
LINA A PROP TEU



Experiència
Empenta
Transparència
Dedicació

Benvolguts,
teniu a les vostres mans el programa d’UNITS X CABRILS, partit amb el qual 
em presento per les properes municipals. Estic molt orgullosa de ser la vostra 
alcaldessa. Han estat vuit anys de molta feina però també d’enriquiment 
personal. Res m’agradaria més que continuar treballant per a tots vosaltres i 
continuar estant a prop vostre, a prop teu.
           
Lina Morales
Alcaldessa de Cabrils

GENT GRAN BENESTAR SOCIAL I DONA
Promourem la construcció d’habitatges tutelats.
Negociarem un conveni amb els taxistes del poble per traslladar la gent gran al 
centre.
Crearem horts municipals.
Construirem de 2 a 4 habitatges per emergències socials.
Traslladarem els serveis socials i ampliarem el personal.

MEDI AMBIENT, VIA PÚBLICA I URBANISME
Col·locarem  nous punts de recàrrega elèctrica ULTRA ràpida per vehicles.
Continuarem amb el canvi d’enllumenat públic.
Posarem nous contenidors de reciclatge de piles, bombetes i altres.
Canviarem els contenidors existents a d’altres amb obertura de pedal.
Ampliarem el nombre d’illes de reciclatge i retornarem als dos dies de recollida verda.
Renovarem i mantindrem el clavegueram de tot el municipi.
Farem censar i recollirem l’ADN dels gossos per tal d’eliminar “excrements” en la 
via pública.
Comunicarem el nucli antic amb Cabrils 2 mitjançant un pont de fusta per a vianants 
a la riera. 
Urbanitzarem l’espai de la Font Picant, recuperarem la font i construirem una zona 
de pícnic.

JOVENTUT I EMPRENEDORIA
Promourem el projecte de construcció en l’àmbit de can Jaumà (castell) de pisos de 
lloguer protegit per a joves.
Crearem un consell de joves de Cabrils.
Desenvoluparem l’espai de la masia Mas Maria com a lloc de trobada dels joves.



SEGURETAT I MOBILITAT
Ampliarem la xarxa de càmeres de vídeo vigilància en llocs estratègics. 
Instal·larem un sistema d’alerta a cada barri per robatoris o emergències: inundacions, 
incendis...
Reforçarem les patrulles policials a l’entrada i sortida de les escoles.
Augmentarem l’horari de transport públic de Cabrils-Barcelona i Barcelona-Cabrils.
Mantindrem la gratuïtat dels pàrquings.

ENSENYAMENT
Promourem el projecte d’implantació del Batxillerat Internacional o el Batxillerat 
Mixt o el grau mitjà i superior esportiu a l’Institut de Cabrils.
Continuarem apostant per una Escola Bressol de qualitat.

SANITAT
Controlarem i seguirem la construcció del nou CAP al centre del poble.
Realitzarem el nou projecte de les instal·lacions de la gossera.

ESPORTS
Cobrirem les pistes de patinatge exterior. 
Reconvertirem la pista central del pavelló en tres pistes multi esportives.
Construirem ancoratges per voleibol.
Canviarem la gespa artificial del camp de futbol.
Estudiarem el canvi d’aigua de la piscina per aigua salada.



CULTURA I FESTES BIBLIOTECA I MUSEU
Apostarem per les festes tradicionals.
Reformarem el festival MUSICAB.
Restaurarem el teatre La Concòrdia.
Farem del museu de Cabrils un museu del segle XXI. 
Potenciarem i dinamitzarem les activitats a la biblioteca.

TURISME 
Crearem el Punt d’informació de Turisme. 
Editarem la guia de Cabrils multilingüe.

COMERÇ
Incentivarem la compra en el comerç de Cabrils, mitjançant tiquets wifi publicitaris.
Continuarem promocionant el comerç, la restauració i l’hostaleria del municipi.

ECONOMIA
Prendrem el compromís de NO augmentar la pressió fiscal, tal com s’ha fet durant els 
darrers 8 anys.
Continuarem amb la pràctica de reducció de la despesa, sense reduir serveis.
Subvencionarem la instal·lació de plaques solars en edificis unifamiliars i plurifamiliars.
Compensarem amb ajuts fiscals per a qui més ho necessiti.

UNITS PER CABRILS 
TREBALLARÀ 

TAMBÉ PER ASSOLIR 
LA REPÚBLICA 

CATALANA



www.unitsxcabrils.cat
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