
+ PARTICIPACIÓ
+ IDEES
+ TRANSPARÈNCIA
Comparteix el nostre entusiasme. Vota’ns! CABRIANES
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Cal obrir canals de 
comunicació

perquè les propost
es i opinions

dels cabrianesos i 
cabrianeses 

arribin a l’OTP. Cal 
fer 

assemblees molt m
és sovint 

amb temes a tract
ar que siguin 

sotmesos a la vot
ació dels 

assistents. Volem 
parlar menys

i escoltar més.

Jordi Cirera, dissenyador

Diverses edats, diversos sexes, 
diverses necessitats, diverses 
opinions... I per què no parlar-ne 
entre tots?
Marc Quintana, instal·lador

Aquests dies us arribaran els programes dels diferents 
partits plens de promeses (urbanització d’una fantàstica plaça 
davant del pavelló, un pont més ample, l’asfaltatge de tots els 
carrers, etc.). Algú es pot creure que això es pot fer amb els no-
més 8.200 € de pressupost anual administrable directament des 
de l’OTP? Tot això només són promeses difícils o impossibles 
de complir en el context actual de crisi i d’ajuntaments amb 
la caixa buida. 

Davant d’això, nosaltres som un equip jove que podem apor-
tar idees i més idees. Però també amb prou experiència 
com per ser capaços de convertir aquests milers d’idees 
en realitats.

Som un grup de gent amb una sensibilitat semblant que hem 
pogut encabir les nostres inquietuds per a Cabrianes dins del pro-
grama de la CUP. Amb tot, cap de nosaltres no abandera direc-
tament el partit. Podeu veure que no apareixem a la llista oficial 
de la CUP que hi ha a la papereta de vot, perquè hem valorat que 
voldrem actuar sempre amb total independència i només 
des d’una perspectiva cabrianesa. La CUP ens fa confiança 
com a cabrianesos per poder representar a l’OTP aquest progra-
ma que hem redactat, en cas que rebi el suport necessari en les 
eleccions municipals d’enguany. 

Teniu a les vostres mans un programa fet de manera com-
pletament participativa, en què tots els integrants de l’equip
(i alguns que no ho són) han fet les seves aportacions. Escrit to-
talment des de Cabrianes i per a Cabrianes, però sobretot 
per als cabrianesos. Podem dibuixar una legislatura diferent. 
Volem i podem fer que tots formem part del destí del nostre 
poble i ningú no se’n senti exclòs.

Amb sensatesa, objectivitat i molta estima al poble us 
demanem no tan sols que ens feu confiança, sinó que us 
acosteu i participeu. Tots sumem. 

Més endavant trobareu el nostre programa complet, però per als 
que no teniu massa temps, us en fem un breu resum en 12 punts.

Som un grup de 
gent units

per les ganes de
 fer les coses 

diferents. Lluitar
em perquè ningú

no se senti exclòs.
 OTP vol dir 

Òrgan Territorial de P
ART ICIPACIÓ.

La vostra opinió
 és tan important 

com la de qualse
vol altre.

Bernat Casanovas, coordinador 

de projectes



Lluitarem perquè l’OTP no sigui 
un òrgan encarcarat, sotmès a interessos 
polítics, que actuï de manera hermètica 
i d’esquenes a altres entitats (fins i tot 
diluint-les).

Actuarem sota la premissa bàsica que 
ELS DINERS DE L’OTP, MALGRAT QUE SÓN 
POCS, SÓN DE TOTS.
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Us sembla que el poble canviaria molt 
si aconseguim aplicar aquests 12 punts?
Doncs us direm més: que aquests punts 
esdevinguin una realitat és només qüestió
de voluntat i uns pocs (molt pocs) euros. 
Per saber com, mireu-vos el nostre programa 
complet. Llegiu-lo, compareu-lo amb
els altres programes i voteu la millor opció
per a Cabrianes.

Suplirem la manca de pressupost
amb idees.

Actuarem amb transparència
i vetllarem perquè també ho faci l’OTP.

Fomentarem la participació. Lluitarem 
perquè ningú no se senti exclòs. 

Lluitarem perquè l’entorn de Cabrianes 
sigui declarat Espai Agrícola Protegit.

Iniciarem un cinturó verd d’arbres que 
redueixi l’impacte visual dels polígons.

Volem seguir vivint en un poble. 
Actuarem per preveure i evitar noves 
amenaces especulatives en el futur.

Farem que l’Ajuntament reconegui 
les mancances històriques que pateix 
Cabrianes.

Farem un espai de trobada per 
a la gent gran i reivindicarem un accés 
més fàcil, directe i descentralitzat 
als serveis socials municipals.

Els joves també han de poder disposar 
d’un espai públic on reunir-se i trobar-se.

Farem que les activitats d’El Centru 
estiguin obertes a diferents sensibilitats 
de manera oberta, lliure, constructiva, 
transparent i participativa.
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Hi ha pocs r
ecursos i mo

lta feina per
 fer. 

Tornarem al
s orígens, tr

eballarem jun
ts 

per millorar 
el nostre po

ble. Nosaltres
 som 

un grup de g
ent diversa u

nida per la v
oluntat 

de sumar pr
opostes i s

olucionar rep
tes 

per Cabrianes
.

Marcel Ludevid, filòleg i professor

Cabrianes és de tots els que l’estimem. No sabem com serà el poble d’aquí a uns anys, però el nostre esforç s’ha de centrar perquè tots els cabrianesos ens el sentim nostre. Per això treballarem per millorar el poble amb un projecte col·lectiu i participatiu, amb les idees i l’opinió de tots els que en formem part.
Anna Mujal, filòloga i assessora lingüística
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administra, com es decideix per què aquests di-
ners es gasten en una cosa i no en una altra… 
Durant la preparació del nostre programa, ens ha sob-
tat la gran quantitat de gent que ens hem trobat que 
deia que se sentia exclosa i al marge del que es va 
crear justament perquè fos un òrgan de participació.

En aquest sentit, hem fet per aquesta candidatura a 
l’OTP una llista el màxim de representativa de les 
diferents sensibilitats que hi ha al poble. No hem 
volgut fer una llista d’un grup d’amics que respongui a 
uns interessos i tots amb la mateixa ideologia política. 
Volem que ens caracteritzi el respecte a les d’opinions 
de tothom. 

Havíem de presentar-nos sota unes sigles (perquè no 
tenim temps ni diners per muntar un partit propi, fer 
uns estatuts, pagar-nos la campanya, etc.). Hem triat 
la CUP després de sospesar diferents opcions que 
ens han posat sobre la taula. D’una banda, creiem 
que la CUP és el partit que, tant des de l’Ajuntament 
de Sallent com des de l’OTP, ha fet més per a Cabria-
nes durant els darrers anys (tant en l’OTP, fent realitat 
el nou Centru, proposant-hi activitats, donant suport a 
l’AV per lluitar contra processos especulatius, reivindi-
cant un accés a Internet digne també per a Cabrianes, 
millorant l’escola, i un llarg etcètera). No hem sentit 
mai ningú que s’atreveixi a qüestionar-ho. D’altra ban-
da, la CUP ens ha ofert clarament no només la 
possibilitat de treballar amb total autonomia de 
la política sallentina i sense consignes de partit, 
sinó que s’ha compromès a defensar en els plens de 
l’Ajuntament totes i cadascuna de les propostes que 
els fem arribar. Creiem que és el partit en què més 
encaixen els nostres objectius de transparència 
i foment de la participació.

Creiem que sempre que hi hagi una quantitat de di-
ners mínimament gran per entremig, s’ha de decidir 
entre tots i votar què volen els cabrianesos que es faci 
amb aquells diners. Aquestes decisions no poden ser 
preses per uns pocs sense consultar-ho a ningú. Per 
exemple, s’està a punt de tancar una operació amb 
una gran multinacional instal·lada a Cabrianes per 
ampliar les seves instal·lacions. Aquesta operació ge-
nerarà una quantitat molt gran de diners (per a l’Ajun-
tament, per al Patronat...) amb els quals es podrien 
fer moltes coses. Cal demanar contraprestacions 
que reverteixin en la gent del poble i hem de de-
cidir des de Cabrianes on han d’anar a parar. La 
nostra proposta és que es faci un concurs d’idees so-
bre quins serien els projectes més idonis i que sigui el 
poble de Cabrianes qui actuï de jurat de les diferents 
propostes presentades. 

La Participació 
Suplirem la manca de pressupost amb idees. In-
tentarem recuperar l’esperit col·laboratiu que tan bons 
resultats ha donat a Cabrianes en el passat. Entre tots 
podem fer moltes coses per millorar el poble. Si espe-
rem asseguts que els diners arribin, no ens enganyem, 
d’aquí a quatre anys tot estarà exactament igual que 
ara. No entrarem en la queixa permanent del “no 
fem res perquè no hi ha diners”.

Fomentarem la participació. L’OTP no ha de ser 
un ajuntament amb miniatura controlat pels par-
tits. OTP vol dir Òrgan Territorial de Participació. Ens 
costa entendre que a la darrera assemblea hi hagués 
tan pocs assistents (la majoria, gent que sortia de mis-
sa). Ben utilitzada, l’OTP pot ser una potent eina per-
què la gent expressi les seves propostes i prioritats. 
Aquesta ha de ser la seva funció.

Ens sembla molt greu que a aquestes alçades la gent 
no sàpiga què és l’OTP, com funciona, quins diners 

El Pessebre Vivent, les Caramelles, els Reis, el Trial... són activitats fetes amb l’esforç
de molts cabrianesos. Hem de fomentar 
encara més les propostes de la gent
i les activitats al poble.
Lluís Trulls, enginyer informàtic

Cabrianes fa anys que lluita per ser escoltada. L’EMD i després l’OTP havien de ser les eines que ho fessin po-sible. Però per a la majoria, la situació actual queda lluny del que ens haviem imagi-nat. El primer pas ha de ser fer un salt endavant millorant el funcionament de l’OTP.
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El Territori
Volem defensar una protecció legal per a tot 
l’entorn de Cabrianes, i per això reivindicarem que 
els plans de Cabrianes siguin declarats Espai 
Agrícola Protegit, amb l’objectiu de protegir-les de 
possible atacs especulatius en el futur. Aquesta pro-
tecció seria totalment compatible amb les activitats 
econòmiques que actualment s’hi desenvolupen (agri-
cultura, pastura, silvicultura, etc.) i en podria potenci-
ar de noves: turisme rural, activitats d’oci o energies 
alternatives. Es podrien marcar itineraris per passejar 
amb eines de geolocalització disponibles als mòbils i 
altres dispositius. Implicarem l’Ajuntament de Sallent 
en aquesta proposta.

Volem fer un cinturó verd d’arbres que redueixi 
l’impacte visual dels polígons. Segurament els di-
ners no arribaran perquè aquesta és una mesura molt 
costosa, però creiem que entre tots ho podem fer re-
alitat si ens ho proposem. Es pot arribar a acords per-
què els nens dels Pins facin créixer plançons d’arbres 
dintre dels continguts curriculars actuals. Al poble es 
poden organitzar jornades festives per anar a plantar 
tots plegats aquests arbres.

Volem prioritzar la recuperació de l’espai de la 
Corbatera, ja que és un dels ecosistemes més rics 
del nostre municipi. Cal exigir a la Generalitat que 
acceleri el desdoblament ja previst del col·lector de 
salmorres.

Cal frenar futurs processos d’especulació del 
sòl, i per això proposarem modificacions puntuals del 
planejament general de manera inversa de com s’ha 
utilitzat fins ara. L’actual Pla General  encara recull 
una previsió de creixement per a Cabrianes que en 
pot duplicar, com a mínim, la població. Volem seguir 
vivint en un poble. Posarem les bases per pre-
veure i evitar futures amenaces especulatives en 
el futur. Les modificacions puntuals de planejament 
permeten d’una manera ràpida i senzilla desqualifi-
car sòl que ha estat requalificat contra la voluntat de 

veïns i fins i tot de propietaris. Aquest procés cal que 
s’organitzi de manera totalment participativa, tenint en 
compte totes les sensibilitats i posicions i amb l’acord 
dels principals afectats. 

Cabrianes pateix encara molt dèficit acumulat en ma-
tèria d’asfaltatge de carrers, clavegueram, enllume-
nat i mobiliari urbà. 
La urbanització de 
l’àrea del davant del 
pavelló n’és un clar 
exemple. Sabem del 
cert que durant els 
propers anys no hi 
haurà grans partides 
per a grans obres, 
però volem que 
l’Ajuntament reco-
negui les mancan-
ces històriques que pateix Cabrianes. El reconei-
xement d’aquests dèficits pot ser el punt de partida 
per actuar quan la situació econòmica ho permeti. De 
tota manera, amb el reduït pressupost de l’OTP prio-
ritzarem petites actuacions com ara la de la plaça de 
davant del pavelló (sanejament consistent en drenat-
ge, aplicació d’una capa superficial de grava, retirada 
de tanques provisionals de formigó i adequació de 
passos per a vianants).

Quan se’t demana per formar part d’un grup amb ganes d’escoltar, promoure activitats culturals, cuidar l’entorn, fer-se sentir… I tot això des de la consciència que el més imporant són les idees i opinió de tots, no pots dir que no. No fem política, fem poble, fem cabrianes. 
Albert Babí, estudiant d’Enginyeria 

de Sistemes TIC 5

Jo també dono el meu 

suport a la CUP perquè 

creant noves alternatives 

podem ampliar la realitat.

Olga Molina, il·lustradora

Cada cop que es parla de grans infraes-

tructures a la Catalunya Central (aeroport, 

central de mercaderies, etc) el nom de Ca-

brianes està damunt de la taula. I l’actual 

Pla General de Sallent continua preveient 

que Cabrianes pugui doblar o triplicar la 

población quan tornin els anys de bonança. 

Cal posar les bases per protegir el poble i el 

seu entorn de perills futurs. La qualificació 

d’Espai Rural Protegit aconseguiria aquest 

objectiu, permetent alhora que s’hi pugui 

continuar realitzant els úsos actuals.
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Les persones 
El Centru ha de poder acollir la gent gran de 
Cabrianes que no té un espai propi de trobada, 
i en aquest acolliment proposem que hi hagi un 
dinamitzador municipal que organitzi activitats, 
tallers i que programi el lleure. Una oferta lúdica, 
formativa i associativa per a la gent de més edat pot 
fer que El Centru millori de manera clara la dinamitza-
ció d’un gruix important de veïns.

Cal que Cabrianes pugui disposar d’un accés 
més fàcil, directe i descentralitzat als Serveis 
Socials. L’equip de professionals pot fer una atenció 
directa tot desplaçant-s’hi quinzenalment, apropant la 
informació dels programes i ajudes existents. La pro-
posta que El Centru es converteixi també en un espai 
amb activitat quotidiana permetrà que sigui un accés 
fàcil als professionals, que hi poden fixar el seu punt 
d’atenció quinzenal, informant dels programes i aju-
des i fent que no calgui desplaçar-se a Sallent per fer 
la major part de tràmits.

Amb petits canvis podem millorar molt la conci-
liació familiar i laboral dels cabrianesos. Els ho-
raris de l’escola bressol i d’Els Pins tenen con-
tradiccions que creiem que es poden resoldre. 
L’escola comença a les 8.30 i la llar d’infants no ho 
fa fins a les 9.15, fet que provoca, en alguns casos, 
desajustos horaris per als pares i mares. Cal intentar 
trobar consens per a una solució que satisfaci pares 
i mestres. Les modificacions en els horaris escolars 
que hi haurà a partir del proper curs poden ser un bon 
moment per fer aquests petits canvis.

Els joves de Cabrianes també han de poder dis-
posar d’un espai públic on reunir-se i trobar-se. 
Entenem que és, positiu i comprensible que els joves 

Perquè crec en una escola rura
l, 

en un Centru polivalent, en un 
jovent 

que puja amb força, i en l’opin
ió i respecte 

d’un poble... I perquè m’agradaria
 creure 

en un Cabrianes millor.

Adrià Quintana, estudiant d’Enginyeria 

Industrial i Desenvolupament de Producte

reclamin aquest espai, i creiem que amb la seva impli-
cació seria possible adequar un local del qual ells es 
responsabilitzin. 

Hem constatat que els joves de Cabrianes tenen 
excel·lents idees per dinamitzar el poble i poden 
ser-ne un revulsiu. Cal fer-los un vot de confiança 
i donar-los oportunitats i mitjans per organitzar 
activitats. Subscriurem les seves propostes com ara 
la de muntar un equip de futbol de Cabrianes.

Potenciarem una imatge de poble que es digui 
CABRIANES ÉS FESTA. I quan diem festa no volem 
dir soroll a la nit, volem dir festes per a tothom: per als 
nens, per als joves, per als adults, per a la gent gran…

Entre les activitats festives pensades per als nens, fa-
rem que una setmana a l’any estigui dedicada a ells. 
Farem que l’OTP es coordini amb l’escola durant l’or-
ganització de la Setmana Cultural (l’escola ja la fa ac-
tualment cada any). Farem que les activitats no quedin 
circumscrites només a l’escola, sinó que es facin per 
tot el poble i estiguin obertes a la participació de tot-
hom. Intentarem coordinar aquesta setmana amb una 
reunió de l’OTP o, fins i tot, una assembla perquè el 
Consell dels Infants dels Pins hi sigui present i ja des de 
petits el nens s’impregnin dels valors de la participa-
ció i prenguin consciència de la importància de la seva 
implicació en la vida d’un poble petit com Cabrianes.

Els nens de Cabrianes seran el centre de la nostra aten-
ció també en molts altres aspectes. Vetllarem perquè el 
parc de darrere El Centru estigui en millor estat (per 
exemple, evitant les defecacions de gossos). Aquest 
parc també necessitaria algun element que faci ombra 
perquè la canalla el pugui fer servir a l’estiu.

Intentarem també que a l’hivern hi hagi un espai co-
bert de trobada de nens i pares a la sortida de l’es-
cola. Aquest espai familiar podria ser per exemple el 
pavelló, sempre que es trobi algú que es responsabilit-
zi de deixar-lo net i endreçat.

Crearem la Festa de l’Arbre, que se celebraria cada 
primavera. Farem una botifarrada popular que farem 
coincidir amb una plantada d’arbres. També per a 
aquest dia es regalarà una planta a totes les llars de 
Cabrianes i es posarà una parada de flors (potser co-
incidint amb les parades de l’escola per Sant Jordi). 

No cal dir que continuarem potenciant tant com sigui 
possible totes les festes actuals: Festa Major, Festa 
dels Avis, Sant Llúcia, Clic, Trial, etc. Recuperarem la 
Festa de les Dones.



La cultura
L’OTP ha ser present en un òrgan de participació que 
s’encarregui de la programació d’El Centru recollint 
diferents sensibilitats de manera oberta, lliure,  
constructiva, transparent i participativa. Però, 
com s’ha fet sempre, les propostes culturals fetes a 
Cabrianes han de partir del que decideixi l’Associa-
ció de Veïns; no se la pot deixar en un segon terme.  
Només la bona relació entre OTP, Associació de 
Veïns i altres entitats poden garantir un conjunt 
d’actes diversos i plurals.

La cultura no és millor o pitjor, és cultura, i ha de 
representar tothom. Cal més varietat i també fórmu-
les imaginatives que passin per organitzar activitats de 
formació,  propostes obertes als veïns, a l’escola o 
a entitats, tallers participatius, acords recíprocs amb 
entitats programadores, debats, programació d’acti-
vitats artístiques com ara pintura, literatura, fotografia, 
i no només concerts i teatre, etc.

En general, l’OTP no hauria de ser un òrgan en-
carcarat, sotmès a interessos polítics, que actuï 
de manera hermètica i d’esquenes a altres enti-
tats (fins i tot diluint-ne la importància, com està 
passant amb l’Associació de Veïns). ELS DINERS 
DE L’OTP, MALGRAT QUE SÓN POCS, SÓN DE 
TOTS.

Si visqués a Cabrianes vota
ria la CUP. 

Per ideologia, pel comprom
ís i rigor dels qui 

s’hi presenten, perquè són
 els més indicats 

per millorar moltes coses
, i sense deixar 

de tocar de peus a terra.

Quim Moya, artista i dinamitzador cultural

Dins de la Festa Major, farem que un dels dies sigui 
el Dia de Cabrianes. S’organitzaran actes per do-
nar a conèixer el nostre passat, el nostre entorn, les 
nostres tradicions, la nostra cultura popular, cuina, 
herbes remeieres, els noms de les cases, etc. Inten-
tarem que la gent, sobretot els més grans, s’animin a 
organitzar i a explicar coses als més joves.

Avui en dia un bon accés a Internet és una necessi-
tat. I ho serà encara més durant els propers anys per 
la digitalització de les escoles, l’arribada de la televi-
sió IP, etc. L’estat de la connectivitat de Cabrianes és 
totalment insuficient per satisfer aquestes necessitat. 
Tot i que la imminent disponibilitat de connexió Wi-Fi 
gratuïta serà un bon pas endavant, no podem oblidar 
que la velocitat serà de mínims. No és una gran millo-
ra, només un pedaç a curt termini. La nostra aposta 
va molt més enllà i és totalment viable: actualment 
ja s’està estudiant la possibilitat de punxar la fibra 
òptica que passa per diferents indrets molt propers 
a Cabrianes (Plans de la Sala, C-1411, etc). Dona-
rem totes les facilitats als que ja estan treba-
llant amb aquest objectiu perquè comportaria 
fer arribar a Cabrianes un senyal d’Internet de 
fibra òptica a una velocitat que multiplicaria per 
molt l’actual.

Ara és el moment de
 canviar i d’engegar 

noves iniciatives al po
ble. Tots ens les 

mereixem perquè Cabr
ianes vagi una mica 

més endavant. Vota’n
s!

Josep Crispi, montador 7

Cabrianes sempre s’ha iden-

tificat amb festa i activitats 

d’oci. Cal potenciar aquest 

tret distintiu. Volem potenci-

ar-ne totes les actuals, recu-

perar-ne algunes que s’han 

perdut i crear-ne de noves, tot 

sota el paraigües de la marca 

Cabrianes és festa.



Efectivament, el dia 22 de maig us trobareu amb tres 

urnes amb tres votacions totalment diferents: una per 

renovar la junta de l’Associació de Veïns, una altra 

per triar alcalde pedani i una tercera corresponent a 

les Eleccions Municipals.

Nosaltres us demanem el vot per la CUP en 

aquesta última, la de les eleccions municipals, 

perquè és en aquesta on es decideix quins seran 

els representants amb dret de vot dins de l’OTP.

És molt important que voteu en aquesta urna en 

clau cabrianesa, no en clau sallentina ni en clau de 

partit, perquè serà el resultat de la taula electoral 

de Cabrianes (i només d’aquesta) que decidirà la 

formació de l’OTP durant els propers quatre anys. 

Penseu que la majoria de decisions que afecten 

Cabrianes es prenen des de Cabrianes, no des de 

Sallent justament. Per això pensem que és un error 

votar en aquestes eleccions municipals en clau 

partidista o sallentina.

La nostra recomanació és, en resum, que us llegiu els 

diferents programes que us arribin i en compareu 

les propostes (si són realistes, si són creïbles, si les 

trobeu interessants, etc.), que valoreu els candidats 

que s’hi presenten (i penseu quins us inspiren més 

confiança) i, en funció d’això, dipositeu el vostre vot 

a favor d’un partit o d’un altre dins de l’urna de les 

eleccions municipals. És molt important que així 

ho feu perquè Cabrianes és un poble amb molt 

pocs habitants, i uns pocs vots poden decantar 

la balança cap a la banda del continuisme o dels 

canvis. I això determinarà les decisions que es 

prenguin a Cabrianes durant els propers quatre anys. 

QUÈ VOTO? COM VOTO? 
M’HAN DIT QUE HI HAURÀ TRES URNES

I SERÀ MOLT COMPLICAT…

+ PARTICIPACIÓ + IDEES
+ TRANSPARÈNCIA

Comparteix el nostre entusiasme. Vota’ns!

CABRIANES


