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C Ca an n C Ca ab bi ir ro ol l, , e el ls s o or rí íg ge en ns s 
L L’ ’a af fe er r d de e C Ca an n C Ca ab bi ir ro ol l d de e S Si il ls s ( (1 19 98 80 0‐ ‐1 19 99 95 5) ) 

Can Cabirol, els orígens és un treball de recerca històrica basat en retalls 
de premsa gironina. En data 4 de juliol de 2009, ha estat publicat al bloc 
digital Sils, com més serem més riurem <http://silsdelaselva.wordpress.com>

http://silsdelaselva.wordpress.com/
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I. Can Cabirol Societat Anònima 

A principis de 1980 un promotor immobiliari de Santa Coloma de Farners 
va  comprar  una  extensa  finca  als  afores  de  Sils,  en  direcció  cap  a 
Riudarenes. Amb una extensió de 117.411 metres quadrats,  l’esmentada 
finca  havia  estat  propietat  de  dues  dones  de  Figueres  que,  tot  i  que  hi 
sembraven  cereals,  en  realitat  no  li  treien  ni  de  bon  tros  el  rendiment 
agrícola que pot donar. 

El 10 d’octubre de 1980 queda constituïda al Registre Mercantil de Girona 
una  societat  anònima  amb  el  nom  de  “Can  Cabirol”;  l’alcalde  de  Sils, 
Joaquim Rovira i Planas, i el tinent d’alcalde, Josep Maria Bancells i Arajol, 
són importants accionistes d’aquesta societat. No passà res fins que hom 
pretengué d’urbanitzar la zona. 

Seguint  la pel∙lícula dels fets, entre els mesos de març  i de maig de 1981 
l’Ajuntament de Sils, en sessió ordinària, va fer l’aprovació inicial d’un Pla 
d’Actuació  Urbanística  i  un  Pla  Parcial  d’Ordenació  d’aquests  territoris. 
Segons  el  delegat  comarcal  de  la  Unió  de  Pagesos,  que  també  ha 
presentat un recurs de revocació, « (...) Aquests dos Plens se celebraren el 
divuit  de  març  i  el  sis  de  maig  de  l’any  passat  i,  en  votar,  les  dues 
autoritats  municipals  incompliren  l’article  227  del  reglament 
d’organització,  funcionament  i  règim  jurídic de  les corporacions  locals,  ja 
que com a part interessada no podien pas votar». 

De tota manera el 16 de juliol de 1981 la Comissió Provincial d’Urbanisme 
atorgava  l’aprovació definitiva del PAU i del PP d’aquest sector. En Carles 
Adroguer  i altres veïns del poble continuaren amb  les seves  indagacions, 
recolzats  per  la  Unió  de  Pagesos  i  el  prestigiós  doctor‐arquitecte  gironí 
Ignasi Bosch i Reitg. 

«Nosaltres  el  que  veiem,  continuen  explicant‐  nos,  és  que  et  Pla 
d’Actuació Urbanística  i el Pla Parcial van ser presentats com a promoció 
municipal del  sector Barceloneta  i.  en  canvi, més  del  80 % dels  terrenys 
afectats  són  propietat  de  la  Societat  Anònima  “Can  Cabirol”,  de  la  qual 
formen part l’alcalde i el tinent d’alcalde del poble. De veritat, tot això ens 
feia mala espina i més quan vam veure que en dos programes de festa del 
poble, el del 5 d’abril  i el del 17 de maig de 1981,  ja s’anunciaven com a 
“Urbanització  Can  Cabirol”  i,  en  canvi,  Urbanisme  no  donaria  la  seva 
aprovació  definitiva  fins  al  16  de  juliol.  A  partir  d’aquest  fet  ens  vam 
assabentar que l’alcalde de Sils, en Joaquim Rovira i Planas, és vocal com a
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representant  dels  ajuntaments  en  la  Comissió  Provincial  d’Urbanisme. 
Nosaltres  pensem  de  debò  que  es  podria  tractar  d’un  cas  de  corrupció 
administrativa i que tot això que està passant a Sils no és legal». 

La  situació  actual d’aquest  afer que està  aixecant  forts  rumors dintre de 
Sils  és  la  d’un  contenciós  presentat  per  uns  veïns  del  poble  i  un  recurs 
d’alçada  davant  la  Generalitat  perquè  revoqui  els  acords  d’Urbanisme 
d’aprovar  el  PAU  i  el  Pla  Parcial  del  sector  Barceloneta.  Aquest  és,  per 
tant,  un  tema  encara  obert  que  es  tancarà  quan  la  justícia  doni  el  seu 
veredicte.  Hi  ha  molts  interrogants  que  caldrà  aclarir:  Pot  entrar  “Can 
Cabirol”  dintre  un  pla  de  promoció  municipal  o  es  tracta  només  d’un 
simple  negoci  urbanístic?  És  veritat  que  l’Ajuntament  impedeix  el 
condicionament per a la construcció d’altres finques dintre el sòl urbà? Ha 
crescut  tant  el  poble  de  Sils  en  els  últims  anys  que  necessita  una 
construcció  ràpida  d’habitatges?.  Les  dues  primeres  preguntes  seran 
aclarides un cop es conegui el resultat del recurs d’alçada i del contenciós. 
La  tercera  es  pot  contestar  en  sentit  negatiu,  ja  que  segons  una  nota 
certificada pel mateix Ajuntament des del 1975 a 1981 la població de Sils 
ha augmentat només en 89 persones. 

Font  del  text  i  de  les  dues  imatges  inferiors:  fragments  de  l’article  de 
Carme Vinyoles a la revista Presència, 1 de febrer de 1982, pàgines 24 i 25.
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II. Un veí expropiat 

Set anys després que  l’Ajuntament de  Sils  va expropiar una  finca  a  Enric 
Adroguer i Vall‐llosera, aquest encara ha de cobrar el preu just que va fixar 
el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  i  que  puja  a  més  de  28,5 
milions de pessetes. El procés s’ha anat allargant a causa de recursos i més 
recursos, i encara no se n’entreveu una solució a curt termini. El fet cobra 
més rellevància perquè hi ha implicats l’alcalde de Sils, Joaquim Rovira, i el 
cap de l’oposició, Carles Adroguer. 

Can Cabirol: el conte inacabable 

Un veí encara ha de cobrar el preu dictat pels jutges per una expropiació 
del 1987 

L’any 1986, el  Jurat Provincial d’Expropiacions va pronunciar‐  se sobre el 
preu  just  que  calia  pagar  per  l’expropiació  d’una  finca  d’Enric  Adroguer 
situada a la zona de Can Cabirol de Sils, i el va fixar en 4.161.560 pessetes. 
L’expropiació va ser executada pel consistori en  favor de Can Cabirol SA, 
que  estava  impulsant  un  pla  parcial  per  urbanitzar  el  sector.  El  jurat  va 
considerar  que  la  finca  d’Adroguer  ‐de  23.127  metres  quadrats‐  era 
rústica,  i  la va valorar en unes sis pessetes el pam. Dos dels socis de Can 
Cabirol  SA  eren  en  aquella  època  membres  de  l’Ajuntament:  Joaquim 
Rovira ‐alcalde‐ i Josep Maria Bancells ‐tinent d’alcalde‐. 

Enric  Adroguer  ‐pare  de  l’actual  cap  de  l’oposició  a  l’Ajuntament‐  va 
decidir  recórrer  contra  aquesta  valoració  al  Tribunal  Superior  de  Justícia 
de Catalunya, que va acabar donant‐li  la  raó en una sentència dictada el 
novembre del 1989. Els magistrats van considerar que els terrenys havien 
d’haver  estat  valorats  com  a  urbanitzables,  ja  que  pertanyien  a  un  pla 
parcial, i va fixar‐ne un preu completament diferent: 28.517.188 pessetes. 
La família Adroguer ha defensat diverses vegades que no és just valorar a 
sis  pessetes  el  pam  uns  terrenys  “urbanitzables  a  peu  de  carretera 
comarcal,  amb  unes  característiques  immillorables”.  A  això  s’hi  afegeix 
una altra  reflexió: primer calia consolidar el sòl urbà de Sils abans de  fer 
noves actuacions. 

Tot  i  que  la  sentència  és  ferma  des  del  maig  del  1991,  encara  no  s’ha 
executat  a  causa  de  diversos  recursos  que  han  allargat  el  procés.  La 
lentitud de la justícia ha fet que l’escrit condemnatori arribés quan la junta 
de compensació del sector estava ja en procés de liquidació i l’Ajuntament 
havia acceptat la urbanització.
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L’últim  capítol  d’aquest  complicat  procés  s’ha  produït  en  els  darrers 
mesos: el darrer president de la junta ‐requerit l’octubre del 1993 perquè 
executés  la  sentència‐,  Josep  Morell,  ha  enviat  diversos  escrits  a 
l’Ajuntament  per  demanar  col∙laboració  ‐personal,  un  local..,‐  per  poder 
convocar l’assemblea de la junta que ha de decidir pagar el preu just. 

L’Ajuntament  ha  desestimat  els  escrits  al∙legant  que  no  pot  donar  un 
tracte  de  favor  a  la  junta  d’aquesta  urbanització,  però  Morell  ha 
contraatacat  amb  un  recurs  al  tribunal  per  tal  que  es  requereixi  al 
consistori  que  col∙labori.  En  l’escrit,  Morell  acusa  l’Ajuntament  de  ser 
“parcialment responsable ” de la situació de paràlisi de la junta i d’intentar 
“desmarcar‐se” del problema: “La responsabilitat és més clara si tenim en 
compte que el president de  l’Ajuntament mateix era el primer gerent de 
l’entitat Can Cabirol SA fins al moment de la liquidació”. 

Des que va  iniciar el procés, Rovira ha delegat aquest  tema en el primer 
tinent d’alcalde, Xicu Anoro, que considera que Morell ha iniciat l’ofensiva 
contra el consistori per guanyar temps. “L’Adroguer ha de cobrar  i ha de 
pagar  el  que  se’n  va  beneficiar”,  afirma  Anoro,  sense  atrevir‐se,  però,  a 
assenyalar ningú. 

En aquest temps, la urbanització s’ha anat omplint de nous veïns ‐als quals 
ningú no va informar de la sentència que afecta les seves propietats‐ que 
formen part subsidiàriament de la junta de compensació, que és l’ens que 
la sentència condemna a pagar el preu just i els interessos corresponents. 

Font: article de Jaume Ginesta a El Punt, 6 de maig de 1994
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III. Any 1994, un grup de 80 veïns de Can Cabirol 
de Sils s’agrupen per evitar pagar l’ expropiació 

Un grup de  prop de  vuitanta  veïns de  la  urbanització Can Cabirol de  Sils 
s’han presentat en el procés judicial que se segueix per l’expropiació d’una 
finca del sector, realitzada l’any 1987 en favor de la societat promotora de 
la  urbanització.  Can  Cabirol  SA.  La  intenció  dels  veïns  és  obtenir 
informació sobre en quin estat es troba el procés per, d’aquesta manera, 
poder garantir la defensa dels seus drets legítims. Quan es va expropiar la 
finca  ‐propietat  d’Enric  Adroguer‐,  el  jurat  provincial  d’expropiacions  va 
fixar un preu just de 4.161.560 pessetes. En una sentència de l’any 1989, 
però,  el  Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  va  contradir  aquest 
preu  i  va estipular  que  la  finca d’Adroguer  s’havia  d’haver expropiat  per 
28,5 milons de pessetes. La sentència, fermà del 1991, deixa clar que és la 
junta de compensació de Can Cabirol qui ha de pagar la diferència a Enric 
Adroguer. La situació s’ha embolicat més pel fet que aquesta junta està en 
procés de liquidació i la urbanització s’ha omplert de nous veïns. 

El  portaveu  del  grup  de  veïns.  Narcís  Figueras,  va  explicar  que  els 
magistrats  consideren  que  en  aquesta  junta  de  compensació  hi  ha  els 
antics  promotors  i  els  nous  propietaris  de  parcel∙les  i  habitatges,  a  la 
majoria dels quals ningú va  informar que s’ha de pagar aquest preu just. 
Els veïns aposten per una solució que no afecti els veïns ni  les arques de 
l’Ajuntament,  ja que consideren que els que han de pagar són els que es 
van  beneficiar  d’aquesta  expropiació.  “Entre  els  veïns  hi  ha  una  greu 
preocupació  per  aquest  tema.  Tenim  la  sensació  que  des  de 
l’administració  local  s’hauria  de  tenir  una  actuació  més  decidida  per 
solucionar‐lo, instant els beneficiaris de l’expropiació a dialogar i a posar‐ 
se d’acord entre ells per veure com fan el pagament “, va afirmar Figueras, 
que  també va apuntar que “els demandants haurien de  facilitar el diàleg 
amb  els  antics  promotors”.  El  portaveu  dels  veïns  va  explicar  que,  amb 
vista  a  les  properes  eleccions  municipals,  les  candidatures  que  s’estan 
preparant  a  la  població  han  de  preveure  com  resoldrien  aquesta 
problema, ja que va vaticinar que aquest serà un dels temes que els veïns 
plantejaran durant  la campanya. Es dóna el cas que en tot aquest afer hi 
ha  implicats  l’alcalde  de  la  població,  Joaquim  Rovira  ‐antic  soci  de  la 
promotora Can Cabirol SA‐,  i el cap del  grup d’oposició  Independents de 
Sils, Carles Adroguer, que és el fill del propietari expropiat. 

Font: article de Jaume Ginestà a El Punt, 25 de maig de 1994
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IV.  El  15  de  febrer  de  1995  es  celebra  una 
assemblea de la Junta de Compensació: 

El grup municipal Independents de Sils ha detectat “indicis d’estafa” en 
l’ordre  del  dia  de  l’assemblea  de  la  Junta  de  Compensació  de  la 
urbanització Can Cabirol, que ha estat convocada pel 15 de febrer. 

En  aquest  ordre  del  dia  hi  figura  l’acceptació  de  la  dimissió  de  l’actual 
president  de  la  junta,  Josep  Morell,  i  l’elecció  del  nou  president,  i  els 
independents han mostrat la seva sorpresa davant aquests dos punts. Així, 
han fet notar que “el 26 de novembre de 1986 va tenir lloc la junta general 
extraordinària de  la  Junta de Compensació de Can Cabirol,  presidida per 
Josep Moret. En aquesta junta no es van convocar, com a membres de ple 
dret, els nous adquirents, malgrat que amb data 3 de setembre de 1994 
figura  la  inscripció  en  el  Registre  de  la  Propietat  de  venda  a  nous 
adquirents”. 

Els  independents  han  afegit  que  “en  aquesta  assemblea  es  realitza  la 
recepció  de  la  finca  expropiada,  i…  probablement,  el  repartiment 
d’aquesta”.
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Responsabilitats 

Així mateix, han destacat que “ara el nou president pretén incorporar com 
a  membres  tots  els  nous  adquirents,  dimitir  i  que  les  responsabilitats 
econòmiques,  conseqüència  de  la  seva  gestió,  siguin  assumides  per 
aquests nous adquirents de parcel∙les. Aquesta nova situació,  respectant 
la  presumpció  d’innocència,  fa  pensar  en  indicis  d’estafa,  la  qual  cosa 
considerem que cal estudiar i analitzar amb atenció “, afirmen en un escrit 
entrat al registre de l’Ajuntament. 

Cal destacar que una vuitantena de veïns de Can Cabirol s’han presentat 
en  el  procés  judicial  que  se  segueix  per  l’expropiació  d’una  finca  del 
sector,  realitzada  el  1986  en  favor  de  la  societat  promotora  de  la 
urbanització Can Cabirol, S.A. 

Els veïns volen saber en quin estat es troba el procés per poder garantir la 
defensa dels seus drets legítims‐. Quan es va expropiar la finca (propietat 
d’Enric Adroguer),  el  jurat  provincial d’expropiacions  va  fixar  un preu  de 
4.161.560 pessetes, però el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en 
una sentència del 1989, va estipular que la finca s’havia d’haver expropiat 
per 28,5 milions. 

Segons  la  sentència,  la  diferència  entre  les  dues  xifres,  que  amb  els 
interessos ja s’apropa als cinquanta milions, ha de ser pagada a Adroguer 
per la junta de compensació de Can Cabirol. 

Font del text i de la foto: Diari de Girona, 21 de desembre de 1994 

Els independents diuen que no s’ha resolt l’afer de can Cabirol a Sils 

El  grup  d’Independents  de  Sils  va  fer  pública  ahir  una  nota  en  la  qual 
explica les conclusions que ha tret després d’haver‐se celebart l’assemblea 
general de la Junta de Compensació del sector Barceloneta (Can Cabirol) i 
després d’haver mirat l’acta notarial presentada per alguns membres de la 
promotora can Cabirol S.A. 

Segons ells, “no es garanteix l’execució de sentència dictada pel TSJC, atès 
que els diners no s’han dipositat al jutjat, sinó en un compte privat amb la 
condició que si en tres mesos no hi ha un acord recuperen els diners”. A 
més,  afirmen  que  “no  es  garanteix  als  nous  adquirents  de  parcel∙les  i 
habitatges que se’ls eximeixi de  les responsabilitats econòmiques que els 
membres de la promotora eludeixen sense que res no ho justifiqui”.
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Per als independents, “aquests fets són una maniobra política que permet 
a l’alcalde de Sils, Joaquim Rovira ‐un dels socis de  la promotora que van 
presentar  l’acta notarial‐, tornar a presentar‐se a les eleccions amb plena 
impunitat i accedir de nou al càrrec”. 

Font: Diari de Girona, 18 de febrer de 1995 

CiU acusa els Independents de Sils de voler polititzar l’afer de can Cabirol 

El primer tinent d’alcalde de l’Ajuntament de Sils, Francesc Anoro (CiU), ha 
denunciat  que  el  grup  d’Independents,  en  l’oposició  al  Consistori,  “vol 
polititzar  de manera  tendenciosa”  l’afer  plantejat  per  la  urbanització  de 
can Cabirol  i  l’abonament de  l’import decretat com a preu d’expropiació 
que correspon a Enric Adroguer. 

Segons  Anoro,  “aquesta  posició  dels  Independents  fa  que  resulti  molt 
difícil  destriar  els  interessos  dels  Independents  dels  del  seu  cap,  Carles 
Adroguer,  fill  del  beneficiari  del  cobrament  dictat  per  la  sentència  “.  El 
tinent d’alcalde, que també és el regidor delegat de  l’afer de can Cabirol, 
opina que els Independents “han confós l’opinió pública amb declaracions 
tan poc fonamentades com les que afirmen que hi ha un interès especial 
de l’equip de govern per ocultar la seva posició i distreure l’execució de la 
sentència,  o  les  que  diuen  que  hi  ha  hagut  una  manca  d’informació  i 
transparència”. 

“Ús tendenciós” 

Anoro  ha  destacat  que  en  l’assemblea  del  15  de  febrer  “es  van  cercar 
possibles  alternatives  per  resoldre  el  pagament  dictat  a  la  sentència,  i 
l’endemà  vam  tenir  l’ocasió  d’informar‐ne  Carles  Adroguer.  Li  vam  cedir 
l’acta  notarial  per  fer‐ne  una  anàlisi,  sempre  en  un  àmbit  personal  i 
amistós,  però  ell  va  fer  un  ús  tendenciós  de  la  informació  que  li 
aportàrem”. Adroguer va manifestar que “aquests fets són una maniobra 
política que permeten l’alcalde  tornar‐se a presentar a  les eleccions amb 
impunitat”. 

Per això,  Francesc Anoro ha puntualitzat  que  “CiU  fa molt  temps que va 
demanar a l’alcalde que tornés a encapçalar la llista a les municipals”, cosa 
que, segons ell, “facilita les solucions als problemes de can Cabirol, ja que 
amb Joaquim Rovira al capdavant del grup municipal hi ha més opcions de 
trobar una sortida reeixida”.
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Anoro  també  ha  subratllat  que  “en  l’assemblea  es  va  exposar  que  un 
seguit  de  socis  d’una  societat  anònima  ara  dissolta,  anomenada  can 
Cabirol,  en  prova  de  bona  disposició  perquè  els  propietaris  actuals  dels 
terrenys  no  s’hi  vegin  implicats,  havien  dipositat,  menys Martí  Rotllan  i 
Josep Martorell, una quantitat de diners prou important com per negociar 
transaccionalment la reclamació instada per Enric Adroguer”. 

El  que  passi  ara,  segons  ell,  “dependrà  de  les  negociacions  i  dels 
pagaments d’ambdues parts, la que està disposada a pagar i la que ha de 
cobrar”. 

Font: Article de J.Pastells al Diari de Girona, 22 de febrer de 1995 

Qui són els beneficiats de Can Cabirol? 

Davant  la  notícia  apareguda  al  Diari  de  Girona,  el  22/2/95,  titulat  “CiU 
acusa els Independents de Sils de voler polititzar l’afer de Can Cabirol” i les 
afirmacions que  fa el Sr. Anoro respecte a  la meva persona vull  fer‐li  les 
següents puntualitzacions: 

1. Polititzar de manera tendenciosa és just el que ha fet el tinent d’alcalde 
de  l’Ajuntament  de  Sils,  el  Sr.  Anoro.  Amb  les  seves  declaracions  ha 
confirmat  tot  allò  que  els  independents  de  Sils  van  denunciar 
públicament. 

2.  De  la  posició  dels  Independents  no  cal  destriar  res.  Sils  és  un  poble 
petit, on sortosament ens coneixem tots, i els seus ciutadans saben quins 
són els interessos legítims i quins són els “il∙legítims”. 

3.  No  sóc  el  fill  del  “beneficiari  ”  de  la  sentència,  sóc  el  fill  d’un  dels 
perjudicats pels embolics muntats per ineptes o interessats. Els beneficiats 
són altres persones que tots coneixem. 

4. El que passi ara és responsabilitat exclusiva d’aquells que han de pagar 
l’import de  la sentència,  i  crec que si estiguessin disposats a pagar  ja ho 
haurien fet. 

5. El meu únic desig seria no perdre més  temps amb aquest assumpte,  i 
poder dedicar més temps a treballar pel meu poble: Sils. 

Carles Adroguer i Lladó (Sils) 

Font: Cartes al director, Diari de Girona, 24 de febrer de 1995
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V.  Una  manifestació  prevista  pel  dilluns  de 
Pasqua de 1995: 

Com a veïna afectada per l’expropiació, vull deixar ben clar qui ha pagat i 
qui no: Joaquim Rovira i Planas ‐4.000.000 de pessetes‐, Josep Fontronona 
‐5.000.000  ‐,  Constr.  Viñals  ‐8.000.000‐,  Josep Morell  Ruset  ‐3.000.000‐, 
Josep Bancells ‐2.000.000‐. 

Els que no han pagat són: Fincas Martorell de Sta. Coloma de Farners, que 
hauria  de  pagar  entre  6  i  7  milions.  Martí  Rotllan  i  Bas,  antigament 
construccions Brak, s.a. de Sta. Cristina d’Aro, n’hauria de pagar entre 3  i 
4. Pere Casellas i Casals (en Maret de Salt) hauria de pagar casi un milió de 
pessetes. D’altra  banda, en  Josep Morell  i Ruset, de Comercial Anetos  o 
Granja  Anetos  de  Sils,  i  en  Josep  Bancells  i  Arajol,  del  Restaurant  La 
Granota de  Sils,  haurien d’augmentar  l’aportació perquè no arriben ni  al 
50% del que haurien de pagar. 

Si els tres senyors que no han col.laborat ho fessin, es podria començar a 
negociar amb l’expropiat Sr. Adroguer. Els veïns estem disposats a portar 
això  fins  on  calgui.  En  principi,  hem  comunicat  a  l’Excm.  governador  de 
Girona  la  nostra  intenció  de  manifestar‐  nos  dilluns  de  Pasqua  contra 
aquests  senyors  davant  de  Fincas  Martorell  aprofitant  la  celebració  del 
mercat setmanal amb els mitjans de comunicació necessaris perquè arribi 
a  tothom.  Potser  així  els  veïns  cabirols  ens  deslliurarem  d’aquest  gran 
embolic del qual no en tenim cap culpa. Continuarà… 

Veïns de Can Cabirol (Sils) 

Font: Cartes del lector, Diari de Girona, 29 de març de 1995
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VI. El final de l’afer. Ha pagat qui havia de pagar, 
però…: 

Expropiació Can Cabirol 

Referent  a  l’expropiació  de  Can  Cabirol  de  Sils,  els  veïns  ens  hem 
assabentat que els ex‐ socis de Can Cabirol, s.a. han dipositat 38.000.000 
de  ptes.  a  la  notaria  .  del  senyor  Ricardo  Vilas  de  Escauriaza  de  Santa 
Coloma de Farners.  Fins  i  tot el  senyor  Josep Martorell,  que  sempre  s’hi 
havia mostrat contrari, ha col.laborat amb l’aportació de sis parcel∙les. 

El fill de l’expropiat ha manifestat verbalment a l’advocat dels parcel.listes 
que  amb  38  müions,  el  seu  pare  gairebé  donaria  per  liquidada 
l’expropiació. 

Tenint en compte que els veïns hem estat els iniciadors de pressionar els 
ex‐socis  i que ens ha costat moltíssim que reaccionessin  i,  considerant  la 
seva bona  voluntat,  ara demanem al  senyor Enric Adroguer  i Vall‐llosera 
que actuï de la mateixa manera. 

Si no és així i com a afectats deixarem de veure el senyor Adroguer com a 
víctima i haurem d’emprendre les mesures necessàries per tal de no haver 
de pagar un deute que no ens pertany. 

Grup de Veïns Can Cabirol de Sils 

Font: Cartes del lector, Diari de Girona, 30 d’abril de 1995 

Dissolen la Junta de Compensació del sector de can Cabirol de Sils 

La  sessió  extraordinària  de  l’assemblea  general  de  la  Junta  de 
Compensació  del  sector  can Cabirol  de  Sils,  que  va  tenir  lloc  dissabte  al 
migdia, ha tancat definitivament el tema del pagament de la sentència del 
Tribunal  Superior  de  Justícia  de  Catalunya  a  favor  d’Enric  Adroguer, 
propietari de la finca expropiada la dècada dels 80. 

El  primer  tinent  d’alcalde  de  l’Ajuntament  de  Sils,  Francesc  Anoro,  ha 
explicat que  “en  començar  l’assemblea un parcel.lista  va  lliurar un escrit 
en què considerava irregular que fos jo qui convoqués l’assemblea, ja que 
argimientava  que  no  era  el  representant  designat  pel  ple  en  el  seu 
moment”.  Sobre  això,  Anoro  ha  destacat  que  “a  l’anterior  assemblea  ja
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vaig  ser  el  representant  de  l’Ajuntament  i  vaig  presidir‐la  per  arribar  a 
resoldre els temes en conflicte”. 

Finalment,  després  de  debatre  el  tema  es  va  procedir  a  aprovar  l’acta 
anterior.  L’explicació  de  l’execució  de  la  sentència  va  anar  a  càrrec  del 
senyor Fontrodona, com à soci de la societat can Cabirol, i finalment es va 
acordar sol∙licitar a l’Ajuntament la dissolució de la Junta de Compensació 
del cens d’entitats urbanístiques. 

Font: Diari de Girona, 23 de maig de 1995 

El deute estava pendent des del 1987. Els ex‐socis de Can Cabirol de Sils 
paguen 38 milions i es posa fi a la polèmica 

El  pagament  de  trenta‐vuit milions  de  pessetes per part  de  set  dels  deu 
antics  socis  de  la  societat  Can  Cabirol  s.a.  de  Sils  ha  permès  donar  per 
acabada la polèmica que es và iniciar anys enrera a causa de l’expropiació 
d’una finca de 23.000 metres quadrats a Enric Adroguer. 

Tot  i  que  els  jutges  havien  dictat  el  preu  de  l’expropiació  el  1987, 
Adroguer encara  no  l’havia  cobrat.  En aquest  sentit,  el  fill  del  propietari 
dels  terrenys  expropiats  i  cap  dels  Independents  a  l’Ajuntament  de  Sils, 
Carles Adroguer,  ha  comentat  que el  seu pare  ha optat per acceptar els 
trenta‐vuit milions després de mantenir diverses converses amb els  socis 
de l’entitat “per evitar que la situació s’allargués massa”. 

Segons  Carles  Adroguer,  “allargar  aquest  tema  hauria  repercutit  en  els 
nous adquirents com a membres de la junta de compensació, que haurien 
d’haver  acabat  pagant”.  Cal  destacar  que,  sumant  els  interessos,  Enric 
Adroguer hauria d’haver cobrat un total de 46 milions de pessetes. 

No obstant això, el  regidor  independent Carles Adroguer ha valorat molt 
positivament  la  resolució  final  de  l’afer,  sobretot  perquè  “ha  pagat  qui 
havia  de  pagar“.  Així  mateix,  s’ha  mostrat  convençut  que  la  resolució 
d’aquest  tema servirà per reactivar econòmicament el sector  immobiliari 
de Sils. 

No obstant això. Adroguer  va  remarcar que  “en aquest  afer  hi  ha  hagut 
una  responsabilitat política no assumida,  i això es notarà en els  resultats 
de les properes eleccions”. 

Font: Diari de Girona, 17 de maig de 1995


