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El balcó 
Una mirada crítica i constructiva 

 

Ens preocupa … 

i ens ocupa 

 
 Que dels 136.700 € que el 

govern destina en el seu 

pressupost al desenvolu-

pament de polítiques de 

joventut, es destinin 

19.500 euros a activitats i 

40.000€ a manteniment i 

més de 16.000 a adequa-

ció instal·lacions. Caldrà 

veure en què acaba tot 

plegat.  

 La subvenció per a l’asso-

ciació de la Gent Gran és 

de 400 €  

 Que es promogui Cabrera 

com a municipi turístic. I 

les infraestructures turísti-

ques? 

 Que el govern municipal 

es gasti 35.000 euros + 

IVA per reorganitzar la 

plantilla de l’ajuntament, 

quan l’Associació Catalana 

de Municipis oferia un 

curs de 65 € a tècnics i 

regidors amb la mateixa 

finalitat. 

 Que segons com les deci-

sions polítiques s’escudin 

sota el pes de la normati-

va. Sembla que tant per bé 

com per mal, sempre en 

tenen la culpa els tècnics.   

 Que es traslladi l’envelat a 

un espai encara no urba-

nitzat i com a conseqüèn-

cia s’hagin d’anul·lar esde-

veniments programats. 

 Que s’acusi de calumnia-

dors als qui discrepen. 

Gent per Cabrera 

som un grup format 

per persones de di-

versa procedència i pensa-

ment. Tenim un nexe en 

comú: el poble que ens 

acull, a alguns des de la 

naixença i a d’altres des 

d’una adopció més tardana. 

Ens uneix també un mateix 

anhel: que Cabrera de Mar 

sigui un poble que es trans-

formi amb naturalitat, sen-

se grans atzagaiades. Tam-

poc no volem entrar en els 

difícils encaixos de les es-

tructures d’àmbit nacional 

que de vegades fan acotar 

el cap en benefici, no pas 

del poble, sinó d’un partit. 

A partir d'aquí, el que pen-

si cadascú té tot el nostre 

respecte i en determinades 

votacions al Ple així ho fem 

avinent.  

De tota manera, avui estem 

vivint uns fets que obren 

nous horitzons per Catalu-

nya i ens sembla oportú fer

-ne esment. 

La negativa del govern 

espanyol de negociar el 

pacte fiscal amb Catalu-

nya ha estat la gota que 

ha fet vessar el got de la 

nostra paciència i ha dut 

al govern de la Generali-

tat, amb Artur Mas al 

capdavant i recolzat per 

la gran manifestació de 

l’11 de setembre, a convo-

car eleccions. El govern 

català sembla decidit a 

que el poble de Catalunya 

pugui exercir el dret a 

decidir si vol la inde-

pendència o no la vol.  

 D’entrada, amb la con-

vocatòria d’eleccions 

per al novembre, ja hi 

haurà un primer sedàs. 

Tant des del punt de 

vista del polític com del 

ciutadà. Veurem com es 

presenten les diferents 

forces polítiques i si hi 

ha unió per defensar la 

viabilitat d'una Catalu-

nya independent i veu-

rem també com es mani-

festa el poble amb el seu 

vot després de l’allau d’in-

formació que li caurà al 

damunt. 

Les cartes són tirades, 

molta gent hi ha posat les 

seves il·lusions. Hem tin-

gut el moment de rauxa 

que cal per començar la 

partida i ara cal que s'im-

posi el seny si no volem 

veure caure les il·lusions 

com a un castell de cartes. 

Un moment històric 

tardor 2012 

Cabrera, municipi turístic? 

Segons informava la 

premsa (ACN), sembla 

ser que el govern munici-

pal treballa des de fa 

mesos per tal que la Ge-

neralitat inclogui Cabre-

ra de Mar dins la catego-

ria de municipi turístic. 

La informació donava a 

entendre que la deman-

da d’aquesta qualificació 

venia impulsada pel Car-

refour, ja que si Cabrera 

es declara municipi tu-

rístic, se’ls permet libera-

litzar els horaris. Segons 

s’informa, l’alcalde no ha 

negat aquest fet, tot i que 

ha justificat la mesura per 

l'important llegat arqueo-

lògic del poble.  

Si Cabrera ha de ser mu-

nicipi turístic, on són les 

infraestructures per donar 

servei al possible visitant? 

A quina mena de turisme 

es vol enfocar tot plegat? 

Volem que el poble se’ns 

ompli de turistes? I com 

explotarem un patrimoni 

la majoria del qual es tro-

ba en propietat privada? 

O el que és més impor-

tant, com el mantindrem?  

Hipotecant les futures 

generacions de cabre-

rencs? Confiem que impe-

ri el sentit comú i si les 

condicions són realment 

beneficioses, GxC no dub-

tarà a recolzar-ho. 

 

Ja tenim loteria de Nadal 
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Segurament, la majoria coincidi-

rem en que el disseny del pressu-

post municipal ve marcat, entre 

d’altres factors, per les estratègies 

i prioritats que l’equip de govern 

vol impulsar al llarg de la seva 

legislatura, i en el que també coin-

cidirem la majoria, menys l’al-

calde i alguns regidors actuals, és 

que el pressupost s’ha de confeccio-

nar d’acord amb la conjuntura eco-

nòmica actual i la previsible a curt 

i mig termini.  

Al mateix temps, la persona que 

ha de liderar la seva implementa-

ció ha de ser un referent en allò 

que, principalment, reflecteix el 

pressupost actual: retallada de 

despeses, increment de la pressió 

impositiva... 

L’alcalde actual te difícil ser un 

referent en aquest aspecte, tota 

vegada que la despesa per la seva 

funció ha suposat un increment 

superior al 40% respecte al del seu 

predecessor i, al mateix temps, ha 

incrementat, amb la col·laboració 

del regidor d’Hisenda,  l’IBI en un 

24,2% (esgrimint l’excusa de l’in-

crement proposat pel govern cen-

tral i de compliment obligat). 

Des de Gent per Cabrera no 

compartim la major part de les 

inversions proposades per aquest 

exercici, i amb aquesta postura no 

entrem a discutir la seva necessi-

tat,  però sí la seva idoneïtat.  Difí-

cilment es pot entendre, a nivell de 

municipi,  que en aquest moment,  

l’estalvi produït per les retallades 

no repercuteixi en menys incre-

ment de l’IBI pels ciutadans,  i si 

es faci servir per tirar endavant 

inversions que poden esperar.  

I per finalitzar, demanem una re-

flexió sobre la necessitat de mante-

nir alguna de les inversions vi-

gents fetes pel govern d’ERC com 

la de Can Bartomeu. 

Es tracta d’una finca que, tant la 

seva adquisició com les obres pos-

teriors i el seu manteniment, han  

suposat un esforç econòmic impor-

tant i un escàs “retorn” per a cada 

membre del municipi.  Desfer, amb 

seny, una inversió d’aquest tipus (i 

amb més motiu si ja es disposa de 

Cal Conde)  ha de suposar una 

reducció impositiva per la població 

i/o ha d’obrir la possibilitat de do-

tar-la d’ instal·lacions idònies per 

la tercera edat.   

 

 

   

dir del nostre voluntariat oferint 

xocolatades), sinó que també ens fa 

saber que podria dificultar la nostra 

presència en els diferents actes del 

poble.” Cabrera Solidària, havia cen-

trat enguany els seus esforços en 

proveir el Banc d’Aliments,  però 

això s’ha convertit “en un destorb 

per alguns membres de l’a-

juntament”. Acaben la carta amb 

l’esperança que tot plegat canviï, 

però manifestant que “tallem la di-

nàmica de competitivitat en la que 

se’ns ha volgut posar envers empre-

El 4 de juliol d’enguany, tots els 

regidors de l’ajuntament vam re-

bre una carta de l’ONG Cabrera 

Solidària on se’ns informava del 

seu “malestar després de la reunió 

mantinguda amb el regidor de fes-

tes el passat 29 de juny”. Segons 

informa la carta, després de quinze 

anys de col·laboració amb l’A-

juntament per tal de poder desen-

volupar la seva tasca, des que hi 

ha el nou govern, “no solament no 

ens facilita la feina (ja que prefe-

reix destinar els diners directa-

ment al Banc d’Aliments i prescin-

ses i  negocis privats”, anunciant que 

mantindran els compromisos adqui-

rits fins al setembre i que es desvin-

culen “de la col·laboració directa que 

hem tingut amb la regidoria de ser-

veis socials a través del banc d’a-

liments”.  

Animem a l’entitat a continuar i es-

perem que la situació es resolgui fa-

vorablement. En els temps que cor-

ren, tota ajuda és bona! 

AL VOLTANT DEL PRESSUPOST MUNICIPAL I 

EL LIDERATGE DE LA SEVA  IMPLEMENTACIÓ  

Cabrera Solidària fa arribar una carta als regidors 
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El total de subvencions direc-

tes de l’ajuntament a les enti-

tats socials, esportives i cultu-

rals, contemplades en els 

pressupostos, puja 43.040’- €, 

mentre que renovar el web, 

per exemple, suposarà una 

despesa de 43.000 €, traslla-

dar l’envelat 47.500 €, crear 

un quiosc de serveis al pla de 

l’Avellà 16.000 €... I la llista 

continua. 



L’ajuntament ha dut a terme nova-

ment aquest any, el cicle d’ac-

tivitats a la fresca per a les nits 

d’estiu “Viu les nits d’estiu del mes 

de juliol a Cabrera de Mar”. Hi 

trobem cinema a la fresca, sopars a 

diversos restaurants de la població 

amenitzats amb música en directe 

i altres actes i esdeveniments, dos 

al Pla de l’Avellà i tres al poble, 

concretament a Can Bartomeu. Dir 

primerament que creiem que 

aquest cicle és una bona iniciativa. 

Però senyors del govern, sabem 

que Can Bartomeu és una inversió 

que als cabrerencs els ha costat 

molts diners i que d’alguna mane-

ra s’ha d’amortitzar, però valdria 

la pena valorar els actes que s’hi 

fan per treure’n el màxim profit.  

Els tres actes que s’hi han fet són: 

Concert de l’Orquestra de Cambra 

de l’Empordà, l’obra de teatre 

“Boing boing”, produïda pel TAC i 

els “Moments estelars de la sarsu-

ela” a càrrec de Musical d’Or de 

Vilassar de Mar. Són tres actes 

que desperten interès, ben segur, i 

sobretot, pel que fa als concerts, a 

gent d’una certa edat. Però, malau-

radament, si no tenen mitjà de 

transport o algú que els hi porti, 

molta gent del nostre poble no hi 

podrà arribar, ja que a peu, els hi 

serà pràcticament impossible i si 

van en cotxe la feina serà seva a 

trobar aparcament. Si aquests ac-

tes es fessin al centre del poble, la 

majoria de veïns hi podria anar a 

peu i per la gent que ve de fora del 

nucli urbà, hi ha més lloc per apar-

car.  També val a dir que els actes 

a Can Bartomeu, deixen el poble 

desert i això també perjudica les 

atraccions, els firaires i els bars i 

restaurants del voltant.  Hi insis-

tim: per tal que la festa major i els 

seus actes siguin lluïts, cal que tot 

plegat es concentri el més cèntrica-

ment possible. 

BREUS 

NITS D’ESTIU I ACCESSIBILITAT 

ser el cavall de batalla d’AI-CM 

i ERC contra el govern de coali-

ció de GxC i CiU en la darrera 

campanya municipal. Que el 

Departament d’Urbanisme tom-

bi aquest projecte, és l’excusa 

perfecta i servida en safata per 

tal que el sr. Mir  no s’hagi d’e-

nfrontar als seus socis de go-

vern i a la inversa. Felicitats. 

 Des de les seves publicacions i 

en el Ple, el govern ens ha acu-

sat de mala gestió i d’haver ge-
nerat un forat de 600.000 €. 

Com és que el 2011 tanca, 

doncs, amb superhàbit? El que 

hi havia era un problema de 

tresoreria perquè, entre altres 

coses, la Generalitat ens devia 

uns diners, però un cop satis-

fets, ha resultat que l’any treme-

bundus va tancar amb el balanç 

sense pèrdues. 

 Al pressupost no hi ha partida 

reservada per a la Fira Iberoro-

mana.  S’imputarà tota al 2013? 

Així per què es fa bianual? 

 

Ple del 22 de maig de 2012.: “Aprovació inicial, 

si s’escau, pressupost corporació municipal i 

pressupost de GIC, S.A. exercici 2012” 

El sr. Alcalde diu que som en un “context 

de màxima incertesa”. El regidor d'Hisen-

da mira l’alcalde i aixeca les celles. 

Quan el mateix regidor diu que compra-

ran contenidors amb pedal, l’alcalde as-

senteix satisfet tocant-se la barbeta. 

El regidor de Serveis va mirant a l'oposi-

ció per sobre les ulleres, mig somrient i el 

Secretari, estoic. 

La secció femenina del govern sembla que 

cauran adormides en qualsevol moment.  

Davant l’afirmació del regidor d'Hisenda 

que a finals d’estiu tindrem els pagaments 

de les factures al dia, el Secretari aixeca 

les celles.  

 L’alcalde va fent cares davant les pregun-

tes de la regidora del PP. La regidora de 

Cultura es frega els ulls i mira el públic 

cercant complicitat. 

L’alcalde va apuntant tota l’estona i el 

regidor de Serveis es posa nerviós.  

La regidora de Cultura vol respondre a 

una pregunta i el regidor d’Hisenda se li 

avança.  

Poquíssim públic. 

 Gent per Cabrera va proposar, 

per tal de reduir l’impacte de 

l’increment de l’IBI, que el 

govern municipal prengués la 

iniciativa, com s’ha fet en mu-

nicipis com Santa Susanna, 

l’Escala..., i bonifiqués un per-

centatge de l’increment a tra-

vés de descomptes per promp-

te pagament, per exemple. La 

proposta no va ser acceptada. 

 La moció que presentà Gent 

per Cabrera per tal que el go-

vern municipal retirés la tota-

litat de l’increment de l’IBI 

aplicat per l’estat central, va 

ser retirada sota el compromís 

del govern de deixar sense 

efecte, per al proper exercici, 

aquest increment. 

 La Comissió Territorial d’Ur-

banisme de la Generalitat de 

Catalunya ha tombat el conve-

ni de la Genera per no trobar-

lo “suficientment justificat”. 

Com recordaran, aquest conve-

ni va ser redactat a proposta 

de Convergència i Unió i recol-

zat per Gent per Cabrera, i va 
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Anem pensant en transports 

per si el centre del poble deixa 

de ser el centre 

 

VISIONS DEL PLE 



   Sembla mentida que a aquestes alçades, encara hi hagi alcaldes que vulguin perpetuar el seu mandat en la memòria 

dels ciutadans, a través de fer obra pública vistosa i faraònica. En tot cas, a Cabrera no és la primera vegada que ho 

veiem però no és ara el moment d’enumerar-la.  

   Què ens aporta una obra com la del carrer Anselm Clavé en uns moments com els que estem vivint? Aquesta és la 

única pregunta que es fa GxC al respecte i que voldríem que se’ns respongués. Que forma part d’un Pla d’Accessibilitat 

aprovat per tots els partits, no ho hem posat en dubte en cap moment, però el projecte va ser aprovat per Junta de Go-

vern el juliol del 2011, moment en què Gent per Cabrera ja era a l’oposició. Com que ens hem hagut de sentir dir de tot 

per aquest tema, passem a relatar els fets. 

29-des-2009: en el pressupost per al 2010, al capítol d’inversions, hi ha una partida de 150.000 euros destinada a 

“Pla d’accessibilitat” (a partir d’ara PA), sense cap més especificació. 

14-gen-2010: Ple municipal. S’aprova per unanimitat el PA. Aquest pla inclou diverses intervencions, al centre i al 

Pla de l’Avellà, entre elles hi ha la reforma del Carrer Anselm Clavé. 

11-feb-2010: El sr. Mir, com a regidor de Serveis i Obra pública informa a la Comissió d’Obres que s’han instal·lat 

urnes i plafons al pla de l’Avellà i a can Martinet per tal que els ciutadans decideixin quina és l’actuació priorità-

ria de totes les que presenta el PA. Es podia votar a partir dels 16 anys i sense presentació de cap document identifica-

tiu. D’una població de 4.610 habitants, sembla que va haver-hi poc més d’una quinzena de vots. En tot cas, Gent 

per Cabrera no ha sabut trobar el resultat d’aquestes votacions. 

11-març-2010: el Ple Municipal aprova formalitzar un préstec amb el BBVA per al finançament de les inversions per 

un import d’1.145.000 € a retornar en 15 anys. 150.000 € són els que es destinen al PA tal i com s’havia pressupostat. 

Jul-2010: l’empresa ProAsolutions presenta un estudi per la millora de la plaça del poble i el seu entorn.   

12 i 17-maig-2011: Darrer Ple municipal i darrera Junta de Govern abans de les eleccions 

20-maig-2011: ProAsolutions presenta projecte reforma carrer Anselm Clavé. 2 dies després són les eleccions. 

11- juny-2011: Ple extraordinari de constitució del nou Ajuntament 

7-jul-2011: Per indicació del Sr. Mir i prèvia declaració d’urgència, s’inclou a la Comissió d’Obres el projecte presentat 

per la “Urbanització del carrer Anselm Clavé de Cabrera de Mar”. S’informa favorablement tot i que l’informe tècnic no 

apareix. 

12-jul-2011: La Junta de Govern aprova el projecte executiu de la urbanització del carrer Anselm Clavé per un pressu-

post de 138.266,15 € (IVA inclòs) 

1-ago-2011: Es publica al BOPB l’aprovació inicial del projecte 

12-juny-2012: La Junta de Govern aprova el Plec de clàusules administratives particular per tal d’adjudicar l’obra. 

17-jul-2012: S’adjudica el contracte d’obra a Vialitat i Serveis per 82.959,69€. Cal afegir a aquest import la redacció del 

projecte (11.734€) i l’estudi topogràfic (495,60€), fent un total de 95.189,73€ 

2-ago-2012: Sorea presenta pressupost de canvi de canonades per un import de 12.475,59 €, vist que ha tingut coneixe-

ment que es faran obres al carrer. I ja en portem 107.665,32€ 

   Un alcalde no pot obviar que al centre és on hi ha els serveis i que Cabrera de Mar té una dispersió demogràfica con-

siderable, amb la qual cosa, per a moltes famílies, es fa imprescindible l’ús del cotxe per arribar fins als serveis. Gent 

per Cabrera sempre va aportar diàleg en obres controvertides com van ser les del carrer Girona, on tot i que el planteja-

ment tècnic fos correcte, els veïns van sol·licitar modificar-lo per no perdre els aparcaments. I se’ls va escoltar, fins i tot 

fora de termini. 

 

“los Xiquets de Valls no són enlloc més. Tornant de sos treballs, vespre enllà, 

aixecaren davant nosaltres un castell, no de fusta com los que alçà Don Jaume 

en la conquesta de Mallorca i València, ni de pedra picada, com los que nostres 

antics comtes donaven per barret a cada cim de ses muntanyes: sinó un castell 

de carn humana digne de les races primitives. […]Fem com los Xiquets de 

Valls, que com més alta volen fer la torre, més fortament se lliguen amb sos 

braços en lo fonament de l’edifici.” 

Jacint Verdaguer, Fragment del Discurs llegit en lo certamen catalanista de Valls 

(1886) 

REFORMA DEL CARRER ANSELM CLAVÉ o el retorn dels faraons 

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 

www.gentpercabrera.cat i al facebook 

 


