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Seguim!
En aquesta nova edició del butlletí municipal trobareu 
les informacions més destacades de l’Ajuntament i del 
poble dels darrers mesos. 
Us expliquem les diferents obres que s’estan realitzant 
i les millores que comporten per a la ciutadania, com 
l’obertura, al pas de vianants i ciclistes, d’un tram del 
sender del torrent Gran, un dels nostres espais naturals 
més emblemàtics, i la millora dels parcs infantils.

també us expliquem que som una administració lo-
cal amiga dels animals, amb l’entrada en vigor de 
l’ordenança municipal reguladora de la tinença 
d’animals de companyia, una normativa que garanteix 
una relació saludable entre les mascotes i les persones.

Els ciutadans i les ciutadanes tenen protagonisme en 
aquest nou format del butlletí municipal. En aquesta 
ocasió, representants de les associacions de veïns va-
loren les festes majors dels barris. Amb la col·laboració 
de l’Ajuntament, aquestes entitats han fet, un any més, 
una gran tasca en l’organització d’aquestes festes, amb 
activitats per a totes les edats que han amenitzat la vida 
al municipi durant l’estiu passat.

Un estiu durant el qual els nens i nenes del poble han 
pogut gaudir de les activitats de l’Escola Esportiva i 
el Casal d’Estiu, i el servei de bibliopiscina gairebé ha 
triplicat el nombre d’usuaris. En aquest butlletí també 
us expliquem la Segona Festa Fi d’Estiu #Abrera, l’inici 
del curs escolar i la gran festa de l’esport local, amb la 
Fira d’Entitats Esportives. Acabem amb una entrevista 
al col·lectiu Cabàs Verd,  un grup de consumidors de 
productes ecològics i de proximitat d’Abrera. ■

Representants de les 
associacions de veïns valoren 
les festes majors dels barris.

En esta nueva edición del boletín municipal encon-
traréis las informaciones más destacadas del Ayunta-
miento y del pueblo de los últimos meses. os explica-
mos las diferentes obras que se están realizando y las 
mejoras que comportan para la ciudadanía, como la 
obertura al paso de peatones y ciclistas de un tramo 
del sendero del torrent Gran, uno de nuestros espa-
cios naturales más emblemáticos, y la mejora de los 
parques infantiles. 

también os explicamos que somos una administración 
local amiga de los animales, con la entrada en vigor de 
la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de 
animales de compañía, una normativa que garantiza 
una relación saludable entre mascotas y personas.

los ciudadanos y ciudadanas tienen protagonismo en 
el nuevo formato del boletín municipal. En esta oca-
sión, representantes de las asociaciones de vecinos 
valoran las festes majors de los barrios. Con la colabo-
ración del Ayuntamiento, estas entidades han hecho, 
un año más, una gran labor en la organización de estas 
fiestas, con actividades para todas las edades, que han 
amenizado la vida del municipio durante el verano.

Un verano en el que los niños y niñas del pueblo han 
podido disfrutar de las actividades de l’Escola Esportiva 
y el Casal d’Estiu, y el servicio de bibliopiscina casi ha 
triplicado el número de usuarios. En este boletín tam-
bién os explicamos la Segona Festa Fi d’Estiu #Abrera, 
el inicio del curso escolar y la gran fiesta del deporte lo-
cal, con la Fira d’Entitats Esportives. Acabamos con una 
entrevista a Cabàs Verd, un grupo de consumidores de 
productos ecológicos y de proximidad de Abrera. ■

¡Seguimos! 

Representantes de las 
asociaciones de vecinos valoran 
las festes majors de los barrios.
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Des de l’Ajuntament d’Abrera des-
tinem un total de 157.701 euros per 
tal de millorar una sèrie de parcs in-
fantils del nostre poble. D’aquesta 
manera, afavorim la proximitat 
dels jocs als infants i promovem 
l’esbarjo a l’aire lliure en unes 
instal·lacions més segures.

Amb els canvis se substitueixen ele-
ments de joc i d’infraestructura mal-
mesos per l’antiguitat i el desgast 
a causa de l’ús intensiu d’aquests 
parcs. 

A finals del mes d’agost, des de 
l’Ajuntament d’Abrera vam co-
mençar les obres de millora d’una 
bona part dels parcs del nostre 
municipi.

la reforma més important es con-
centra en el parc de Walt disney, el 
de la plaça Amselm Clavé, i el de 
la masia de Can Vilaba. En aquests 
parcs, s’han substituït gairebé tots 
els jocs i s’han posat paviments de 
cautxú per a fer-los més segurs per 
als infants que utilitzen aquest es-
pais.

En el mateix projecte de millora, 
amb un pressupost de 157.701 eu-
ros, s’han realitzat diferents actua-
cions en altres parcs del municipi, 
que consisteixen a implantar pavi-
ments de cautxú, millorar les tan-

ques de delimiten el parc, i d’altres 
treballs que milloren la seguretat 
de diferents parcs del municipi.

Paral·lelament a aquest projecte 
de millora de certs parcs munici-
pals, al mes de juny es va iniciar, 
per part de personal de la Briga-
da Municipal, conjuntament amb 
operaris dels plans d’ocupació, 
un projecte d’inspecció i correc-
ció d’aquells punts dels parcs que 
estaven en mal estat, així com de 
mobiliari urbà en els voltants dels 
parcs. Aquest procés de control i 
millora, actualment, està en procés 
d’execució, i fa que totes aquelles 
millores que es van detectant i im-
plantant augmentin la seguretat i el 
benestar dels infants del municipi 
que utilitzen els parcs com un lloc 
d’esbarjo en el seu temps lliure. ■

A
ACTUAliTAT

Municipi 

Invertim 
157.701 euros 
en la millora 
dels parcs i el 
mobiliari urbà

34
Parcs infantils

 al nostre municipi

les actuacions són parcials o inte-
grals, segons les necessitats de cada 
instal·lació, i s’hi substitueixen jocs, 
paviments, tanques i mobiliari urbà. 

Part de les obres les realitzen personal 
del Pla d’ocupació de l’Ajuntament 
d’Abrera.

Manteniment 
Paral·lelament, la Brigada Munici-
pal està duent a terme un tasca de 
control dels diferents parcs infantils: 
es detecten els components en mal 
estat que s’han de canviar i es pinten 
diferents elements dels recintes. ■

Jesús Naharro, Alcalde
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A principis del mes d’agost, va 
quedar obert al pas de vianants i 
ciclistes el tram del sender del To-
rrent Gran que s’havia tallat el mes 
de maig per les feines de recons-
trucció d’una escullera. Aquest 
camí transcorre al llarg del to-
rrent, paral·lel al carrer Barcelona, 
a l’alçada del polígon industrial 
Barcelonès.

Hem fet una reconstrucció total de 
l’escullera perquè en unes fortes 
pluges un tram  es va esfondrar. Amb 
la reconstrucció s’ha modificat i am-
pliat la secció general de l’escullera, 
la qual ja arriba fins a la llera del to-
rrent, i se n’ha millorat la fonamenta-
ció en el terreny. d’aquesta manera, 
ha augmentat la seguretat en el tram. 

Sender més ample 
Amb les obres també s’ha ampliat i 
condicionat el tram del sender pro-
per a l’escullera. Aquesta tardor es 
completarà l’obra amb la revegeta-
ció i adequació de l’entorn afectat 
per les obres.
Així, els veïns i veïnes d’Abrera po-
dem tornar a gaudir del nostre to-
rrent Gran, un dels nostres espais 
naturals més emblemàtics. ■  

Obres 

Talls a l’entrada del nucli urbà 
i al polígon Sant Ermengol per 
obres de millora al torrent Gran 

 Obres

Reobrim a les 
persones un tram 
de sender del 
Torrent Gran

A finals del mes d’agost van co-
mençar les obres de millora hi-
dràulica del Torrent Gran d’Abrera 
al seu pas per sota de la l’Autovia 
A-2 i la via de servei lateral d’accés 
al nucli urbà d’Abrera i al polígon 
industrial Sant Ermengol.

les obres de millora hidràulica con-
sisteixen a substituir l’obra de drenat-
ge actual per una de nova, amb una 
major geometria que l’actual.

Per tal de substituir aquesta obra de 
drenatge, s’ha de desmuntar el vial 
lateral d’entrada al nostre municipi al 
seu pas per sobre del torrent Gran. 
Aquest canvi millora la seguretat en 
aquest punt. Es tracta d’unes obres 
inevitables, tot i l’afectació de trànsit 
que comporten.

Aquesta entrada a Abrera romandrà 
tancada aproximadament 6 mesos 
des de l’inici de les obres, i aquest 
període pot variar en funció del seu 
desenvolupament.

l’accés al nucli urbà per part dels tu-
rismes i motocicletes es podrà rea-
litzar per les sortides, sentit lleida, 
número 585 (Ca n’Amat i polígons 
industrials d’Abrera), 582A (C55 direc-
ció Manresa) i 582B (polígon indus-
trial Sant Ermengol i el Rebató).

Pel que fa a l’accés dels camions als 
polígons industrials Barcelonès i Sant 
Ermengol, només podran utilitzar les 
sortides, sentit lleida, número 585 (Ca 
n’Amat i polígons industrials d’Abrera), 
i 582B (polígon industrial Sant Ermen-
gol i el Rebató), sentit lleida.

Senyalització provisional
El Ministeri de Foment és qui rea-
litza les obres. des de l’Ajuntament 
d’Abrera hem demanat que es millori 
la senyalització en aquest tram. 

Hi ha un seguit de senyalització pro-
visional, consensuada amb el Minis-
teri de Foment, que indica els acces-
sos tant al nucli urbà d’Abrera com als 
polígons industrials. ■
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El Ple municipal de l’Ajuntament 
d’Abrera, que es va reunir en sessió 
ordinària el 21 juliol, va donar su-
port per unanimitat a l’aprovació 
inicial de l’ordenança municipal 
reguladora de la tinença d’animals 
de companyia. 

Amb aquesta ordenança es pre-
tén regular diferents mesures que 

06

Des de la Regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament d’Abrera 
hem adquirit 36 contenidors de 
recollida selectiva: grocs per a en-
vasos lleugers, verds per a enva-
sos de vidre, i blaus per a la reco-
llida de papers i cartrons.

Els contenidors s’han anat distri-
buint a diferents punts del municipi 
on s’havien detectat mancances, 
com els carrers Sant Jaume, Mar-
torell, Rambla torrentet, Andalusia, 
lluís Companys, Salvador Espriu, 
Casamada, Gaudí, Sant Jordi, Antoni 
Gaudí, Cal Morral, Pompeu Fabra i al 
Casal de Can Vilalba, entre d’altres.

Us recordem la importància de la re-
collida selectiva de residus urbans. A 
Abrera Reciclem! ■

A Abrera 
Reciclem! 
Estrenem nous 
contenidors

Xavier Serret
Regidor de Medi Ambient i Sanitat

ACTUAliTAT

ACtUAlItAt

A
ACTUAliTAT

des de la Regidoria de Medi Ambient i Sanitat hem volgut fer un pas més per 
a considerar els nostres animals de companyia com uns “veïns” més d’Abrera. 

Per això, hem impulsat en les noves ordenances que tots els veïns que vul-
guin fer algun tipus de gestió o tràmit a l’Ajuntament puguin fer-ho acom-
panyats del seus amics animals. Això sí, sempre que aquests vagin lligats, i 
tenint en compte que, lògicament, hi haurà espais municipals en què, per la 
seva naturalesa, se’ls prohibirà l’accés.

A poc a poc anem fent camí cap a una societat respectuosa també amb els 
seus animals. No ElS FEM QUEdAR MAlAMENt!!!!

Som un Ajuntament amic dels 
animals

Noves ordenances

Medi Ambient
garanteixin una relació saludable 
dels animals amb les persones en 
l’aspecte higiènic i sanitari. també 
es vol protegir de forma eficaç els 
animals adequant el contingut de 
l’ordenança amb la legislació actual.

En ocasions, la manca de responsa-
bilitat d’alguns propietaris d’animals 
provoca problemes en la convivèn-
cia veïnal. Aquesta irresponsabilitat i 
falta de civisme representa un esforç 
important, fins i tot econòmic, per a 
l’Ajuntament. ■ 
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11 de setembre

Celebrem la diada 
Nacional de Catalunya

ACtUAlItAt

Concerts

Setembre 
Musical: música 
a l’Hort de la 
Parròquia
i la Casa de 
Cultura
Des de la Regidoria d’Acció Cultu-
ral de l’Ajuntament d’Abrera vam 
organitzar una nova edició del 
cicle de concerts Setembre Musi-
cal, que va tenir lloc a l’Hort de la 
Parròquia i la Casa de Cultura els 
dissabtes 10, 17 i 24 de setembre.

Tradició i innovació 
la formació El Sextet de la Barítona 
va iniciar el cicle el 10 de setembre. 
Aquest és un grup format per mú-
sics destacats del món de la cobla, 
la música tradicional i el jazz. És una 
formació que permet anar de la 
pulcritud i l’expressivitat de la músi-
ca de cambra a la improvisació, els 
ritmes i les melodies de la música 
tradicional, tot amb la sonoritat dels 
instruments catalans.

Fado, música portuguesa
la cantant Névoa va presentar el 
17 de setembre el seu repertori de 
música portuguesa. Cada disc de 
Névoa és un univers en ell mateix, 
en el qual barreja el fado amb altres 
gèneres musicals tals com la música 
clàssica, el pop o el jazz. 

Festa de swing
JazzNature, una formació amb 
músics de la locomotora Ne-
gra, va tancar el Setembre Musical 
d’enguany el 24 de setembre. El seu 
estil segueix el del combo original, 
alhora que en remarca els aspectes 
més lúdics, comunicatius i creatius. 
la combinació d’estàndards del 
blues i clàssics fa dels seus concerts 
una veritable festa de swing. ■

L’Ajuntament d’Abrera, partits 
polítics, i diverses associacions 
del nostre municipi vam partici-
par el diumenge 11 de setembre, 
Diada Nacional de Catalunya, 
en la tradicional ofrena floral al 
monument a Rafael Casanova. 
Un any més, a l’acte es va desta-
car que el nostre municipi és un 
exemple de convivència entre la 
gent i els pobles.

l’Equip de govern i regidors d’altres 
grups municipals de l’Ajuntament 
van iniciar l’ofrena. Els van seguir el 
Partit dels Socialistes de Catalun-
ya, Alternativa d'Abrera, Abrera en 
Comú, Convergència i Unió i Es-
querra Republicana de Catalunya. 

les associacions que van partici-
par a l’ofrena van ser: Abrera Sar-
danista, AMPA de l’Escola Bressol 
Món Petit, AMPA Institut Voltrera, 
Associació Cultural Ball Abrera, As-
sociació Cultural Balls de Saló Pas 
a Pas, Associació de veïns i propie-

taris les Carpes de Vilalba, Assem-
blea Nacional de Catalunya per 
Abrera, Associació del Casal d’Avis 
d’Abrera, Associació de Veïns Ba-
rri del Rebató Els Porrons d’Abrera, 
Associació Naturalista d’Abrera, As-
sociació de Voluntaris de Protecció 
Civil d’Abrera, Associació dones i 
Futur, Associació Fibromiàlgia i Fati-
ga Crònica d’Abrera, Coral Contra-
punt, Els Illets d’Abrera Grup Escè-
nic, Juventudes Rocieras de Abrera, 
Parròquia d’Abrera i Societat Espor-
tiva de Pescadors d’Abrera. Una ba-
llada de sardanes, a càrrec d’Abrera 
Sardanista, va tancar l’acte.

Havaneres
la música i els cants mariners de les 
havaneres van amenitzar la tarda de 
l’11 de setembre a la plaça Rafael 
Casanova. El grup Havana Xica va 
oferir el concert. Com es tradició, 
la cantada va anar acompanyada 
d’una degustació de rom cremat, 
beguda que acostumaven a beure 
els mariners per no tenir fred. ■
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S
SOCiETAT, CUlTURA i ESpORTS

El Ple Municipal de l’Ajuntament 
d’Abrera va aprovar el 21 de juliol 
el Pla de Joventut 2016-2019. El 
pla va comptar amb els vots a fa-
vor dels grups PSC, ERC, CIU, PP 
i C’s i els vots en contra d’Ad’A i 
Abrera en Comú.

El Pla local de Joventut és una eina 
de planificació estratègica que con-
creta les polítiques municipals de 
Joventut. És un full de ruta necessari 
per tal de definir, coordinar i impulsar 
les polítiques de Joventut del muni-
cipi. la seva finalitat és impulsar les 
polítiques integrals de Joventut per 
assolir els objectius generals del Pla 
Nacional de Joventut 2010-2020.
El Pla local de Joventut 2016-2019 
ha estat elaborat per la Fundació 
Francesc Ferrer i Guàrdia, que té una 
reconeguda trajectòria professional 
en Joventut i Participació, tant en 
l’elaboració d’estudis com en l’àmbit 
formatiu especialitzat dels profes-
sionals de Joventut. 

Participació
El Pla local de Joventut s’ha elabo-
rat de forma participativa, amb la 
celebració de cinc reunions, en les 
quals han participat un total de 78 
persones (35 dones i 43 homes).
també s’ha realitzat una enquesta 
jove entre els mesos de novembre 
de 2015 i gener de 2016. En total es 
van recollir 96 respostes vàlides.

Línies d’actuació
El Pla local de Joventut s’estructura 
entorn a tres línies d’actuació vincu-
lades als processos de transició ju-
venils i als processos de participació 
activa de les persones joves: Abrera 
Jove, Volem amb tu! i Participa-Ac-
ció. ■

Joventut

Explosió de colors i música a la 
Segona Festa d’Estiu #Abrera! 

Persones han 
participat en la 

Segona Festa d’Estiu 
#Abrera

400
Nens, pares i joves van omplir de 
colors la Plaça Pau Casals el dissa-
bte 10 de setembre en la Segona 
Festa d’Estiu #Abrera, Holi #Big 
Friday. 

des de la regidoria de Joventut vam 
organitzar l’espectacle de colors i 
música.

El grup local Big Friday va amenitzar 
la festa des de les cinc de la tarda fins 
la una de la nit amb la millor músi-
ca dance i llançaments de pols holi, 
que està feta amb ingredients natu-
rals com midó i colorant alimentari.

Amb aquest esdeveniment també 
vam celebrar el vuitè aniversari del 
Casal de Joves d’Abrera! ■

Joventut

Pla Local 
de Joventut 
2016-2019
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Un any més, des de l’Ajuntament 
d’Abrera vam dur a terme els pro-
grames del Casal d’Estiu i l’Escola 
Esportiva perquè els nostres in-
fants poguessin gaudir d’activitats 
a l’aire lliure, tant lúdiques com 
esportives.

Aquestes activitats es van dur a 
terme durant el mes de juliol i van 
donar cobertura a 594 infants. 264 
van assistir al Casal d’Estiu Munici-
pal, adreçat a infants de tres a quin-
ze anys, que van comptar amb un 
equip educatiu de trenta-quatre 
professionals, entre coordinadors, 
directors i monitors.

Aquest estiu, el Casal es va realitzar 
a l’escola Francesc Platón i Sartí, on 
els participants van gaudir dels ta-
llers programats.
també hi va haver sortides per 
l’entorn, així com dues sortides 
fora del municipi. Els més grans 
es van refrescar a la Piscina Muni-
cipal d’Estiu, i els menuts amb els 
jocs d’aigua al pati de l’escola. A la 
cloenda del Casal va haver-hi ani-

mació infantil i canó d’escuma, on 
tothom, menuts i grans, van gau-
dir de la festa i del tancament de 
l’activitat.

A l’Escola Esportiva, organitzada pel 
departament d’Esports i adreçada a 
infants de 6 a 15 anys, hi van partici-
par 330 infants. les activitats es van 
desenvolupar a la Piscina Municipal 
d’Estiu, al Centre Aquàtic Municipal 
(CAM), al Pavelló Esportiu Munici-
pal, a les escoles Josefina Ibáñez 
i Ernest lluch, i a d’altres espais 
lúdics de la població. les sortides 
realitzades a Illa Fantasia, palau de 
gel, casa de colònies, Coves del 
Salnitre, la Granja, Castell de Geli-
da i la platja van completar l’oferta 
d’aquesta activitat esportiva.

les inscripcions a les activitats 
aquest any es van realitzar del 2 
al 20 de maig al CAM. Recordeu 
aquestes dates. Si l’any entrant vo-
leu que els vostres fills participin de 
les activitats d’estiu, el mes de maig 
serà el moment de formalitzar-ne 
les inscripcions. ■

 Lleure

l'estiu més animat al 
Casal d’Estiu i l’Escola Esportiva

594 
Infants van gaudir 

de les activitats 
del Casal d’Estiu i 
l’Escola Esportiva
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Més de mil persones van gaudir 
de la lectura aquest estiu amb el 
servei de Bibliopiscina, que gaire-
bé ha triplicat el nombre d’usuaris 
respecte l’any passat. En total, el 
servei ha registrat aquest estiu 
1.025 usuaris: 537 al mes de juliol i 
488 al mes d’agost. L’any passat el 
van visitar 357 persones.

El servei ha funcionat 41 dies, que 
representen 184,5 hores. la mitja-
na d’enguany ha estat de 25 usuaris 
diaris. l’objectiu de la bibliopiscina 
és dinamitzar la lectura entre els 
usuaris de la piscina municipal i fer 
més visible la biblioteca d’Abrera, tot 
oferint el servei de lectura més enllà 
de l’edifici habitual de la biblioteca, 
ubicada a la Casa de Cultura. 

Animació lectora 
Aquest 2016 s’ha renovat íntegra-
ment el servei, la ubicació i els ma-
terials que s’havien ofert els darrers 
anys. Hi ha hagut préstec de docu-
ments per llegir al recinte de la pis-
cina i animació lectora: cada dia s’ha 
ofert una lectura de contes en veu 
alta. 

Pel que fa als documents prestats, 
els que han tingut més acceptació 
han estat les revistes i el llibres per 
als infants més petits. 

la valoració de la Biblioteca Josep 
Roca i Bros d’aquesta edició de la 
Bibliopiscina, la divuitena que es fa 
a la Piscina Municipal d’Abrera, és 
més que positiva: en tot moment els 
usuaris s’han mostrat molt recep-
tius i responsables. la persona que 
s’ha fet càrrec del servei aquest es-
tiu forma part del Pla d’ocupació de 
l’Ajuntament d’Abrera. ■

Acció Cultural  

El servei de 
Bibliopiscina 
gairebé triplica 
el nombre 
d’usuaris
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Cursos

Més de 2.200 alumnes comencen 
a Abrera el curs 2016-2017 

Un total de 1.253 alumnes 
d’educació infantil i primària i 625 
d’ensenyament secundari i batxi-
llerat van tornar a les aules per co-
mençar el curs 2016-2017 a Abre-
ra el dia 12 de setembre. 

Novetats als diferents centres
la novetat més destacada és 
l’estrena de l’edifici de l’Escola Jose-
fina Ibáñez amb aules amb pissarres 
digitals interactives. Per altra banda, 
l’Escola Ernest lluch acull als mò-
duls als alumnes de primer d’ESo de 
l’Institut Voltrera. Fins el curs passat, 
aquests mòduls els ocupaven els 
alumnes de l’Escola Abrera.
A l’Escola Francesc Platón i Sartí 
s’ha reduït una línia de P3 respecte 
el curs anterior i s’oferirà formació 
per a mestres pel treball col·laboratiu 
amb els alumnes. A l’Institut Voltre-
ra destaca l’increment de dos grups, 
un a segon d’ESo i un altre a tercer, 
a banda del trasllat dels alumnes de 
primer al recinte de l’Ernest lluch.

Escola Bressol 
Aquest nou curs, l’Escola Bressol 
Món Petit d’Abrera presenta nous 
projectes: l’Hora del conte, Par-
lem i Movem el cos. l’any passat, 
el projecte “titelles. Espai social” de 

l’escola bressol va ser reconegut 
amb un Premio Escuela Infantil.

navegar per Internet i utilitzar el te-
lèfon mòbil). 

Escola de música
El 12 de setembre també van co-
mençar les classes a l’Escola Mu-
nicipal de Música. Com a novetats 
destaquen l’ampliació de l’oferta 
d’activitats extraescolars a les esco-
les i la col·laboració amb el cicle de 
concerts Setembre musical.

Suport a famílies i escoles
des de la regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Abrera oferim 
ajudes a les famílies per l’adquisició 
de llibres de text, material pedagò-
gic, ordinadors, transports... també 
s’ofereixen subvencions al centres i 
a les ampes per a donar suport al seu 
funcionament. 

Programes i projectes educatius
Amb la col·laboració de la diputa-
ció de Barcelona, des de la regidoria 
d’Ensenyament impulsem diversos 
projectes: Abrera Educa, un progra-
ma d’activitats educatives. Educ@
entorn, un aplicatiu informàtic per 
donar suport a la gestió de l’oferta 
educativa. El Projecte Educatiu de 
Ciutat, que busca el compromís ciu-
tadà amb l’educació. El Projecte de 
suport a les competències lingüísti-
ques. Aquest proper curs, la iniciativa 
es centrarà en les escriptores Mer-
cè Rodoreda, Maria Mercè Marçal, 
Joana Raspall i la il·lustradora, lola 
Anglada. I el Projecte de suport a les 
competències digitals per la forma-
ció de mestres i professors. 
Juntament amb l’institut, duem a 
terme el Projecte de diversifica-
ció curricular Connecta’t! adreçat a 
alumnes de 4t d’ESo. ■

335
Alumnes més formen 

part dels centres 
municipals

d’Abrera

Aula d’Adults
Aquest curs, l’Aula d’Adults presen-
ta una nova oferta, amb els cursos 
Formació bàsica 1, Formació bàsica  
2, Cultura general i taller de castellà. 
també hi haurà sessions formatives 
i xerrades sobre: arts escèniques, 
literàries, plàstiques, i visuals, i tec-
nologies de la informació i comu-
nicació (descoberta de l’ordinador, 
escriure en un processador de tex-
tos i guardar els documents, inserir 
imatges, obrir un correu electrònic, 
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Des de l'Ajuntament d’Abrera po-
sem en marxa la 1a edició del 
Programa Complementari de Fo-
ment de l’Ocupació, un pla públic 
d’ocupació que promou la con-
tractació de persones aturades 
per part d’empreses d’Abrera.

l’ajuda és per a contractes laborals 
d’una durada mínima de 3 mesos i 
recomanable de 6 mesos. 

En el cas que la durada del con-
tracte sigui superior a la subvenció, 
s’incrementarà l’ajut en 100 euros 
per cada mes sencer addicional, 
sense que l'import total de la sub-
venció, per al període d’un any i els 
mesos addicionals, pugui ser supe-
rior a 3.500 euros. 

Si la jornada és inferior al 100%, la 
subvenció serà proporcional a la 
jornada establerta. 

Els contractes hauran d’incloure la 
clàusula següent: “El present con-
tracte està finançat en tot/part amb 
càrrec a l’ajut atorgat en el marc del 
Programa Complementari de Fo-
ment de l’ocupació i de Suport a la 
Integració Social, en el Pla Xarxa de 
Governs locals 2016-2019 de la di-
putació de Barcelona, d’acord amb 
el corresponent règim de concer-
tació”.

 Promoció econòmica

Ajuts per a les empreses d’Abrera  
que contractin persones a l’atur

SOCiETAT, CUlTURA i ESpORTS

Treball social

Comencen 
les visites 
domiciliàries del 
programa  “Els 
Serveis Socials, 
més a prop”

La Regidoria de Serveis So-
cials ha engegat la realització 
d'entrevistes domiciliàries a totes 
les persones majors de 80 anys 
del nostre municipi que no siguin 
usuàries d’aquests serveis. 

l’objectiu del programa “Els Serveis 
Socials, més a prop” són detectar 
situacions de risc o vulnerabilitat 
entre la gent gran. Aquestes visites 
les realitzen professionals especia-
litzats en treball social, que donaran 
informació de l’oferta de presta-
cions i serveis del nostre municipi.

Detecció de necessitats
Amb aquestes visites, la Regido-
ria de Serveis Socials pot detec-
tar les necessitats actuals d’aquest 
col·lectiu i treballar en futures ac-
tuacions.

El programa de visites comprèn 
una valoració multidimensional 
de la persona mitjançant un qües-
tionari, que inclou la seva situa-
ció d’autonomia i dependència, el 
seu estat de salut i  la situació de 
l’habitatge, entre d’altres. 

l’enquesta conclou amb una reco-
manació sobre el seguiment que 
han de fer els Serveis Socials muni-
cipals per a cada persona.
Amb el programa  “Els Serveis So-
cials, més a prop” es vol afavorir 
la planificació de noves polítiques 
socials, coneixent la realitat de les 
persones grans que viuen al muni-
cipi d'Abrera. ■

Aquestes subvencions tenen com 
a objectiu ajudar les empreses que 
decideixin donar feina a persones 
aturades, subvencionant-los part 
del cost empresarial corresponent 
a la contractació d'una persona. 
El departament de Promo-
ció Econòmica de l'Ajuntament 
d´Abrera pretén, així, incentivar les 
contractacions i també ajudar les 
empreses instal·lades al munici-
pi. les persones que es contractin 
a través d’aquest nou pla hauran 
d’estar en situació d’atur, empadro-
nades a Abrera amb una antiguitat 
mínima d'un any des del mes de ju-
liol, apuntades al Servei d’ocupació 
de Catalunya (SoC) on han de 
constar  com a demandants actives 
de feina, i donades d’alta a la borsa 
de treball de l’Ajuntament. ■

Si esteu interessats a beneficiar-
vos d’aquestes subvencions, po-
deu contactar directament amb 
nosaltres mitjançant el correu 
electrònic:  promocioeconomica.
ajuntament@ajuntamentabrera.
org  o en el telèfon 93 770 01 02, 
de dilluns a divendres de 9 h a 14 
h i dimecres de 16.30 h a 19 h



Esports

Els XIX Premis de l’Esport Local 
reconeixen els esportistes d’Abrera a 
la Fira d’Entitats Esportives locals

Les entitats esportives han premiat 
les fites aconseguides pels espor-
tistes del nostre municipi a la gran 
festa de l’esport, la Fira d’Entitats 
Esportives Locals, que va tenir lloc 
dissabte 17 de setembre al Parc de 
Can Morral, amb una gran afluèn-
cia de públic.

les Faiget, de la Comissió organitza-
dora, van fer entrega dels guardons.

Fira dinàmica i divertida 
les curses de motocròs i les exhi-
bicions de trial van ser les primeres 
activitats que es van poder veure a la 
Fira d’Entitats Esportives d’enguany. 
El grup local BigFriday va amenitzar 
la festa, que va aplegar veïns i veïnes 
d’Abrera de totes les edats als dife-
rents estands i activitats programa-
des. 

les entitats esportives que han par-
ticipat en aquesta fira esportiva són: 
Club de Bàsquet Abrera, Agrupa-
ció Esportiva Abrera, Club Esportiu 
Abrera, Club Atletisme Abrera, la 
Vinya Gimnàstic Club, Centre Ex-
cursionista d’Abrera, Associació Ca-
talana d’Escalada tradicional, Abrera 
Club Ciclista, Escacs Abrera i Moto 
Club off Road El Suro.■

S
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Aquests premis tenen per objectiu 
guardonar i reconèixer institucional-
ment i socialment els millors espor-
tistes, entitats i equips d'Abrera de la 
temporada 2015-2016. 

l’alcalde, Jesús Naharro, el regidor 
d’Esports, Francisco Sánchez, i Car-

Consulteu la llista 
de guardonats a la 

pàgina  web de
l'ajuntament 

www.ajuntamentabrera.cat
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Una de les novetats d’enguany de 
la Festa Major 2016 va ser la rea-
lització d’enquestes de valoració a 
dos punts del municipi: a la Ram-
bla del Torrentet i el Passeig de 
l’Estació. 

Un total de 498 persones van res-
pondre el qüestionari, amb els se-
güents resultats:
la majoria d’enquestats eren 
d’Abrera (370 en total). Alguns pro-
venien d’olesa i Esparreguera, i en 
menor número de Barcelona, Mar-
torell, Castellbisbal i Sant Andreu de 
la Barca.
la valoració majoritària de la Fes-
ta Major és molt bona. Un 40% del 
enquestats la puntua amb un 8 i les 
valoracions que més abunden són 
de 9, 10 i 7.
Més de la meitat de població no 
provinent d’Abrera reconeix que ha 
trobat estacionament en poc temps. 
tot i així reconeix que li agradaria 
més places d’aparcament.
la gran majoria no ha tingut proble-
mes per trobar els espais on es van 
celebrar les diferents activitats.
Per assabentar-se de la Festa Major, 
el programa ha estat el mitjà més 
utilitzat, tot i que la tradició i el bo-
ca-orella, juntament amb les xarxes 
socials, hi han tingut un paper im-
portant.
Els enquestats reconeixen que els 
agrada la Festa Major. Aposten per 
la continuïtat de la Festa Revival dels 
80 i l’actuació del grup local Big Fri-
day. ■

Els diferents barris d’Abrera van 
celebrar els mesos de juliol i 
agost les seves festes majors. 
Les associacions de veïns, amb la 
col·laboració de l’Ajuntament, van 
organitzar activitats per a totes les 
edats. Així han valorat les festes 
des de les associacions:

CA N’AMAT 
Iván: “todo salió rodado y la gente 
estaba muy contenta de lo bien que 
había ido”.

CARRER LA FONT
Josep: “Els millors actes: el sopar, les 
havaneres i les sardanes”.

CAN VILALBA 
Gerardo: "Con motivo del 40 ani-
versario de la fundación de la ur-
banización, este mes de agosto los 
vecinos de Can Vilalba han celebra-
do su fiesta con una programación 
especial. la Asociación de Vecinos 
preparó estas fiestas con mucho ca-
riño e ilusión. Para la inmensa ma-
yoría han sido las mejores fiestas de 
la historia. los miembros de la aso-
ciación dan las gracias a todos por 
la inmensa participación y llenar de 
alegría todas y cada una de las acti-
vidades".

LES CARPES
Rubén: “les Carpes ha contado con 
un gran número de actividades. 
Nuestro alcalde nos deseó buenas 
fiestas con el chupinazo de inicio. 
los jóvenes disfrutaron con  Big Fri-
day. los pequeños con hinchables 
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y “pintacaras”, y los mayores con el 
monólogo de Raúl Alcaraz, del Club 
Capitol. todos juntos pudimos dis-
frutar de unas fiestas animadas”.

SANT MIQUEL
Yolanda: “Barri petit, però amb molta 
marxa! després d’un bon sopar de 
germanor on participem la majoria 
dels veïns, fomentant una bona re-
lació entre tots, sortim de les cadires 
per ballar, cantar i fer el que calgui 
fins que la música pari. I al dia se-
güent, una bona remullada seguida 
d’un bon vermut col·lectiu! Us espe-
rem a tots l’any que ve!

REBATÓ 
Marta: “Enguany destaquem la re-
novació de la típica font i la degus-
tació de tapes variades elaborades 
per nostres veïns que va ser tot un 
èxit. Agraïm a l’Ajuntament d’Abrera 
i a tots els veïns la seva col·laboració, 
perquè sense ells no hauria estat 
possible”.

SANTA MARIA DE VILALBA 2016 
Imma: “Espectacular èxit de la com-
memoració del 25è aniversari de la 
cursa de llits amb més de 25 parti-
cipants, així com de les novetats in-
corporades enguany (tobogan ge-
gant, enfarinada popular...).■

Festes de barri

diversió pels veïns
i veïnes de totes les edats! 

Cultura

Molt bona 
valoració de la 
Festa Major 
2016
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Com cada mes de setembre, i des-
prés de la programació especial 
d’estiu, a Ràdio Abrera hem ence-
tat una nova temporada en la qual 
continuem apostant per la infor-
mació de proximitat i la fórmula 
musical.

A través dels serveis informatius 
apropem tota l’actualitat local als 
ciutadans, així com també aquells 

Comunicació

A Ràdio Abrera continuem 
apostant per la informació de 
proximitat i la fórmula musical

A Ràdio Abrera treballem per a ofe-
rir una programació atractiva per als 
oients, i que aquests puguin assa-
bentar-se del que passa a prop seu 
de forma ràpida i efectiva. En una so-
cietat tan globalitzada com la nostra 
hem de fer un esforç per no deixar 
de banda l’àmbit local, que més di-
rectament ens afecta. I la ràdio local 
és una via efectiva per a aconseguir-
ho. Per això volem arribar al màxim 
de ciutadans amb una gran varietat 
d’estils a la nostra programació.
també vull agrair la implicació i dedi-
cació dels treballadors i col·laboradors 
de l’emissora, ja que són ells el que 
fan possible Ràdio Abrera. tots ple-
gats continuarem esforçant-nos per 
a millorar dia a dia. ■

Anabel Gómez
Directora de Ràdio Abrera

temes més destacats dels municipis 
que ens envolten. de dilluns a di-
vendres, des de les vuit del matí fins 
a les set de la tarda oferim butlletins 
amb el més destacat de la jornada 
a Abrera i el Baix llobregat Nord, 
combinats amb els butlletins dels 
serveis informatius de la Xarxa Au-
diovisual local (XAl) des de les set 
del matí fins a les deu del vespre. 

Els caps de setmana concentrem la 
informació a través de “l’Agenda” i a 
Ràdio Abrera oferim la retransmissió 
en directe de tots els plens munici-
pals de l’Ajuntament d’Abrera. 

Per a tots els gustos
d'entre els programes, destaquem 
en primer lloc els espais emblema 
que ens acompanyen de dilluns a 
divendres: de vuit a una, a Fórmula 
Matí, Jordi Quintana condueix cinc 
hores de programa en directe amb 
una gran selecció musical en cas-
tellà i català i seguiment puntual de 
l’actualitat; d’una a quatre de la tarda 
es pot viure un migdia diferent amb 

Alba Vizcaíno i “la Música i tu”, que 
combina els èxits d’ara i de sempre 
amb espais d’oci i cultura, el sorteig 
setmanal d’entrades de cinema i la 
interacció amb els oients, que po-
den fer les seves dedicatòries i peti-
cions musicals; i  de quatre a set de 
la tarda un històric, “El top” amb Jor-
di Bosquet, amb el repàs dels èxits 
que més sonen en el panorama del 
pop i el dance, nacional i internacio-
nal.
Reggaeton, pop, rock, heavy, mú-
sica dels anys 80, pop-rock català, 
jazz, hip-hop, música electrònica, 
de cinema... en definitiva, música 
per a tots els gustos. És el que ofe-
rim a la nostra graella totes les tardes 
a partir de les set i els dissabtes a la 
nit gràcies als nostres col·laboradors.

 Aquesta temporada continuen clàs-
sics com Adictos al Rock, Fiebre 80’s 
i Music.cat, i també es mantenen a 
la nostra graella la Casa del Horror, 
Remember the time, Ruta 66, San-
ti Cámara y Acción, la noche del 
hombre lobo, Big Friday amb un 
nou format magazine, la llista de 
Vendes, the Routine, el Power FM 
i l’In the House, i també hi ha no-
vetats com ara Noche Urbana, un 
nou programa dedicat al hip-hop i 
els ritmes urbans, o Jazz Club de Nit 
amb el jazz com a protagonista. ■

@               
En la línia engegada per l’Ajuntament d’Abrera de millorar la comunicació 
amb el ciutadà a través dels mitjans electrònics, estem treballant en el dis-
seny de la nova web de Ràdio Abrera. Serà més dinàmica, atractiva, interac-

tiva i intuïtiva, i adaptada als dispositius mòbils per tal d’oferir continguts de forma 
més fàcil i àgil. A banda de poder escoltar l’emissió online en directe, poder consultar 
les notícies d’actualitat d’Abrera, i tota la informació referent als programes de la 
nostra graella, s’incorporarà un nou servei de ràdio a la carta que permetrà escoltar 
i descarregar qualsevol espai emès a Ràdio Abrera on i quan es desitgi. També estem 
treballant en una aplicació mòbil pròpia disponible per a sistemes IOS i Android.

www.radioabrera.cat



Amb tu. PEr tu.
AjuntAmEnt d’AbrErA

t’ho posem fàcil!
Nous canals per estar al dia. Quan i des d’on vulguis
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www.ajuntamentabrera.cat
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ActuAlitAt

Concejal del PSC. 
Avda. lluís Companys, 
nº8, local 2. 
teléfono: 93 770 72 48 
de lunes a jueves de  
18.00 h a 20.00 h 
Correo electrónico: 
abrera@ socialistes.cat

O
OpiNió

MéS Al BANC i MENyS pER Al pOBlE 

Recientemente nos ha llegado a nuestros hogares el nuevo 
formato de la revista Abrera Info.  Una revista con un tamaño 
diferenciado, más gráfica, más dinámica y destacando apar-
tados de actualidad, sociedad, cultura y deportes, opinión, 
etc. Además en el mes de julio se puso en funcionamiento 
la nueva web. Una web más dinámica, más intuitiva, más 
transparente, interactiva y adaptada a los nuevos dispositivos 
como tablets y móviles. 

Para la agrupación del PSC la comunicación y la información 
es una parte vital de nuestro funcionamiento, por ello felicita-
mos al equipo de gobierno por esta nueva forma de comuni-
car que mejora y hace más accesible la información. 

En los tiempos que vivimos es fundamental que la informa-
ción nos pueda llegar a través de todos los medios disponi-
bles por la sociedad. El mensaje tiene que llegar a los ciuda-
danos, de forma clara y directa, evitando así interpretaciones 
erróneas. 

En nuestra agrupación del PSC siempre hemos apostado 
fuerte por la comunicación, por escuchar a nuestras vecinas y 
vecinos, por ello desde hace años  nuestra oficina está abierta 
durante 3 días a la semana, por las tardes, para todos aque-
llos ciudadanos, simpatizantes o no, que deseen trasladarnos 
cualquier sugerencia, problema o duda que tengan, nosotros 
nos comprometemos a trasladarla al equipo de gobierno y 
dar una respuesta lo antes posible. también se pueden poner 
en contacto a través de nuestra web (abrera.socialistes.cat) o 
correo electrónico (abrera@socialistes.cat).

En el mes de septiembre se ha celebrado, con gran éxito, la XII 
Festa d’Entitats Esportives. Queremos felicitar a toda la orga-
nización y en especial a las Entitats Esportives por el esfuerzo 
que han realizado. Gracias a ellas todos hemos podido disfru-
tar de una tarde fantástica. 
Felicidades también a todos los premiados y al resto de de-
portistas de Abrera y sus familiares por el gran esfuerzo y sa-
crificio diario que realizan. ■

des de l’any 2007 els equips de govern socialistes, junta-
ment amb els seus socis, han anat engreixant la guardiola de 
l’Ajuntament fins a arribar a tenir en l’actualitat més de 12 mi-
lions d’euros que estan “calentets” en els comptes dels bancs 
en comptes del servei dels ciutadans. Uns “estalvis” que són 
conseqüència d’incomplir els seus pressupostos i prome-
ses electorals.
Estalviar i estalviar, però... algú sap per què, per a qui i a costa de 
què? doncs nosaltres sí que sabem què s’ha deixat de fer per 
a estalviar:
Crear Plans Ocupacionals locals realment ambiciosos.
Abaixar l’IBI (després de la pujada del 28% en 2008).
Crear un sistema de subvencions i ajuts a les famílies just i 
adequat al moment de crisi en què vivim.
Condicionar molts espais de barris allunyats del casc urbà, 
com per exemple els barris de Vilalba o Ca n’Amat (carrers, en-
llumenat, depuradores d’aigües, zones verdes...).
Millorar molts parcs i jardins del municipi (tot i que actualment 
s’estan rehabilitant alguns parcs, des d’Ad’A portem anys dema-
nant aquestes i altres actuacions).

Noves seus més dignes i accessibles per a alguns departa-
ments de l’Ajuntament (com ara Serveis socials, Policia local o 
Ràdio Abrera, a la qual no pot accedir una persona amb mo-
bilitat reduïda...).

Rehabilitar l’Hotel d’Entitats (que es troba en un estat lamen-
table...).
Un nou camp de futbol (l’actual és una instal·lació amb man-
cances i difícil d’ampliar, amb un accés a l’aparcament deplo-
rable, vestuaris insuficients i amb una mini graderia ridícula...).
Ampliar el pavelló esportiu municipal (que està saturat ac-
tualment).
L’aire condicionat de diversos edificis municipals com la 
biblioteca.
Rehabilitar el Casal de Can Vilalba i el seu entorn.
l’Equip de Govern (PSC-CiU-ERC) ha de saber (des 
d’Alternativa d’Abrera així li ho hem dit) que “retenir” als bancs 
12 milions d’euros ni es pot entendre, ni es pot admetre. o 
es donen més i millors serveis o es retornen als nostres veïns 
els seus diners! ■

COMUNiCACiÓN

FrAncisco sánchez 

Regidor d’AdA. 
Av. Generalitat 24, baixos. 
telèfon: 696 73 24 74 
Adreça electrònica: 
ada.abrera@gmail.com 
Web: www.ada.cat

Miguel cArrión
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El Pla territorial metropolità de Barcelona, aprovat l’abril de 
2010, anomena la zona on vivim “ròtula Martorell-Abrera” per-
què diu que “articula, d’una banda, els territoris de l’Alt Penedès 
i la plana del Vallès i, d’altra banda, el Pla de Barcelona i la vall 
baixa del llobregat amb el Pla de Bages i la Catalunya Central”. 

dit d’una altra manera: el que la Generalitat descriu com “immi-
llorables condicions d’accessibilitat”, per nosaltres vol dir que el 
nostre territori es converteix en un nus d’infraestructures que el 
fragmenten i empitjoren encara més el medi ambient i les con-
dicions de vida al nostre poble per a aconseguir la cruïlla entre 
territoris que els planificadors de Barcelona necessiten. Ja el pla 
territorial parlava que augmenta significativament la densitat 
d’infraestructures viàries: una autovia de connexió entre l’A2 i 
la B-40 al costat de la carretera de les Carpes, una ronda que 
aïlla encara més el barri de Ca n’Amat, un pont/carretera sobre 
la zona natural del riu on Abrera necessita una passera per a 
vianants i bicicletes entre nucli i barris...

Per planificar les infraestructures d’aquesta zona, el Pla territo-
rial metropolità de Barcelona preveia redactar un pla director 
específic i el procés de redacció ha començat. El departament 
de territori i Sostenibilitat de la Generalitat ja ha fet les consul-
tes prèvies preceptives amb els ajuntaments. A Abrera el govern 
ens convoca per aquest tema amb pocs dies per a fer un debat 
seriós i acordar una posició conjunta. debatre necessita temps 
i informació.
En breu aquest pla director urbanístic sortirà a exposició públi-
ca, podrem conèixer-ne el contingut i presentar-hi al·legacions. 
No és exagerat dir que l’aprovació d’aquest PdU constitueix 
una hipoteca pel futur d’Abrera. Cal que vigilem i responguem 
amb unitat, celeritat i fermesa per a protegir el futur del nostre 
poble. Aquesta resposta col·lectiva requeriria un govern amb 
capacitat d’acordar des del respecte i la igualtat. Malgrat aquest 
handicap, Abrera en Comú oferim una mà estesa a tothom que 
vulgui treballar per aturar els aspectes més lesius d’aquest PdU. 
Som-hi! ■

El model d’escola avança imparable cap a un model d’escola 
viva, dinàmica, i s’adapta als canvis necessaris per a formar per-
sones basant-se en la singularitat, ritme i capacitats de cadas-
cuna. Persones que desenvolupin els seus talents, que tinguin 
una mirada crítica vers la societat, que siguin alhora solidàries, 
i que, en definitiva, creïn el seu propi camí. Noves formes 
d’aprenentatge s’estan incorporant als centres, nous recursos 
pedagògics,  o potser no tan nous, noves maneres de viure 
l’aula. Catalunya va ser pionera des d’inicis del segle XX en reno-
var el model d’escola. Es va entendre que l’aprenentatge s’havia 
de focalitzar en l’infant, que l’educació era fonamental per al 
progrés i el canvi social, i es va fer amb innovacions pedagògi-
ques de la mà, per exemple, d’Alexandre Galí, Ferrer i Guàrdia, 
Rosa Sensat, l’impuls del moviment Montessori….
l’escola, actualment té un gran repte davant del segle XXI. la 
societat canvia a ritme vertiginós, les tecnologies es desenvolu-
pen i creixen. Formar, avui, per a professions de demà que en-
cara no existeixen, i els centres d’Abrera no se n’estan quedant 
enrere. Ara ha començat un nou curs escolar i cada centre té 

la seva pròpia identitat. tenen en comú el fet de presentar no-
ves propostes, nous projectes educatius, il·lusió en créixer i fer 
créixer, des de l’escola bressol fins a l’acció formativa de l’aula 
d’adults. Aquest camí no l’han de fer sols. la formació impli-
ca a tota la comunitat, cadascun amb el seu grau d’aportació. 
Formar junts. Caminar junts. Com en un cos, centres, famílies, 
Ajuntament, entitats, professionals d’altres àmbits i altres ciuta-
dans, amb una mirada holística. Compartir, participar i interac-
tuar transversalment. diferents perspectives amb un sol objec-
tiu. ERC ja presentàvem al nostre programa que l’educació, des 
de les primeres etapes i al llarg de tota la vida, és un dels princi-
pals eixos de la nostra acció política, que ha de comptar amb 
tota la comunitat.Estem a punt d’encetar aquest nou viatge, un 
trajecte col·lectiu: el pla educatiu de ciutat. Una proposta on la 
formació és la protagonista i el poble, n’és l’acompanyant.Esteu 
tots convidats a participar-hi. trenquem murs. Siguem tots part 
del procés educatiu. Intervinguem-hi.  Fem poble.
I com canta Sisa:  també pots venir si vols. t’esperem. Hi ha lloc 
per tots. Fem via per una Abrera, vila educadora. ■

Sin restar importancia al resto de los aspectos de la acción polí-
tica y en general de la acción de gobierno de un ayuntamiento, 
el más importante sin duda es el de la gestión económica y en 
particular el de la confección de presupuestos.
los presupuestos tienen que ser serios y rigurosos. deben pre-
sentarse en tiempo y forma según establece la ley y según es-
pera la ciudadanía y el resto de grupos municipales. deberían 
contemplar la participación activa al menos de la oposición, 
que escuchada, debería entender también que la última pala-
bra, moral y legalmente, la tiene el equipo de gobierno.
los presupuestos son eso, supuestos previos sobre lo que se 
ingresa y gasta. Es difícil acertar. No obstante, pensamos que 
mejorar los recursos destinados a la gestión económica 
podría hacer que estos fuesen más certeros, acotando las des-
viaciones que suceden en los últimos años.

Cuando se liquida el presupuesto de un año, aquello que no se 
ha gastado, el superávit, se acumula para el futuro, pudiéndose 
gastar bajo unos supuestos que la ley establece. Este acumu-
lado se llama remanente de tesorería, y supone en nuestro 

ayuntamiento aproximadamente dos terceras partes de un 
presupuesto anual. 
Presentar tarde la liquidación del ejercicio anterior limita, por 
cuestiones legales, la capacidad de afrontar inversiones ambi-
ciosas financiadas con este remanente de tesorería.
No dudamos de que el gobierno hace de buena fe lo correcto, 
pero pensamos aconsejable una auditoría interna de la gestión 
económica que pudiera sacar a la luz aspectos mejorables en 
la eficiencia, pudiendo concluir que es necesario dotar de más 
músculo y recursos a esta gestión económica, y en general a 
toda la gestión técnica, y así abordar proyectos e inversiones de 
mayor envergadura.

Emplazamos al equipo de gobierno a que presente los presu-
puestos del 2017 en tiempo, a que debata ordenanzas fiscales 
y presupuestos con tiempo suficiente, a que presente la liqui-
dación del ejercicio 2016 cuanto antes y a que explore la posi-
bilidad de mejorar la eficiencia interna del ayuntamiento, en 
su aspecto económico y en general, para abordar ambiciosas 
inversiones con cargo al abultado remanente de tesorería. ■

EdUCANT: fEM viA JUNTS

GESTiÓN ECONÓMiCA

Regidor d’Abrera en Comú. 
telèfon: 637 72 79 52
Adreça electrònica:
abreraencomu@gmail.com
Web: abreraencomu.info

VAleri MenA 

Regidora d’ERC.
Carrer Major 25, baixos
Adreça electrònica: 
abrera@esquerra.cat

MARIA JoSÉ oRoBItG

Concejal de C’s 
Correo electrónico: 
estebanjj@ajuntamentabrera.cat
https://twitter.com/Cs_Abrera

JuAn  Agustín

El plA diRECTOR URBANíSTiC RòTUlA MARTOREll-ABRERA: 
vOlEN CONTiNUAR dEGRAdANT ABRERA
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O
OpiNió

En estos momentos de incerteza política a nivel Na-
cional, del más absurdo y patético de los bloqueos 
y parálisis económica que se aplican a un  país pro-
ducto de una máxima llamada CHANtAJE y ejer-
cido por unos partidos peleados entre si, peleados 
consigo mismos y en desacuerdo con todo aquello
que no les permita el llevar el timón de la nave, a 
pesar de ir de mal en peor e incluso cosechar re-
cords negativos de forma consecutiva, unos par-
tidos que quieren imponer el dominio desde una 
minoría ( y cada vez más minoría), a todo esto le 
añadimos la deriva y desvarío independentista con
aires de Califato con que amanecemos diariamen-
te y que con tanto descrédito nos brindan nuestros 
dirigentes a nivel Generalitat,  cada vez queda más
claro que la única opción sensata, seria, próspera y 

de unidad es la que representa el Partido Popular, 
siempre fiel a sus ideas, y representante firme de la 
legalidad e interés general.

Es por esto que nos transmite cierto recelo la ca-
rencia de trasparencia y comunicación ejercida por 
el equipo de Gobierno local en bastantes de las
actuaciones ejercidas y de las cuales los partidos 
de la oposición hemos sido repercutidos por dicha 
desinformación.

Nos queda mucho que aprender, tenemos mucho 
para ofrecer, pero sobretodo. 

SIEMPRE EStAREMoS AQUÍ. ■ 

l’11 de setembre d’enguany ho hem tornat a fer.

Hem tornat a demostrar al món, per cinquè cop, que la ciu-
tadania catalana sap organitzar-se de forma pacífica per a re-
clamar allò que des de les institucions espanyoles reiterada i 
sistemàticament es nega.

de nou l’Assemblea Nacional Catalana i omnium han or-
ganitzat una jornada que amb esperit festiu i alegre és una 
reclamació dels drets que ens són negats, amb un exemple 
de civisme que arreu fa anys que es coneix. 

Actualment no hi ha cap marge d’acció per al reconeixe-
ment del dret de decidir del poble català dins el marc jurídic 
constitucional i legal espanyol. 

Per contra,  l’Estat  espanyol actua a cop d’impugnacions a 
través dels òrgans judicials polititzats i la manca de voluntat 
de diàleg, tot i portant 10 mesos en una situació “provisio-
nal”, val la pena recordar que tenim un govern espanyol en 
funcions. 

El poble de Catalunya hauria de tenir la legitimitat per a poder 
decidir i començar un procés constituent propi, democràtic, 
de base ciutadana, transversal, participatiu i vinculant, amb el 
reconeixement, el suport i l’aval de les institucions catalanes.

les experiències comparades d’altres països avalen el  camí 
emprès per Catalunya per a anar construint un model singu-
lar de procés constituent, ateses les circumstàncies socials, 
culturals, polítiques i econòmiques que ens són pròpies.

Cal vetllar perquè el marc metodològic del procés consti-
tuent sigui consensuat, públic, transparent i compartit amb 
tota la societat i amb les institucions que l’avalen. El procés 
constituent ha de tenir la capacitat d’encabir totes les sensi-
bilitats ideològiques i socials des del primer moment 

Abrera també hi va posar el seu granet de sorra amb perso-
nes que hi van dedicar una part del seu temps a participar 
en l’organització i moltes més a omplir l’Arc de triomf. des 
d’aquí us volíem agrair totes dues coses. 

Gracies a tots els que ho feu possible!! ■

CONSOlidAR lA RECUpERACiÓN 

l’11 dE SETEMBRE

Concejal del PP de Abrera. 
teléfono: 656 939 606
tercer martes del mes 
de 19 h a 20 h 
Hotel d’Entitats
Correo electrónico: 
ppabrerajulian@gmail.com 
www.ppabrera.com

Julián De Antón

Regidora de CIU. 
Carrer Major, 30.
telèfon 625 32 90 73 
Per a més informació: 
abrera@ciu.info o 
www.ciu.cat/abrera

MònicA torre-MArin
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El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si algú no el rep 
per la circumstància que sigui, demanem que avisi el departament de Comunicació de l’Ajuntament al 
telèfon 93 770 03 25. Edita: departament de Premsa i Comunicació. disseny gràfic: grafColor10.
Impressió: Servièxit. d.l: B-37061-82. Més informació a www.ajuntamentabrera.cat

Ajuntament d’Abrera

Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a butlleti@ajuntamenta-
brera.cat o al Registre de l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1). la carta ha d’estar signada amb nom i 
cognoms i el número del dNI, i l’extensió màxima és de 200 paraules. Es publiquen totes les cartes per 
estricte ordre d’arribada, tret les que siguin injurioses. la redacció no comparteix necessàriament les 
opinions publicades.

✉

AGENdA

Properes activitats de l’Ajuntament
SAlUT MENTAl 
EN pOSiTiU
Xerrada a càrrec de Marta 
Escorigüela de l' Associació 
per la Salut Mental del Baix 
llobregat Nord 
lloc: Casa de Cultura 
organitza: Ajuntament 
d’Abrera. Regidoria de Serveis 
Socials

diA iNTERNACiONAl 
CONTRA lA viOlÈNCiA 
dE GÈNERE
Manifest, espelmes i actuació 
musical 
lloc: Plaça de la Constitució
organitza: Ajuntament 
d’Abrera. Regidoria de Serveis 
Socials

pROJECTE EdUCATiU dE 
vilA ABRERA EdUCA! 
Jornada participativa en 
la que es presentarà el 
projecte i es faran tallers
lloc: Casa de Cultura
organitza: Ajuntament 
d’Abrera i diputació de 
Barcelona

CiClE MíSTiCA MÚSiCA
duo Ribera – Sàbat 
GRANAdoS I lA GUItARRA 
Homenatge a Enric Granados 
en el centenari de la seva 
mort
lloc: Església de Sant Pere
organitza: Ajuntament 
d’Abrera. Regidoria d’Acció 
Cultural i Patrimoni

a càrrec del dr. Josep Alins, 
metge de família ABS Abrera.
lloc: Casa de Cultura
organitza: Ajuntament 
d’Abrera. Regidoria de Medi 
Ambient i Sanitat. 
Col·labora: ICS i EAP Abrera

NOvEMBRE

18.00  h 

3

NOvEMBRE

18.30 h 

25

NOvEMBRE

22.00 h 

5

NOvEMBRE

26

NOvEMBRE

10.30 h 

18

NOvEMBRE

18.00 h 

30

19

Serveis Municipals
Ajuntament 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera 93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba 
93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba 
93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros 
93 770 08 81
Casa de Cultura 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera 93 770 26 26
Casal de Joves 93 770 43 34
Centre obert ‘Galàxia’ 93 770 33 44
deixalleria Municipal 93 770 27 93
departament d'Esports - Centre Aquàtic 
Municipal 93 770 51 00
Escola Bressol Municipal 93 770 34 58
Escola Municipal de Música 
93 770 27 02
Hotel d’Entitats 93 770 28 71
Jutjat de Pau 93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera
93 770 03 95
Protecció Civil 93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘la Garsa’ 
93 770 43 34

Ràdio Abrera 93 770 23 34
Servei Municipal d’Aigües 
(horari d’oficina) 93 770 03 25/01 01
Servei local de Català 93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica 
93 770 01 02
Serveis Socials 93 770 29 11
Urgències d’aigua i enllumenat públic 
93 770 09 81

Serveis locals
Benzinera 93 770 47 60
Correus i telègrafs 93 770 28 02
Escola Francesc Platón Sartí 93 770 03 81
Escola Ernest lluch 93 770 12 13
Escola Josefina Ibáñez 93 770 16 45
Farmàcia Gaudí 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora 93 770 36 84
Farmàcia Pujol 93 770 41 07
Farmàcia El Passeig 93 768 00 51 
Institut Voltrera 93 770 32 11
Missatgeria Abrera 93 770 24 18
Notari 93 770 09 49
oRGt diputació de Barcelona 
93 770 15 78
Planta depuradora d’Aigües Potables 

(Atll) 93 770 10 02
Planta depuradora d’Aigües Residuals 
93 770 35 69
Parròquia de Sant Pere d’Abrera 
93 770 00 57
Parròquia de Santa Maria de Vilalba 
93 770 00 57
Residència Geriàtrica ‘Canigó’ 
93 770 29 00 
Servei de Neteja Urbana 
(Conc. Abrera, SA) 93 770 28 17
taxi (parada) 93 770 31 31
taxi Òscar Roger 608 79 88 05
taxi Jesús Gómez lópez 
608 79 27 94
taxi Antonio Quesada Medina 
608 14 67 65
Veterinària 93 770 29 78

Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies 061
Bombers 93 775 10 80
Emergències Generalitat 112
Hospital Martorell 93 774 20 20
Policia local (24 hores) 93 770 09 81
Sanitat respon 902 11 14 44

TEATRE fòRUM 
A càrrec d’alumnes d’ESo de 
l’Institut Voltrera d’Abrera
lloc: Auditori del Centre 
Polivalent
organitza: Ajuntament 
d’Abrera. Regidoria de 
Joventut i Regidoria de 
Serveis Socials 
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Cabàs Verd, grup 
de consumidors de 
productes ecològics 
i de proximitat a Abrera

Com va sorgir la idea de formar Cabàs Verd?
Sorgeix de persones que participàvem en diferents associacions 
i col·lectius locals i que ens vam preguntar si es podia donar 
suport a productors abrerencs que fessin agricultura ecològica 
mitjançant un grup de consum, tal com ja es fa arreu de 
Catalunya. Amb aquesta voluntat ens adrecem a l’Associació 
Naturalista d’Abrera per a concretar la proposta i contactem 
amb diversos pagesos de la zona i amb l’Ajuntament per a bastir 
el projecte. Finalment contactem amb l’Albert Presas, agricultor 
ecològic local, i acordem engegar el grup en el seu local, ja que 
l’Ajuntament ens denega instal·lacions municipals per a fer-hi 
l’intercanvi setmanal i ANdA ens cedeix una vegada al mes el 
seu local per a reunir-nos-hi. Així vam començar Cabàs Verd 
d’Abrera fa ja més de quatre anys.

Com funciona Cabàs Verd?
la gent de Cabàs Verd ens reunim normalment una vegada al 
mes per a prendre decisions i introduir petites modificacions en 
el funcionament. En aquest sentit, continuem aprenent com 
millorar el projecte. 
la dinàmica normal és que una vegada a la setmana totes les 
famílies que integren Cabàs Verd reben un correu electrònic 
amb els productes que es poden demanar, es fa la comanda en 
línia i el dilluns de la setmana següent es recullen en un horari 
fixat. totes les famílies han de fer alguna tasca: o bé fer torns 
de manera rotativa, que és com nosaltres en diem a preparar 
les comandes al local, entregar-les i cobrar-les els dilluns de 
recollida, o bé fer tasques informàtiques per a confeccionar 
el formulari de comandes, enviar els correus i reenviar les 
comandes als productors.

Amb quants agricultors locals treballeu en l’actualitat?
Ara mateix, treballem preferentment amb l’Albert Presas, i 
també amb cal Mas de Martorell i amb la torrassa de Sant 
Esteve Sesrovires. Intentem disposar d’una oferta de productes 

prou atractiva com per a aconseguir que més famílies es puguin 
afegir a Cabàs Verd i que el consum de productes d’horta, fruita 
i ous estigui garantit.

Quins productes podem adquirir mitjançant Cabàs Verd?
Productes d’horta, fruita i ous. tot ecològic i de temporada, 
lògicament. també una vegada al mes, un company que 
col·labora amb Intermon oxfam ens passa el seu catàleg i ens 
facilita productes com arròs, cafè i xocolata de comerç just.

Quines diferències hi ha entre l’agricultura 
biològica, l’ecològica, i la convencional?
l’agricultura ecològica és el mètode d’obtenció de productes 
agraris i alimentaris que posa un especial èmfasi en la utilització 
de productes i tècniques al més naturals possibles, sense 
transgènics ni productes químics sintètics, excloent totes 
aquelles activitats que poden malmetre la qualitat del producte 
final o el medi ambient en què es realitza aquesta activitat, 
ja que la sostenibilitat de tot el procés i de la terra és un dels 
fonaments d’aquest tipus d’agricultura. Nosaltres entenem 
l’agricultura biològica com a sinònim d’ecològica.
En contraposició, l’agricultura convencional o intensiva 
persegueix alts nivells de benefici i productivitat amb ús de 
plaguicides químics i alt consum energètic que no respecta els 
cicles de la natura i que té un impacte nociu sobre la diversitat 
dels recursos genètics de les varietats de cultius.

A banda de la venda directa, feu servir algun altre 
mètode, com per exemple la venda per Internet?
Bé, cal aclarir que Cabàs Verd no és una botiga, sinó un 
col·lectiu de persones que apostem pel productor local i per 
l’agricultura ecològica. Aquesta línia es basa en l’aportació i el 
compromís personal i en una presa de decisions col·lectiva. Ja 
existeixen botigues i cooperatives al Baix llobregat de productes 
ecològics que ofereixen venda a domicili en línia. Cabàs Verd 
no vol lucrar-se sinó comprometre’s amb una manera diferent 
d’entendre com consumim, què consumim i una elecció de 
compra entre el pagès de la zona que estima i cuida el territori 
o un supermercat que persegueix únicament augmentar el seu 
compte de beneficis.

Per formar part del col·lectiu, què cal fer?
Primer saber que a Cabàs Verd tot ho fem entre tots. No és 
una botiga amb dependents, sinó un espai de col·laboració. I 
segon fer torns o fer tasques informàtiques, així com assistir a 
les reunions d’organització.
Formar part de Cabàs Verd és descobrir que l’agricultura 
ecològica no és tan cara com diuen i que el producte ecològic 
té una qualitat i un sabor que no es poden trobar en cap línia de 
cap supermercat. ■

         Més informació a: cabasverdabrera@gmail.com
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