal ha 

presentat els pres-

supostos per aquest 

exercici, el de 

GICSA i el de l'A-

juntament. 

Des de Gent per 

Cabrera volem fer 

èmfasi en els se-

güents aspectes: 

GICSA 

El cost de gestionar 

aquesta societat s'apropa  

als 140.000 euros.  

Aquesta quantitat supo-

sa, aproximadament, el 

25% del cost total de la 

plantilla de l'empresa. 

PRESSUPOST MUNI-

CIPAL  

L'any 2015 és el primer 

exercici que, arran de la 

reorganització de l'equip 

humà de l'Ajuntament, 

es posarà en funciona-

ment la retribució varia-

ble en funció dels objec-

tius assolits. L'import 

previst en el pressupost 

per la seva distribució es 

de 100.000 euros, aproxi-

madament un 5% de la 

despesa anual de perso-

nal.  

 

Pel que fa a les inversi-

ons, trobem a faltar que, 

de forma sistemàtica, 

una part important de 

les mateixes es destini a 

reduir la despesa fixa. 

En definitiva, a potenci-

ar la sostenibilitat econò-

mica del municipi i/o a 

reduir la necessitat d'in-

crementar  la pressió 

fiscal a futur. 

En la web de l'Ajunta-

ment es pot llegir, fent 

referència a les inversi-

ons, que es destinaran, 
"en part, a l'arranja-

ment de la coberta de 

Cal Conde i a la cons-

trucció d'una cuneta 

per a vianants en el 

lateral de la NII en el 

tram comprès entre 

Bonamar i el Pla de 

l’Avellà".  Per tal de ser 

més concrets, la partida 

destinada a la 

coberta de Cal 

Conde suposa 

el 12,70% de 

les inversions 

pressuposta-

des. L’arranja-

ment de la NII 

en suposa un 

22,29%  

 

P R E S S I Ó 

FISCAL 

Aquest és un dels aspec-

tes dels que més es parla 

darrerament, tota vega-

da que la reducció d'una 

part de l'atur que va lli-

gada a l'increment del 

consum depèn, en gran 

manera, de la renda dis-

ponible de les famílies.  

Si estem d'acord en 

aquest punt, cal tenir 

present (com ja hem co-

mentat alguna vegada 

en les darreres publicaci-

ons), a l'hora de calcular 

l'IBI, els valors utilitzats 

fins avui i a la vegada 
valorar LA CAPACI-

TAT DE PAGAMENT 

dels ciutadans.  

 

PRESSUPOST 2015 

Hivern 2015 

 

Nota: No dubtem en cap cas de l’esforçada feina del sr Regidor 

d’Hisenda per fer quadrar els números i poder acontentar al 

màxim les demandes de les diferents regidories . 



Donat que en el darrer Butlletí Municipal es fa referència a la "bondat" del càlcul de l'IBI en el nostre municipi, 

sempre tenint en compte els paràmetres utilitzats fins avui, Gent per Cabrera volem mostrar la pressió fiscal de 

l'IBI directament sobre la declaració de la renda.  

Com ja indiquem en el quadre, aquestes dades no estan exemptes d'errors, però si ens permeten començar a intro-

duir nous elements de gestió a l'hora de fixar els impostos.  

Tot hi que hi pugui haver xifres 

que ens hagin passat per alt, se-

gons el que hem pogut anar reco-

llint de la informació que se’ns pro-

porciona, volem destacar els se-

güents costos d’aquesta legislatu-

ra: 

 -Càmeres de seguretat 

64.524,73€ 

 

PRESSUPOST 2015: LA PRESSIÓ 

FISCAL 
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DADES REFERIDES A 2012   (LES DARRERES PUBLICADES PER IDESCAT) 

 
IMPORT MIG 

DELS IMPORT IBI TOTAL IMPORT 

% REBUT IBI 

MIG / PROMIG 

IRPF  

POBLACIÓ 

IRPF  

PRESENTATS RECAPTAT REBUTS IBI MIG IBI (A) 

CABRERA DE 

MAR 29.664 3.393.680 2.876 1.180 3,98 

ALELLA 32.593 4.920.714 5.337 922 2,83 

LLAVANERES 29.095 3.678.884 7.601 484 1,66 

TEIA 31.540 2.895.448 3.544 817 2,59 

TIANA 29.754 3.231.807 4.677 691 2,32 

PREMIÀ DE 

DALT 27.733 3.602.907 5.199 693 2,5 

MARESME 21217 143.992.474 315082 457 2,16 

(A) Aquest percentatge s’ha calculat sobre la base de que per cada rebut d'IBI hi ha una declaració  

de renda presentada. Segurament aquesta dada no és del tot precisa, però si que ens permet     

establir una comparació amb pobles veïns al voltant de la pressió fiscal que suposa l'IBI 

La capacitat d'endeutament ha d'esdevenir un dret i no pas un deure com se'ns va presentar en el darrer Ple. 

Hom ha de poder-ho escollir sense que això representi un valor afegit. Començar i acabar un exercici amb el ma-

teix rati de deute significa que s'ha ampliat el capital a retornar, que tampoc és dolent, però que no ens ho ven-

guin com una fortalesa. A més, sol·licitar un préstec en l'últim any de legislatura per poder posar "guapo" el po-

ble resulta una pràctica no gaire ètica i una herència a retornar per als propers governs. 

 Trasllat i adequació envelat: 

71.089,39€ 

 Projecte Serveis Socials Cal 

Conde: 14.940,72€ fins a 

data d’avui 

 Conversió Escola Bressol El 

Castellet en Casal per a la 

Gent Gran: 86.167,41€ 

 Reorganització plantilla 

53.219,9€ 

 E n l l u m e n a t  p l a t j a : 

78.653,82€ 

 Redacció POUM: 400.000€ 

aprox. 

 Punt d’informació turística:  

22.814,53 

 Del pressupost total de 

l’Ajuntament, només un 5%

es destina a inversions 

 

ALGUNES XIFRES A TENIR EN COMPTE 



En els seus inicis, ara fa 6 anys, la 

cursa Santvi era una cursa popu-

lar i gratuïta, ideada perquè la 

gent de Cabrera poguessin fer un 

recorregut per la nostra part més 

abrupte. Una cursa pensada per a 

tots els públics i eminentment fes-

tiva, tal i com correspon a un esde-

veniment de festa major. Els orga-

nitzadors hi col·laboraven de ma-

nera també altruista.  

Nou govern, noves maneres. Ara la 

cursa l’organitzen clubs esportius 

privats que cobren 15 euros per la 

inscripció als adults (si es fa antici-

padament, sinó en són 18). Les 

persones que vigilen el recorregut 

són de l’entitat excursionista ca-

brerenca Yuuusa que col·laboren 

desinteressadament. La policia 

local de Cabrera també col·labora 

en la seguretat. Els trofeus els do-

na la Diputació. Hi ha empreses 

patrocinadores que alguna cosa 

deuen aportar. Així doncs, el preu 

de la inscripció a què es destina? A 

la publicitat es deia que amb la 

inscripció et regalaven una samar-

reta, l’esmorzar i un dorsal.  

Perquè una cursa d’aquestes carac-

terístiques funcioni, cal cuidar dos 

aspectes: el recorregut i l’organit-

zació. Sobretot quan cobres un 

preu per la inscripció. Pel que fa al 

recorregut, no hi ha res a dir. Als 

participants els ha agradat. Però 

això és mèrit de la nostra geogra-

fia. Pel que fa a l’organització ja hi 

ha més discrepàncies.  

Ens consta, ho hem pogut veure al 

Facebook, que molta gent no va 

quedar contenta. Hi va haver 186 

participants, alguns dels quals van 

manifestar el seu desacord pel 

tracte rebut després de pagar una 

inscripció de 15 euros. Hi va haver 

embolics en el cronometratge i en 

les classificacions; varen obsequiar 

als participants amb samarretes 

que no eren de la seva talla tot i 

que se’ls hi va demanar a l’inscriu-

re’s; per beure se’ls va donar un 

got d’aigua (literal. Hi ha fotografi-

es que ho demostren. Imagineu els 

participants corrent amb el got 

d’aigua! ) i per esmorzar un escar-

ransit entrepà de gall d’indi. Algun 

corredor expert es va perdre i a 

sobre es va quedar sense samarre-

ta... 

Potser podríem canviar el nom a la 

cursa i dir-li “Pateix Cabrera”, 

però preferiríem que les coses es 

fessin millor. Equivocar-se és una 

oportunitat per millorar. Esperem 

que així sigui, perquè sinó no ente-

nem perquè hem passat d’una acti-

vitat festiva pensada per al poble a 

una cursa amb pretensions. 

CABRERA PARTICIPA AMB LA MARATÓ DE TV3 

LA SANTVI: ÈXIT O FRACÀS? 

ses, vals per un bon sopar o per 

una sessió d’spa, etc.  

Amb les inscripcions i la rifa es 

van recollir 1.455,05 euros. 

Gràcies, en nom de la organització, 

per la vostra col·laboració.  

Enguany la Marató de tv3 anava 

destinada a recollir fons per les 

malalties del cor. Amb una inscrip-

ció de 5 euros, els participants van 

poder gaudir d’un bon recorregut 

pel nostre poble amb xocolata ca-

lenta, aigües, i tot un seguit d’ob-

sequis per part dels patrocinadors 

que els organitzadors es van preo-

cupar de buscar. S’hi van rifar sa-

marretes de jugadors del Barça i 

de l’Espanyol, cistelles d’hortalis-
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La sortida de la caminada i la batucada final 



Hem tingut notícia que propera-

ment Cabrera de Mar tindrà el seu 

gegant. Abans que res dir que llo-

em la iniciativa i que celebrem que 

hi hagi jovent engrescat a tirar 

endavant una colla gegantera. No 

ens oposem a que Cabrera tingui el 

seu gegant. Que quedi clar. L’única 

cosa que tenim a dir és que ens 

hauria agradat que la tria del per-

sonatge hagués estat més partici-

pativa. I també, perquè no dir-ho, 

la seva elaboració. Ho hem vist en 

alguns indrets i el resultat ha es-

tat magnífic, a part del sentiment 

de pertinença que genera una figu-

ra triada per consens i construïda 

per la gent.  

Allò del taller ho podem passar per 

alt, però la tria del personatge no. 

S’ha escollit un senyor feudal que 

ens posa una mica la pell de galli-

na. Se’ns acuden uns quants perso-
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natges que formen part del nostre 

imaginari més immediat. També 

podríem crear-ne algun sorgit de 

les runes que volem promoure.  

Fer participar la població a través 

de les entitats, escoles, etc. hauria 

generat, de ben segur, un debat 

interessant i ens hauria acostat a 

la nostra història particular.  

Les primeres notícies documenta-

des de l’existència de Burriac veni-

en de la donació que féu la Comtes-

sa Ermessenda de Carcassona al 

seu fill Berenguer Ramon I. I, pre-

cisament, Ermessenda podria ha-

ver estat un bon personatge. Sense 

anar més lluny, a la Wikipèdia ens 

en diuen:  

«Santiago Sobrequés va afirmar 

que "fou una dona de remarcable 

beutat", tot i que els aspectes més 

rellevants de la seva persona estan 

relacionats amb les seves positives 

qualitats morals. A la documenta-

ció medieval on apareix, se l'ad-

jectiva com: venustíssima, magní-

fica, piadosa, bondadosa, estima-

da o dolcíssima. Ermessenda era 

una dona de tremp i envergadura 

considerables, amb unes altes 

qualitats morals. Tal com va de-

mostrar al llarg de la seva vida, 

va potenciar el triomf del dret per 

sobre de la violència i les fórmules 

militaristes i va ser una impor-

tant promotora d'obres d'art reli-

gioses.» 

Fins i tot TV3 en va fer una sèrie 

sota el lema “La dona més podero-

sa de la història de Catalunya”.  

Una altra opció podria ser el déu 

persa Mitra, vinculat al nostre 

patrimoni arqueològic. En fi, que 

ens sembla que ja no hi som a 

temps. Tot està dat i beneït. 

EL RETAULE GÒTIC DE SANT JOAN BAPTISTA 

 
El passat dissabte 24 de gener, 

dins dels actes de la Festa Ma-

jor de Sant Vicenç, amb un ple 

absolut de l’església, es va 

inaugurar una fidelíssima re-

producció del Retaule gòtic de 

Sant Joan Baptista, obra de 

Bernat Martorell. 

Bernat Martorell (1390-1452) 

fou uns dels pintors més im-

portants del gòtic català, es-

sent-ne el principal estendard 

durant el període 1425-1450, 

ultrapassant les fronteres de 

la Corona d’Aragó.  

El Retaule gòtic de Sant Joan 

Baptista s’emmarca dins de 

l’època primerenca de Bernat 

Martorell, ja que fou concebu-

da entre els anys 1424-1425. 

Aquest retaule presidia la des-

apareguda capella de Sant 

Joan, situada als terrenys ac-

tuals de Can Lladó-Modolell, 

passant posteriorment a l’es-

glésia parroquial degut al de-

teriorament de la citada cape-

lla. Des del 1916 aquest retau-

le s’exhibeix al Museu Diocesà 

de Barcelona, on és degudament 

custodiat. Es necessari comentar 

que aquest retaule ha sortit molt 

poques vegades d’aquesta última 

ubicació, i molts de nosaltres recor-

dem perfectament la nostra sor-

presa al descobrir-lo com a retaule 

originari de Cabrera durant la ce-

lebració de la Expo de Sevilla del 

1992, on estava exposat al pavelló 

de Catalunya (la veu va córrer com 

la pólvora, i ben aviat tothom qui 

va anar-hi del poble va passa a 

veure’l per assegurar-se que posa-

Detall 

va “Cabrera de Mar”). També 

vam poder fruir d’aquest retaule 

durant la commemoració dels 425 

anys de la dedicació de l’església 

parroquial, l’any 1995. 

Actualment, i gràcies a la iniciati-

va de la Fundació Burriac, podem 

gaudir d’una més que excel·lent 

reproducció del retaule, feta amb 

les més modernes tecnologies 3D, 

com ens va explicar de primera 

mà el tècnic restaurador Francis-

co Blanco-Moreno Pérez. És tant 

el detall de la reproducció, que es 

poden observar les deformacions 

de les taules, les pinzellades i el 

treball del repujat de l’or. 

Per tant, només resta felicitar tot 

el poble de Cabrera per haver 

recuperat una obra emblemàtica 

de l’art català, encoratjant-nos a 

tots a gaudir de la contemplació 

d’aquesta fidel reproducció, porta-

da a terme per encàrrec de la 

Fundació Burriac i amb la 

col·laboració de la Parròquia i 

l’Ajuntament del nostre poble. 

DE GEGANTS I DE SENYORS 



Ens preocupa que els joves del nos-

tre municipi hagin de marxar de 

Cabrera quan tenen edat d’emanci-

par-se, perquè no tenen capacitat 

econòmica per poder adquirir o 

llogar una vivenda al seu municipi 

i per tant, ens ocupa trobar soluci-

ons perquè els nostres joves pu-

guin tenir accés a una vivenda i 

poder així, evitar que hagin de 

marxar a municipis veïns .  

Una dada important per compren-

dre aquesta problemàtica, és que 

el nostre municipi presenta un 

IRPF molt més alt que a la resta 

de la Comarca i també que al con-

junt de Catalunya. Aquest fet, ens 

mostra que per a una persona jove, 

li serà molt difícil, per no dir im-

possible, la possibilitat d’adquirir 

una vivenda en el seu propi muni-

cipi, ja que, la capacitat econòmica 

de compra, d’una persona jove és 

limitada. 

Amb aquest anàlisi i veient la pi-

ràmide demogràfica de Cabrera de 

Mar (a sota nens/es de 0 a 4 anys a 

dalt persones de 85 anys cap enda-

vant) podem veure com el gran 

gruix de la població, el tenim entre 

els 35 i els 60 anys. Amb aquesta 

dada, podem determinar que el 

nostre municipi s’envelleix, i no 

pas per falta de nens/es, perquè 

com podem veure, entre els 0 i els 

15 anys, a Cabrera hi ha prop de 

1.000 nens i nenes, un 20% del 

total de la població. 

Amb aquestes dades, ens preocupa 

que el nostre govern municipal, no 

sigui capaç d’oferir solucions, per 

tal que, els/les joves de Cabrera de 

Mar, puguin accedir a una vivenda 

i no hagin de marxar en un futur 

proper per la ineficàcia de les polí-

tiques socials dutes a terme fins al 

moment. El fet de que el govern 

municipal apugi l’IBI, no facilita 

l’emancipació del jovent, ja que, 

agreuja encara més la situació, pel 

fet, que un cop adquirida la viven-

da, poder-la mantenir, sigui més 

costós. Cal destacar també, 

que l’acció del govern mu-

nicipal actual, no està es-

sent capaç d’oferir VPO 

(vivendes de protecció ofici-

al) i s’ha vist forçat a tan-

car l’escola bressol El Cas-

tellet. S’ha hagut de modi-

ficar l’ús d’aquesta ins-

tal·lació, degut a que no hi 

ha prous naixements, però 

és clar, com n’hi ha d’haver 

si no es soluciona l’accés a la 

vivenda dels/les joves de Ca-

brera? 

Des de Gent per Cabrera per 

tant, ens ocupa, poder desen-

callar aquesta situació, i dotar 

d’una vegada per totes al nos-

tre municipi, amb VPO de ven-

da o de lloguer que permetin, 

que els/les nostres joves, i d’a-

quí uns quants anys, els nens/

es, puguin viure allà a on han 

nascut i puguin no només créi-

xer, sinó que puguin emanci-

par-se, crear la seva família i 

enriquir el nostre municipi 

amb el futur d’un poble, els nens/

es. 

Cabrera: poble envellit? 
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JOANA RODON, NOVA REGIDORA DE  

GENT PER CABRERA 

 

GUANYADORA DE LA RIFA 

La Marta Medina ha estat 

la guanyadora de la rifa 

que Gent per Cabrera or-

ganitzà en combinació 

amb La Grossa de Cap 

d’any. Sabem que ja ha 

començat a fer “gasto”. 

Enhorabona i sort per als 

comerços i restaurants 

que ens han fet confiança! 

Aquest passat Ple del mes 

de gener, la Joana Rodon va 

ser nomenada nova regidora 

de Gent per Cabrera en 

substitució d’en Carles Mun-

né. Li desitgem encert a la 

Joana i agraïm a en Carles 

la feina feta. 



Integrants de Gent per Cabrera estem treballant per renovar la nostra web i les xarxes socials per tal de poder 

ser més assequibles a aquells que ens vulguin conèixer o donar-nos les seves opinions o expressar-nos un proble-

ma. I és evident que internet ofereix moltes possibilitats a un cost econòmic molt reduït però vol hores de feina 

que dediquem molt gustosament. Com les que hem dedicat per fer-vos arribar aquesta publicació a les vostres 

cases aquests darrers quatre anys.  

Som un grup local, el nostre abast no va més enllà del nostre terme, les nostres sigles no surten contínuament als 

mitjans de comunicació i és per això que hem anat publicant El Balcó al llarg d’aquests quatre anys. És una ma-

nera d’estar presents quan no pots fer acció de govern. Les eleccions s’acosten i tot i que no estem en campanya, 

sí que els grups que ens presentem a les eleccions hem d’anar acotant la feina de preparar el programa i la cam-

panya. Dins del grup tenim gent amb ganes de col·laborar, joves amb idees i empenta i van rumiant en com po-

der arribar als nostres veïns amb les eines limitades de que disposem. 

Tenim una companya de grup que enguany participava en els Tres tombs al poble amb els seus cavalls i per tal 

de poder donar a conèixer la web vam pensar que una bona manera de fer-ho 

seria obsequiar amb unes bossetes de caramels al públic assistent. Val a dir 

que els nostres van ser els únics caramels que es van repartir.  

Ens vam passar tota una tarda de dissabte una bona colla de gent fent tre-

ball en cadena. Posant les enganxines amb la web a les bossetes, omplint-les 

amb un parell de caramels i un globus d’aigua i lligant-les amb un llaç. Va 

ser una manera de donar-nos a conèixer aportant un valor afegit. La dolçor i 

el joc, que no és poc en els temps que corren.  

Vam passar una bona tarda fent els paquets mentre parlàvem del poble, dels 

seus camins, la seva gent i de les impressions que anem recollint. Gent per 

Cabrera som part de Cabrera i tot i les crítiques per aquesta acció ens que-

dem amb les cares dels qui collien els caramels mentre veien passar els qui anaven a beneir els seus animals. 

 

NO ÉS CAMPANYA 

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 

www.gentpercabrera.cat  

VISITA LA NOSTRA NOVA WEB I ELS NOS-

TRES COMPTES A TWITTER, FACEBOOK I 

YOUTUBE... I INTERACTUA AMB NOSAL-

TRES A TRAVÉS DE LA XARXA 

D’UN CACTUS 

Ma. Antònia Salvà 
Com rèptil monstruós de pell clapada,  

d'entranya llefiscosa, era ajocat  

al seu recó bevent la solellada.  

De sobte, sa malícia desvetllada,  

enrevisclant-se va esquerdar el test.  

 

Enllà de l'hort, que se'n perdés el quest,  

dalt una paret seca fou llançat,  

i al cap de temps, damunt les pedres dures,  

furgant per les llivanyes i juntures,  

trobí el vell drac encara aferrissat.   

! 


