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 EDITORIAL

www.ajuntamentabrera.cat

Informació 
en diferents formats
En aquesta nova edició del butlletí municipal Abrera-
info trobareu les informacions de les activitats realit-
zades des de l’Ajuntament d’Abrera els darrers mesos. 
L’aprovació de les Finances Municipals 2017 i la 
congel·lació de les taxes i impostos són temes des-
tacats en aquesta publicació. 

La Cavalcada de Reis, tot un èxit de participació, és 
una de les altres notícies rellevants del butlletí. Per 
aquest motiu, li dediquem la portada. I, per tancar la 
revista, a la secció Gent d’Abrera, trobareu una entre-
vista a dos joves que, amb molta il·lusió, formen part de 
la Comissió de Reis del poble. 

Aprofitem aquestes línies per recordar-vos que des de 
l’Ajuntament d’Abrera volem facilitar l’accés a la in-
formació municipal. Així, podeu consultar aquest but-
llletí a la nostra pàgina web (www.ajuntamentabrera.
cat) en format PDF. També podeu consultar setma-
nalment les notícies i activitats de la corporació en 
el nostre butlletí digital o Newsletter, que rebreu per 
correu electrònic. També trobareu aquestes informa-
cions a l’app gratuïta Connecta’t a Abrera, que podeu 
descarregar-vos al vostres telèfons mòbils i tabletes 
amb els sistemes operatius Android i iOS. ■

En esta nueva edición del boletín municipal Abrerainfo 
encontraréis las informaciones de las actividades realiza-
das desde el Ayuntamiento de Abrera los últimos meses. 
La aprobación de las Finanzas Municipales 2017 y la 
congelación de las tasas e impuestos son temas des-
tacados en esta publicación.

La Cabalgata de Reyes, todo un éxito de participación, 
es otra de las noticias relevantes del boletín. Por este 
motivo, le dedicamos nuestra portada. Y, para cerrar la 
revista, en la sección Gent d’Abrera, encontraréis una 
entrevista dos jóvenes que, con mucha ilusión, forman 
parte de la Comissió de Reis del pueblo.

Aprovechamos estas líneas para recordaros que desde 
el Ayuntamiento de Abrera queremos facilitar el acceso 
a la información municipal. Así, podéis consultar este 
boletín en nuestra página web (www.ajuntamentabrera.
cat) en formato PDF. También podéis consultar sema-
nalmente las noticias y actividades de la corporación 
en nuestro boletín digital o Newsletter, que recibiréis 
por correo electrónico. También encontraréis estas in-
formaciones en la app gratuita Connecta’t a Abrera, 
que podéis descargar en vuestros teléfonos móviles y 
tabletas con los sistemas operativos Android y iOS. ■

Información 
en diferentes formatos
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A
ACTUALITAT

Ple Municipal 

Pressupostos 

El Ple Municipal va aprovar els 
pressupostos de l’Ajuntament per 
a l'any 2017 en la sessió ordinària 
del 24 de novembre. 

Les finances municipals per aquest 
any recullen les prioritats de l’Equip 
de Govern en els Departaments 
d’Acció Social, Promoció Econòmi-
ca, Ensenyament, Esports, Sanitat, 
Medi Ambient i manteniment dels 
Espais Públics.

2017
Congelem 

un any més 

taxes i impostos

PRESSUPOST 2017
15.227.373,61 euros 

INGRESSOS 2017

22,10%

24,13%

46,28%

3,62%

1,09%
2,63%

0,16%

Impostos Directes

Impostos Indirectes

Taxes

Transferències Corrents

Ingressos Patrimonials

Transferències de Capital

Actius Financers

DESPESES 2017

DESPESES 2017 
1.261,48 euros / hab

48,71%

6,58% 0,02%

0,16%

0,48%

39,78%

4,28%

Impostos Directes

Impostos Indirectes

Taxes

Transferències Corrents

Ingressos Patrimonials

Transferències de Capital

Actius Financers
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L’objectiu dels Pressupostos 2017 
és donar resposta a les necessi-
tats de les persones i les famílies 
del nostre municipi que més ho 
necessiten. Així, s’incrementen 
en un 23,15% les despeses 
d’Acció Social per als diferents 
programes per a la inclusió i 
l’autonomia de les persones, es 
manté el pressupost d’atenció a 
les famílies, així com es continua  
fent la formació i ajuda per trobar 
feina a les persones aturades. 

Per aquest motiu, al Departa-
ment de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament es mantenen els dos 

Plans d’Ocupació i el Pacte Local 
d’Ocupació.
Amb la posada en marxa de les 
noves instal·lacions de l’Escola 
Josefina Ibáñez des del passat 
mes de setembre, la Regidoria 
d’Ensenyament incrementa la 
seva dotació, tant per al mante-
niment dels espais com dels mi-
tjans personals, i també per cobrir 
les necessitats dels altres centres 
escolars del nostre municipi.

El manteniment dels Espais Pú-
blics urbans, Parcs i Jardins, Es-
ports i Medi Ambient també són 
una prioritat. ■

Jesús Naharro, Alcalde

Els Pressupostos 2017 van ser apro-
vats amb els vots a favor de l’Equip de 
Govern (PSC, ERC i CiU) i Ciutadans, 
l’abstenció del PP i els vots en contra 
d’Abrera en Comú i AdA.

Congelació d'impostos i taxes
En el Ple Municipal del 24 de novem-
bre també es van aprovar de forma 
provisional les ordenances fiscals per 

a l’any 2017. La proposta presentada 
per l'Equip de Govern contempla un 
any més la congelació de taxes i im-
postos municipals. 

Les ordenances es van aprovar amb 
el suport de l'Equip de govern Mu-
nicipal (PSC, ERC i CiU) i Ciutadans, 
l’abstenció de AdA i el PP, i el vot en 
contra d'Abrera en Comú.

Audiències públiques
Els pressupostos inclouen 86 propos-
tes dels veïns i veïnes d’Abrera de les 
149 que vam recollir per correu elec-
trònic i a les cinc audiències públiques 
que vam fer a principis d’octubre al 
Casal Social de Ca n'Amat, Casal Social 
de Can Vilalba, Casa de Cultura, Casal 
Social de les Carpes de Vilalba i Casal 
Social de Santa Maria de Vilalba. ■

Càrrecs electes

Les noves regidores de l’Equip de 
Govern prenen possessió del càrrec 

Des de l’Ajuntament d’Abrera do-
nem la benvinguda a les noves re-
gidores de l’Equip de Govern, Maria 
Teresa Novell i Montserrat Navarro, 
del PSC-CP. Ambdues van prendre 
possessió del càrrec en el Ple Mu-
nicipal extraordinari celebrat el di-
jous, 22 de desembre.

Després de la presa de possessió de 
les noves regidores, el ple va modificar 
el cartipàs municipal, que ha quedat 

de la següent manera: Maria Teresa 
Novell és la nova regidora d’Hisenda 
i de Serveis Socials. Montserrat Na-
varro és la cinquena tinent d’alcalde 
i regidora de Joventut, Comunicació, 
Infància, Dones i Igualtat.
Francisco Sánchez és ara el primer ti-
nent d’alcalde i regidor de Cultura, Es-
ports, Salut i Gent Gran. Albert Roca és 
el nou quart tinent d’alcalde i regidor de 
Millora, Obres i serveis, Parcs i jardins, 
Urbanisme i mobilitat.

Novell i Navarro s'han incorporat a 
l'Equip de Govern després que les re-
gidores Guadalupe Marcos i Davinia 
Megías van donar a conèixer les re-
núncies als seus càrrecs electes per 
motius personals en el ple celebrat el 
24 de novembre.
El ple va reconèixer la gran tasca 
realitzada per les dues regidores. Un 
emotiu escrit de comiat, seguit de 
forts aplaudiments, va concloure els 
parlaments. ■
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La protecció acústica i la millo-
ra dels accessos actuals al nucli 
urbà des de la carretera de Man-
resa (C-55) són els temes que vam 
analitzar amb la Direcció Gene-
ral d’Infraestructures de Mobilitat 
(DGIM) de la Generalitat de Cata-
lunya en una reunió el 7 novembre. 
En les pròximes setmanes la Gene-
ralitat donarà a conèixer una pro-
posta de protecció acústica al ca-
rrer de Manresa. Aquesta actuació 
es farà tenint en compte la compa-
tibilitat amb una futura millora dels 
accessos.

Des de l’Ajuntament vam dema-
nar que el Pla Director Urbanístic 
d’Infraestructures (PDUI) prevegi 
una variant de la C-55 i que s’anul·li el 
traçat de l’autovia de connexió de l’A-
2 i la B-40 pel marge esquerra del riu 
Llobregat. Així mateix, vam sol·licitar 
que el PDUI tingui en compte un 
Pla de Mobilitat per projectar les in-
fraestructures necessàries i la millora 
de les actuals en l’àmbit de la ròtula 
Martorell-Abrera. ■

          

A
ACTUALITAT

Infraestructures

Estudiem el 
futur de la C-55

Amb el vots a favor de tots els 
grups municipals, el Ple Munici-
pal de l’Ajuntament d’Abrera va 
aprovar, en la sessió ordinària 
celebrada el 29 de setembre, 
una moció que insta la Gene-
ralitat i el Ministeri de Foment a 
prendre mesures contra la con-
taminació acústica a les carre-
teres C-55 i A-2 al seu pas pel 
nostre municipi.

Infraestructures 

L'Ajuntament d'Abrera demana 
millores urgents a l’A-2 i B-40 

Les obres d’urgència que està rea-
litzant la Demarcació de Carreteres 
de l’Estat a Catalunya al vial d’accés 
al nucli urbà, a l’alçada del Torrent 
Gran, s’estan realitzant segons el 
programa previst i es finalitzaran 
a finals del mes de febrer, segons 
va comunicar la Demarcació de 
Carreteres de l’Estat a Catalunya a 
l’Ajuntament en una reunió cele-
brada el 25 d’octubre. 

Des de l’Ajuntament vam demanar 
que s’aprofiti l’actuació per millorar la 
intersecció amb el carrer del Treball.  
En la reunió també vam analitzar la 
problemàtica situació de col·lapse de 
l’A-2 en el terme municipal d’Abrera 
en les connexions amb la C-55, AP-7 
i accessos a la factoria SEAT. La De-
marcació es va comprometre a estu-
diar possibles solucions.

També vam demanar que la connexió 
de l’autovia A-2 amb la C-55, venint 
des d’Igualada, no es faci com ara 
per l’interior del nucli urbà d’Abrera 
(a través de la rotonda del Rebató i 

de l’avinguda de la Generalitat). Vam 
proposar que aquesta connexió es 
faci mitjançant la carretera C-1414 en 
el terme municipal d’Esparreguera. 
Des de finals del passat mes de agost 
s’estan duent a terme obres de mi-
llora hidràulica en el Torrent Gran 
d’Abrera al seu pas per sota de la 
l’Autovia A-2 i a la via de servei lateral 
d’accés al nucli urbà d’Abrera i al po-
lígon industrial Sant Ermengol.
Les obres consisteixen en substituir 
l’obra de drenatge actual per una 
de nova, amb una major geometria 
que l’actual. L’actuació del Ministeri 
de Foment manté tancada l’entrada 
principal a Abrera venint des de Bar-
celona. ■
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El dimecres 7 de desembre van 
finalitzar les obres de millora 
d’asfaltatge de l’avinguda de Ca 
n’Amat, una de les vies amb més 
trànsit del nostre municipi. 

Les obres han consistit en la reno-
vació del paviment d'asfalt i la repin-
tada del tram de l’avinguda entre el 
carrer de l'Hostal del Pi i el carrer de 
Can Noguera, i en la reparació de 
dos trams malmesos del tram entre 
el carrer de Can Noguera i el carrer  
de Darwin.

La superfície total de l’actuació ha 
estat de 5.500 m2, mentre que el 
cost total de les obres ha estat de 
103.986,12 €. ■ 

Obres 

Millorem 
l’asfaltatge i la 
seguretat a 
l’avinguda de
Ca n’Amat

El nostre Ajuntament va ser 
l’escenari, el 6 d’octubre, d’una 
reunió d’alcaldes del Baix Llobregat 
Nord amb la presidència i gerència 
del Consell Comarcal del Baix Llo-
bregat. L’objectiu de la trobada va 
ser l’establiment d’unes línies de 
treball comunes per impulsar pro-
jectes a la zona nord i potenciar el 
desenvolupament dels municipis.

 

En la reunió, els alcaldes van posar 
de manifest diferents inquietuds del 
nostre àmbit territorial. També van 
destacar la necessitat d’establir unes 
línies de treball conjuntes en diferents 
temes destacats com el transport pú-
blic, la formació, els plans directors 
de la Generalitat de Catalunya, el sa-
nejament de les aigües, el turisme a la 
comarca i la sanitat. ■ 

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
el regidor de Medi Ambient, Xavier 
Serret, van rebre a l’Ajuntament 
l’alcalde d’Igualada i vicepresident 
segon de la Diputació de Barcelo-
na, Marc Castells, el 22 de novem-
bre per estudiar el pas de la Via 
Blava pel nostre municipi. 

La Diputació de Barcelona ha en-
gegat un projecte de rehabilitació 
de la llera del riu Llobregat i els seus 
afluents Anoia i Cardener. La Via Bla-
va serà un camí obert al pas de sen-
deristes, ciclistes i gent a cavall.

Infraestructura natural 

Via Blava: rehabilitació 
de la llera del Llobregat

Reunió d’alcaldes 

Impulsem la zona nord 
de la comarca

quilòmetres tindrà la Via 
Blava del riu Llobregat i 
els seus afluents Anoia i 

Cardener

Més de

300

Naharro va insistir en la necessitat de 
connectar els barris d’Abrera amb la 
futura Via Blava. Va demanar a Marc 
Castells que s’inclogui en el projec-
te un nou pas per sobre del riu Llo-
bregat, una connexió per a vianants, 
bicicletes i persones amb mobilitat 
reduïda, que articuli el nucli princi-
pal d’Abrera amb els barris de Can 
Vilalba i la Via Blava. També va insistir 
en la necessitat que el projecte sigui 
respectuós amb el territori. ■

D'esquerra a dreta, l'alcalde de Collbató, Miquel Solà, l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat, Pilar Puimedon, l'alcalde d'Abrera, 
Jesús Naharro, el president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Josep Perpinyà, l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollo-
sa, l'alcalde de Castellví de Rosanes, Joan Carles Almirall, l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, i el 1r tinent d'alcalde de 
Sant Esteve de Sesrovires, Enric Carbonell. 

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

A
ACTUALITAT

Serveis urbans

Treballs anuals de poda 
a l’arbrat públic 

Parcs i jardins

Pintades al nou mobiliari urbà 
La secció de manteniment de 
parcs i jardins va detectar fa uns 
dies unes pintades al mobiliari 
urbà del parc de Can Vilalba, que 
ha estat renovat recentment.

La Brigada Municipal ha nete-
jat les pintades, que malmeten 
l’entorn i degraden el parc. Des de 
l’Ajuntament fem una crida al civis-
me per tal d’evitar aquestes accions 
al nostre poble. ■

Des de l’Ajuntament d’Abrera es-
tem realitzant la poda de l’arbrat 
públic del nostre municipi. Tre-
balladors de la Brigada Municipal 
d’Obres i Serveis i l’empresa FIL 
estan efectuant aquestes tasques 
per tenir uns arbres sans en uns 
espais públics nets i segurs per 
als veïns i veïnes.
Els treballs de poda van començar 
a principis del mes de novembre i 

s’acabaran aquest mes de gener. 
Hi ha sis tipus de poda. En la poda 
de brocada s’eliminen les branques 
que els arbres han fet durant el da-
rrer any per evitar que facin fruits 
que poden ocasionar molèsties als 
veïns en caure al terra.
Durant tot l'any continuem tenint 
cura de l'arbrat del municipi. Discul-
peu les molèsties que aquests tre-
balls puguin ocasionar! ■

Servei públic i gratuït

Presentem 
el Servei de 
Mediació a les 
entitats

L’Auditori de la Casa de Cultura 
va acollir el 8 de novembre una 
xerrada informativa per presen-
tar el nou Servei de Mediació de 
l’Ajuntament d’Abrera a les enti-
tats del municipi.

Aquest és un servei públic i gratuït, 
adreçat a la ciutadania, on s'ajuda 
a prevenir, gestionar i resoldre els 
diferents conflictes de convivència, 
que sorgeixen en les relacions en-
tre les persones, de manera pacifi-
ca, imparcial i confidencial. ■

Més informació: tots els dime-
cres a l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana, OAC, a la planta baixa 
de l’Ajuntament, de 9 a 14 h i 
de 16.30 a 19 h (cal demanar 
cita prèvia). Telèfon: 93 770 03 
25. Adreça electrònica: media-
cio@ajuntamentabrera.cat
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ACTUALITAT

Promoció Econòmica

Fem xarxa, 
Fem empresa!
L'Ajuntament d’Abrera i sis consis-
toris més de la zona nord del Baix 
Llobregat hem posat en marxa 
una nova edició del programa Fem 
xarxa, Fem empresa, que preveu 
diverses accions formatives amb 
la finalitat d’ajudar les empreses i 
donar suport als emprenedors.

L’objectiu del programa és formar i 
acompanyar empreses i emprene-
dors per contribuir a la seva con-
solidació i creixement. Amb aques-
ta finalitat, s’han previst cursos de 
formació per potenciar l'esperit 
emprenedor, dinamitzar el teixit 
empresarial i potenciar i reforçar 
les capacitats dels empresaris amb 
sessions d'entrenament personal 
(coaching) i altres tècniques inno-
vadores. El programa es completa 
amb un concurs d’iniciatives empre-
sarials. ■

Des del nostre departament hem 
col·laborat en el disseny d’aquesta 
nova edició. Igualment col·laborarem 
en les diferents activitats que s’aniran 
realitzant. També hi participaran els 
emprenedors i empreses del nostre 
municipi. ■

Mònica Torre Martín
Regidora de Promoció Econòmica

Des de la Regidoria de Promoció 
Econòmica organitzem cursos 
per fomentar l'ocupació. El 30 de 
se-tembre vam entregar els diplo-
mes del curs d’auxiliar de cuina i, 
el 14 de novembre, els diplomes 
dels cursos d’activitats de gestió 
administrativa i gestió de magat-
zem. 

Els alumnes del curs d'auxiliar de cui-
na han fet les pràctiques en diferents 
restaurants, serveis de col·lectivitats i 
serveis d'àpats (càtering) de la zona 
per a completar la seva formació. 

Tots ells han mostrat molt d'interès 
i han valorat positivament els apre-
nentatges adquirits. 

El curs d’activitats de gestió adminis-
trativa ha tingut una durada de 900 
hores. Els objectius del curs han es-
tat preparar els alumnes en totes les 
àrees administratives (comptabilitat, 
nòmines, contractes de treball) i co-
mercial i facilitar-los una formació 
ofimàtica de més de 300 hores.

El curs de gestió de magatzem ha 
tingut una durada de 400 hores i 

ha constat de cinc mòduls forma-
tius: disseny de l’equip de treball del 
magatzem, seguretat i prevenció de 
riscos al magatzem, gestió de co-
mandes i d’estocs i optimització de la 
cadena logística.

Els alumnes han fet les pràctiques en 
diferents empreses d’Abrera i muni-
cipis propers per completar la seva 
formació.

Aquests cursos estan subvencio-
nats per la Generalitat de Catalunya 
(SOC). ■

Formació

Cursos amb pràctiques 
a empreses

80
hores de pràctiques en 
empreses han realitzat 
els 12 alumnes del curs 

d'auxiliar de cuina

Més de
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ACTUALITAT

Promoció Econòmica

Guanyadors del VI Concurs 
d’Aparadors Nadalencs

L’aparador nadalenc de la Pape-
reria Abrera ha estat el guanyador 
del VI Concurs d’Aparadors Na-
dalencs, organitzat pel Departa-
ment de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Abrera.

El jurat ha destacat l’originalitat, el 
respecte amb el medi ambient, i l’ús 
de materials propis en l’aparador de 
la Papereria Abrera: “Tot i la simpli-
citat de la intervenció es valora de 
manera molt positiva la idea de par-
tida: un arbre de Nadal format per 
llibres vells, amb l’afegit que la gran 
majoria són de la mateixa tonalitat 
de color verd. El conjunt destaca per 
la simplicitat i per l'harmonia".

El premi a la millor pàgina web i xar-
xes socials ha estat per a la Floriste-
ria Nacho Flores. 
El premi al millor aparador en la mo-
dalitat de reciclatge l'ha guanyat la 
Farmàcia El Passeig.

I el premi popular ha estat per a 
l’establiment Estètica Rosana.

Participants d’enguany
Des de l’Ajuntament d’Abrera fe-
licitem als guanyadors i agraïm la 
col·laboració a tots els establiments 
que han participat en el concurs: 
Bambi, Vitalfruits, Artesanía y Mo-
das Rosa, Estètica Rosana, Papereria 
Abrera, Pastissería Duch, Ferreteria 
Escorpio, Mariola Moda intima, Flo-
ristería Nacho Flores, Farmàcia El 
Passeig, Remarc, Kasia Moda, Oc-
chiali, El Món de les xuxes, Esports 
Abrera, Perruqueria Pamen, Myriam 
Val Boutique, Farmàcia Rocamora, 
Forn de l'Esglèsia i Mas K corte.

25 anys de comerç a Abrera
Els establiments Cristaleria Aguilera i 
Gesis Gestoria han estat reconeguts 
amb una placa commemorativa pels 
seus 25 anys d’activitat comercial al 
nostre municipi. ■

S
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Festa participativa

Rebem amb emoció 
Ses Majestats els Reis Mags d’Orient!

Els veïns i veïnes d’Abrera hem 
rebut un any més amb molta 
emoció els Reis Mags d’Orient. 
Ses Majestats van arribar al nos-
tre poble el 5 de gener amb gran 
solemnitat i focs artificials per 
realitzar una cavalcada que va 
reunir a centenars de persones 
als carrers del municipi. 

A tres quarts de sis de la tarda, el 
patge Viu-Viu va arribar a l’escenari 
situat al costat de l’Estació dels Fe-
rrocarrils (FGC) per rebre a SSMM 
els Reis Mags d’Orient. L’emissari de 
Ses Majestats va recollir cartes de 
nens i nenes que no havien pogut 
lliurar-li el 31 de desembre, quan va 
visitar la plaça de Pau Casals.

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
i el regidor de Cultura, Francisco 
Sánchez, van rebre els Reis Mags 
juntament amb el patge i van en-
tregar a Ses Majestats la clau mà-
gica que obre totes les portes del 
municipi. L’alcalde va preguntar als 
nens i nenes d’Abrera si s’havien 
portat bé aquest any. La resposta 
del públic infantil va ser un sí unàni-
me! 
Seguidament, els Reis Mags van 
pujar a les seves respectives carros-
ses per iniciar la cavalcada acom-
panyats d’un gran seguici. Aquest 

any, la Comissió de Reis va estre-
nar una espectacular carrossa amb 
la forma d'una galera (vaixell antic) 
amb un gran escut d'Abrera com a 
vela. Ses Majestats van repartir cara-
mels i molta simpatia pel passeig de 
l’Estació, carrer de Llobregat, carrer 
de Josep Tarradellas, avinguda de la 
Generalitat, carrer de Sant Jaume, 
carrer del Rebató, avinguda de la 
Generalitat i passeig de l’Església.
La Cavalcada dels Reis Mags va fer 
una parada a l’Església de Sant Pere, 
on van fer una ofrena al Pessebre Vi-
vent. La Banda i el Taller d'Orquestra 

de l'Escola Municipal de Música van 
amenitzar el moment. Finalment, 
els Reis Mags van acomiadar-se del 
municipi per la rambla del Torrentet. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm 
la col·laboració de totes les persones i 
entitats que han participat un any més 
en l’organització d’aquest màgic es-
deveniment: Patges Abrera, Comissió 
de Reis, Escola de Música, Zumberes 
de Rakel de l’Associació Juventudes 
Rocieras, Policia Local, Protecció Ci-
vil, tractoristes, Creu Roja i la Brigada 
Municipal. ■

ACTUALITAT
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ACTUALITAT

Cultura, Acció Cultural i Joventut

l·lusió, diversió i èxit de participació 
en les activitats nadalenques 
Els veïns i veïnes d’Abrera han 
gaudit de les diverses activitats 
organitzades aquest Nadal per 
a totes les edats. Esdeveniments 
com el Cagatió popular, el Parc 
de Nadal, les festes de Cap d’Any 
i els concerts de Sant Esteve o 
d’Any Nou han estat un èxit de 
participació ciutadana!

Nens i nenes, acompanyats pels 
seus familiars, van omplir la plaça 
de Pau Casals el 22 de desembre 
per participar en el Cagatió popular, 
una divertida activitat que va comp-
tar amb l’animació del grup King Q 
Sham. També hi va haver recollida 
d’aliments i productes d’higiene per 
al Banc d’Aliments de Creu Roja i 
Càrites. 

Parc de Nadal
El Pavelló d’Esports Municipal va 
acollir els dies 27 i 28 de desembre, 
en horari de matí i de tarda, una nova 
edició del Parc de Nadal. Aquest ofe-
ria un ampli ventall d'activitats per 
gaudir en família: jocs gegants, ma-
quillatge, tallers de temàtica variada, 
inflables, llits elàstics, espectacles 
infantils... El Parc de Nadal està con-

S
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El nou establiment Viena ubicat al 
nostre municipi va oferir als seus 
client un Concert de Nadal el 30 de 
desembre, a càrrec d’un quartet de 
corda de música clàssica.

L’entitat Abrera Sardanista va or-
ganitzar un any més amb la 
col·laboració de l’Ajuntament el 
Concert d’Any Nou, que va tenir lloc 
a l’Auditori del Centre Polivalent l’1 
de gener amb les actuacions de la 
Coral Contrapunt, l’Ulises Ordúñez 
i la Cobla Vila d’Olesa.

El 4 de gener, diversos grups de 
l'Escola Municipal de Música van 
oferir un Concert al Vestíbul del 
Mercat Municipal, amb les actua-
cions del Taller d'Orquestra, el Grup 
de Saxos, la Banda, la Coral d'Adults 
i un Grup de Cambra de piano a 4 
mans.  ■

cebut per fomentar el joc en família 
en un ambient agradable. 
Pel Parc de Nadal d'Abrera van pas-
sar més de 1.800 persones, 726 
nens i nenes i 1089 acompanyants, 
per això podem dir que va ser tot un 
èxit.

Festes de Cap d’Any
Per una banda, el Pavelló Munici-
pal d’Esports va acollir la Festa Jove, 
Revetlla Jove de Cap d’Any. El car-
tell d'artistes estava format per Jordi 
Fajardo, amb l’actuació especial de 
Los Brothers, i per l’equip Big Fri-
day. Per una altra banda, el Gimnàs 
de l’Escola Francesc Platón i Sartí va 
acollir la Festa 80's/90's...2016, Re-
vetlla de Cap d’Any, que va anar a 
càrrec de DJ Emilio. 

Les dues festes es van desenvolupar 
sense incidents i els assistents van 
gaudir molt. Des de les regidores de 
Joventut i Cultura de l’Ajuntament 
d’Abrera valorem positivament les 
festes. 

Nadal musical
Els alumnes de tercer de primària de 
l’Escola Francesc Platón i Sartí van vi-
sitar l’Ajuntament el 22 de desembre 
per oferir un petit concert de nadales 
que va emocionar a tots els presents. 

La música va continuar el 26 de 
desembre amb el tradicional Con-
cert de Sant Esteve que la Coral 
Contrapunt va oferir a l’Església de 
Sant Pere. 
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450  
figures realitzades 

amb tecnologia 
LED

Cultura 

Tres, dos, un... Èxit de la Primera 
Encesa de Llums de Nadal a Abrera
La plaça de Pau Casals es va om-
plir, el divendres 2 de desem-
bre, de veïns i veïnes de totes 
les edats per assistir a la Prime-
ra Encesa de Llums de Nadal a 
Abrera, un esdeveniment que va 
comptar amb la col·laboració de 
les escoles i diverses entitats del 
municipi. 

El grup d’Abrera Big Friday va con-
duir la festa, que va comptar les ac-
tuacions de ball de les Zumberes 
de Rakel de Juventudes Rocieras, 
l’Escola Juan Antonio Garcia i Dan-
ce Move Crew. A més, 600 gots de 
xocolata desfeta ben calenta, acom-
panyada de coca, van ajudar a pas-
sar el fred a petits i grans. 

A les sis de la tarda, i amb un comp-
te enrere que va afegir emoció al 
moment, els delegats de tercer curs 
de primària de les escoles d’Abrera 
(Francesc Platón i Sartí, Ernest 
Lluch i Josefina Ibáñez) van rea-
litzar l’encesa dels llums 
de Nadal, acompanyats 
per l’alcalde, Jesús 
Naharro, i el presi-
dent de l’Associació 
d’Empresaris i Co-
merciats d’Abrera, 
Néstor Godino. 
L’enllumenat de 
Nadal ha presentat 
450 figures realitza-
des amb tecnologia 
LED, que han enga-
lanat els carrers del 
nostre municipi.  ■
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El mes d’octubre va finalitzar al 
nostre municipi amb diverses ac-
tivitats per celebrar la tradicional 
Castanyada i la festa “terrorífica” 
de Halloween. Més de 300 per-
sones, veïns i veïnes de totes les 
edats, van participar-hi a diferents 
espais municipals. 

El dimecres 26 d'octubre es va ce-
lebrar la Castanyada al Centre Po-
livalent. Els serveis municipals que 
l'organitzaven eren l'Espai Jove, el 

Cultura, Acció Cultural i Joventut

Castanyes, manualitats,música i 
diversió!

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

CASTANYADA A CAN VILALBA
L'Associació de Veïns de Can Vilalba 
va celebrar la festa de la Castanya-
da el dissabte 29 d'octubre. “Tarde 
fantástica en el Casal Social. Alre-
dedor de 400 persones acudieron 
a la cita. También vecinos de las 
poblaciones colindantes, a los cua-
les agradecemos su presencia. Fue 
un éxito total. ¡Gracias a todos por 
vuestra participación! ■

Jordi Campos
Director de l'Escola Municipal de Música

“Vam estar molt contents de tenir 
l’oportunitat de tocar a la Cas-
tanyada i poder compartir aquest 
moment amb la resta de gent 
amb qui compartim l’espai del 
Centre Polivalent”.

“Este mes de octubre hemos estado muy entretenidos realizando talleres 
para preparar los adornos del casal, pintando camisetas aterradoras de Ha-
lloween y creando cestas para recoger caramelos en el truco y trato, que 
ha tenido una participación espectacular. Como fin de fiesta, celebramos 
un baile de disfraces”, ens ha explicat l'Associació de Veïns de les Carpes de 
Vilalba.  ■
   

Centre Obert La Galàxia, l'Escola Mu-
nicipal de Música i el Casal de Joves. 

El Centre Obert La Galàxia i l'Espai 
Jove van coure uns moniatos i cas-
tanyes al foc, el Casal de Joves va 
oferir unes begudes i pica-pica i 
l'Escola de Música va obsequiar els 
assistents amb un concert!

Mentre els joves de l'Espai Jove re-
partien castanyes i moniatos, els 
nens i nenes assistents van poder 

Halloween a les Carpes de Vilalba   

gaudir d'uns jocs dirigits amb les 
educadores de La Galàxia i un taller 
de "pintacares" de Halloween orga-
nitzat pel Casal de Joves. ■

CASTANYADA A SANTA MARIA
La Junta del Casal d'Avis de Santa 
Maria de Vilalba va organitzar una 
castanyada per a tots els pensionis-
tes i jubilats el dijous 27 d'octubre, 
a la tarda. L’alcalde, Jesús Naharro, 
i el regidor de Gent Gran, Francisco 
Sánchez, van participar en el bere-
nar, on no van faltar les tradicionals 
castanyes, moniatos i panellets.  ■
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La plaça de Pau Casals i part del 
carrer de Rosers van acollir el 
23 d’octubre la Tercera Mostra 
d’Entitats Socials. 

La mostra és una oportunitat per 
explicar a la ciutadania les activi-
tats de les entitats. Van participar-
hi l'Associació Espanyola contra el 
Càncer, Junta Local d’Abrera, Met-
ges del Món, Adia, Global Huma-
nitària, Associació Abrera contra la 
Violència de Gènere, Dones i Futur, 
Alkaria, Illets d’Abrera, Plataforma 

Serveis Socials 

Tercera Mostra d'Entitats Socials
d’Afectats per la Hipoteca (PAH), 
Dagua, Fundació Integració Labo-
ral (FIL), Arc de Sant Martí, Associa-
ció de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica 
d’Abrera (AFFA), Associació de Fa-
miliars de Malalts Mentals del Baix 
Llobregat Nord (AFASM), TOCC i 
Càrites / Mans Unides i Creu Roja. 
L'Àlex i el Franc Bonilla van cedir el 
seu equip de música i van dinamit-
zar l'acte, que va comptar amb les 
actuacions de diferents grups de 
ball de l’Associació Juventudes Ro-
cieras, com les Zumberes de Rakel, 
entre d'altres. ■

Igualtat 

Roda contra la violència masclista
Amb el lema “Els homes també 
diem prou d’assassinats masclis-
tes”, veïns i veïnes d’Abrera es van 
concentrar a la plaça de la Consti-
tució el 21 d’octubre per dir prou 
als feminicidis.

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
col·laborar en aquesta iniciativa, or-
ganitzada per l'Associació d'Homes 
per la Igualtat de Gènere (AHIGE), 
l'Associació Abrera Contra la Vio-
lència de Gènere (AACVG) i l’entitat 
Dones i Futur.

Els participants en la Roda d’Homes 
van formar un cercle al voltant d'un 
gran llaç blanc amb espelmes. En el 
mateix acte es va llegir un manifest 
de rebuig al masclisme, i de suport a 
les víctimes i els seus familiars.

Amb aquesta iniciativa, els homes 
donen visibilitat al seu rebuig envers 
la violència masclista perquè, com 
es repeteix en els lemes d'aquestes 
concentracions, “el silenci ens fa 
còmplices” i “la igualtat és cosa de 
tots”. ■

El Casal de Joves va acollir amb 
èxit l'Institut al Casal, un projecte 
de l'eix d'actuació VOLEM AMB TU! 
del Pla local de Joventut 2016-2019. 
130 alumnes de primer d'ESO de 
l'Institut Voltrera d'Abrera van conèi-
xer de prop els serveis de la Regido-
ria de Joventut a finals del mes de 
setembre.

Exposició Sex o no Sex2
Aquesta edició de l'Institut al Casal 
ha estat innovadora: una de les pro-
ves de la gimcana "Descoberta del 
Casal"  que van realitzar els joves va 
ser visitar l'exposició Sex o no Sex2, 
on els estudiants havien de cercar 
informació. ■

Joventut

L'Institut al Casal!
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Dones i igualtat

Ens adherim al Manifest Contra la 
Violència de Gènere
El Ple Municipal va aprovar per 
unanimitat, el 24 de novembre, 
l’adhesió de l’Ajuntament al Ma-
nifest Contra la Violència de Gè-
nere redactat per l’Associació
contra la Violència de Gènere i 
Dones i Futur d’Abrera. Així, des 
de l’Ajuntament ens comprome-
tem a seguir treballant activa-
ment per la igualtat i contra les 
violències masclistes.

Lectura i minut de silenci
Alumnes de l’Institut Voltre-
ra d’Abrera van llegir el manifest 
l’endemà, 25 de novembre, en l’acte 
celebrat a la plaça de l’Ajuntament 
amb motiu del Dia Internacional 
per l’Eliminació de la Violència en-

35
entitats socials, 

culturals, esportives, 
educatives i polítiques 
d'Abrera s'han adherit  
al manifest contra la 

violència 

Més de

vers les Dones, organitzant per la 
Regidoria de Dones i Igualtat amb 
la col·laboració d’entitats del muni-
cipi. 
L’alcalde, Jesús Naharro, i els por-
taveus de l’Associació contra la 
Violència de Gènere i Dones i Fu-

tur d’Abrera, Toni Soler i Montserrat 
Redondo, van condemnar aquest 
tipus de violència i van manifestar 
el seu suport a les víctimes. Amb-
dues entitats treballen per afavorir 
la igualtat real i efectiva entre ho-
mes i dones en la societat. 
Una cinquantena de persones van 
assistir a l’acte, en el qual es va fer 
un minut de silenci, en record de 
les dones víctimes de violència 
masclista durant l’any 2016, i una 
encesa d’espelmes formant en el 
terra el llaç de l’esperança. 
Seguidament, es va realitzar una 
lectura de poemes contra la vio-
lència masclista a càrrec de veïns i 
veïnes d’Abrera, com el poeta local 
José Luis Garcia Herrera. Un con-
cert amb veus femenines del Kor 
Ítsia va cloure l'acte. ■
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Festes  

Festa de Nadal del Casal d’Avis al 
Pavelló Esportiu Municipal

Gent Gran 

Operació quilo amb el Grup de 
Teatre del Casal d’Avis

Ajuts a les famílies

Lots de 
Nadal amb la 
col·laboració de 
Creu Roja 
i Càritas 

Un any més, el Grup de Teatre del 
Casal d’Avis d’Abrera va presentar 
un nou espectacle de varietats amb 
molta música i diversió a la Sala 
Municipal abans de les festes nada-
lenques. 

El Festival Operació Quilo va tenir lloc 
a la sala municipal el 10 de desem-

bre. Veïns i veïnes d’Abrera van omplir 
l’aforament de la sala i van mostrar la 
seva solidaritat aportant un quilo de 
diferents productes: sucre, conser-
ves de peix, cacau en pols, tomàquet 
fregit i oli. En total es van recaptar al 
voltant de 560 quilos d’aliments, que 
l'entitat Càritas Abrera ha repartit en-
tre famílies del municipi.   ■

El Casal d’Avis d’Abrera va celebrar 
el tradicional berenar-sopar que 
realitza cada any per desitjar un 
Bon Nadal a la nostra gent gran. 

Més de 400 avis i àvies del munici-
pi d'Abrera van menjar, ballar i passar 

una bona estona en la festa, que va 
tenir lloc al Pavelló d’Esports Munici-
pal l’11 de desembre passat. El treball 
realitzat per un grup de voluntaris 
i voluntàries del Casal d’Avis va fer 
possible, una vegada més, que la tro-
bada fos tot un èxit! ■

Un any més, des de l'Ajuntament 
d'Abrera vam entregar lots de 
Nadal a les famílies del muni-
cipi que reben ajuda. Els lliu-
raments van tenir lloc al Cen-
tre Polivalent i a la Parròquia 
de Sant Pere els dies 14 i 16 de 
desembre, respectivament. 
 
El Departament de Serveis So-
cials de l’Ajuntament d’Abrera 
organitza aquesta iniciativa, des-
tinada a les famílies que partici-
pen en el programa Donem Su-
port de la Creu Roja o que reben 
ajuda de Càritas Diocesana.
 
Els lots incloïen productes tí-
pics de Nadal i aliments bàsics. 
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naha-
rro, va participar en els lliura-
ments i va desitjar Bones Festes 
a les famílies. ■
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Setmana de la Gent Gran 

Més de 500 persones a la
Caminada de la Gent Gran
Un any més, les samarretes del 
gran nombre de participants de la 
Caminada de la Gent Gran van om-
plir de color els diferents carrers 
del nostre municipi. 

Més de 500 persones es van po-
sar la samarreta taronja de l’edició 
d’enguany, el diumenge 9 d’octubre 
passat, per caminar i fer salut en 
aquesta activitat intergeneracional.

Nens, joves, adults, avis i àvies d’Abrera 
van participar a l’esdeveniment per 
fer una ruta de quatre quilòmetres. 
La caminada va començar a les 10 
hores del matí al Casal d’Avis. 
Seguidament, van passejar pel barri 
de La Florida, Sant Hilari, Can Morral 
i nucli urbà. L’itinerari es va escurçar 
una mica per la previsió de pluja, que 
va fer acte de presència uns minuts 
abans de l’inici de la marxa. ■

Veïns i veïnes del nostre municipi 
van omplir la Sala Municipal amb 
motiu de la XIII edició del Festi-
val contra el Càncer, organitzat 
per l’AECC Junta local d’Abrera, 
que es va celebrar el dissabte 26 
de novembre. L’associació va re-
captar gairebé 1.800 euros amb 
les entrades, donatius i la fila 0. 
El festival va comptar amb actua-
cions musicals i exhibicions de 
dansa a càrrec de músics i artistes 
d'Abrera. ■

Solidaritat 

Festival contra 
el càncer
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Medi Ambient

Ara és el 
moment de fer 
els tractaments 
per a la 
processionària 
del pi!
Des de l’Ajuntament d’Abrera por-
tem a terme cada any, als parcs i 
jardins municipals, un tractament 
biològic per tal d’evitar les molès-
ties i controlar la plaga de la pro-
cessionària del pi. Aquest tracta-
ment ha demostrat la seva eficàcia 
com a insecticida i, a més, que és 
completament innocu per a les
persones i els animals.

El tractament el va realitzar l'empresa 
Moix els dies 1 i 2 de desembre, en 
jornada nocturna, de 22 h a 6 h.
 
La processionària del pi és la plaga 
més important dels pins mediterra-
nis. El seu nom prové del fet que es 
desplaça en grup de forma alineada, 
a manera de processó. ■

S
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El passat mes de juny vam iniciar el 
cicle de Xerrades de Promoció de 
la Salut, organitzades conjunta-
ment amb l’EAP d’Abrera. En elles 
tractem tot de temes que creiem 
poden ser d’interès per als nostres 
ciutadans. I l’assistència a aquests 
actes així ens ho confirma. 

Les xerrades es realitzen habitual-
ment l’últim dimecres de cada mes a 
la Casa de la Cultura i aniran comp-
tant amb altres entitats de l’àmbit de 
la salut i professionals de cada ma-
tèria com a ponents. 
Fins ara hem tractat alguns aspec-
tes monogràfics com la diabetis o 
l’ansietat, però també ho hem fet 
amb alguns temes més transversals 
com l’alimentació en la salut o la fe-
licitat com a aspecte important en el 
manteniment de la nostra salut. 

Xerrades

Promocionem 
la salut

Des del primer dia els veïns que 
han assistit a les xerrades i el seu 
grau de satisfacció han estat prou 
importants perquè ens animem a 
seguir programant-ne més. Us in-
vitem a estar ametents a les noves 
programacions i a fer-nos arribar 
qualsevol suggeriment que cre-
gueu que  sigui bo que tractem. 
Us hi esperem a tots i a totes! ■

Xavier Serret
Regidor de Medi Ambient i Sanitat

I així volem seguir fent-ho. Volem 
intercalar xerrades específicament 
mèdiques amb d’altres on el tracta-
ment sigui més horitzontal tot i que 
a vegades pugui semblar que se su-
peri allò que considerem com a me-
dicina “clàssica”.  ■

El poeta resident a Abrera, José 
Luis García Herrera, ha estat guar-
donat amb el Premi Agna Canalies 
Mestres de Literatura dels Premis 
de Reconeixement Cultural del 
Baix Llobregat 2016, organitzats 
pel Centre d’Estudis Comarcals 
del Baix Llobregat. L’entrega dels 
guardons va tenir lloc el diven-
dres 11 de novembre, al Centre 
Cultural Mercè Rodoreda de Sant 
Joan Despí. Des de l'Ajuntament 
d'Abrera felicitem el nostre veí per 
aquest premi. ■

José Luis García Herrera rep un 
Premi de Reconeixement Cultural 
del Baix Llobregat
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Acció Cultural

Homenatgem 
Federico 
Garcia Lorca

El carrer Federico Garcia Lorca, 
espais de l’Escola Ernest Lluch 
i la Casa de Cultura van acollir, 
el dissabte 26 de novembre, di-
verses accions teatralitzades per 
homenatjar Lorca en el vuitantè 
aniversari de la seva mort.

L'esdeveniment va anar a càrrec de 
la companyia Plàudite Teatre amb la 
col·laboració d’alumnes de l’Escola 
Municipal de Música. El poeta anda-
lús també ha estat homenatjat amb 
cartells de poemes a la façana de vi-
dre de la Casa de Cultura, a l'arbrat 
del carrer Federico Garcia Lorca i a 
centres com l’Escola Bressol Muni-
cipal, l’Escola Ernest Lluch, mòduls 
de l’Institut Voltrera i balcons de 
veïns i veïnes. ■

Nou cicle musical

Mística música
L’Església de Sant Pere d’Abrera va 
acollir, els dies 15 d’octubre i 5 de 
novembre, dos concerts d'un nou 
cicle musical a càrrec d'Hirundo 
Maris i Ribera Sàbat, respectiva-
ment. 

Hirundo Maris va presentar un viatge 
d’amor per Europa amb música de 
diferents èpoques, mentre que Ri-
bera Sàbat va retre un homenatge a 
Enric Granados en el centenari de la 
seva mort. ■

Una trentena de veïns i veïnes van 
expressar inquietuds, idees i pro-
postes sobre l’educació a la nostra 
vila a la presentació del Projecte 
Educatiu d’Abrera (PeA), que va te-
nir lloc a la Casa de Cultura el dis-
sabte, 26 de novembre. 

El diputat d’Educació, Rafael Homet 
i la regidora d’Ensenyament,  Maria 
José Orobitg, van donar la benvin-
guda als assistents, mentre que la 
cloenda de la sessió va anar a càrrec 
de l’alcalde, Jesús Naharro. 
Els assistents van participar en tallers 
amb aportacions i propostes (àmbit 
escolar, àmbit fora escola, formació 
d’adults i transició escola-treball, la 

vila educa), dinamitzats per consul-
tors de la Diputació de Barcelona.

Reunió del grup impulsor
Dels participants, unes quinze perso-
nes van voler participar en l’elaboració 
del PeA i a partir d’ara treballen con-
juntament. 
El dimecres 30 de novembre es van 
reunir a l’Ajuntament a la tarda per 
organitzar el grup impulsor del PeA. 
Seguidament, el projecte es va expo-
sar als regidors i regidores de diversos 
grups municipals del consistori.

Si tens inquietuds, idees i propostes 
sobre l’educació a la nostra vila, vine 
i participa-hi! ■

Digues la teva!

Presentem el 
Projecte Educatiu d’Abrera
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Esports

Millorem el 
vestuari del 
Pavelló Esportiu 
Municipal
Recentment han finalitzat les 
obres de remodelació de l’interior 
del Pavelló Esportiu Munici-
pal (Passeig de l’Església, 22). 
L’actuació ha consistit en la subs-
titució de les portes, bancs i pen-
jadors existents als vestuaris per 
un altre material compacte de 
resines fenòliques (HPL, laminat 
d’alta pressió). El cost de les obres 
ha estat de 38.394,74 € i s’han 
executat en el termini d’un mes. ■

Bàsquet

Temporada 2016-2017 
del Club Bàsquet Abrera

Futbol

Presentació del equips de la 
temporada 2016-2017 de 
l’Agrupació Esportiva Abrera
L’escola de porters i un acord amb 
el FC Barcelona per a la celebració 
de partits amistosos són dues de 
les novetats de la temporada 2016-
2017 de l’A.E. Abrera, que va pre-
sentar els nous equips al camp de 
futbol el 17 de desembre.

L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor 
d’Esports, Francisco Sánchez, van 
participar a l’esdeveniment, on es va 
homenatjar l’encarregat del mate-

rial del club, Antonio Rosas, conegut 
com “el abuelo”, que va rebre una pla-
ca commemorativa. 

L’alcalde va donar les gràcies al club 
per portar el nom d’Abrera per tot 
Catalunya i fomentar la pràctica es-
portiva. L’A.E. Abrera compta aquesta 
temporada amb 19 equips, amb un 
total de 280 jugadors i jugadores de 
futbol. L’equip tècnic està format per 
45 persones. ■

El Pavelló Esportiu Municipal va 
acollir dissabte, 26 de novembre, 
l’animada presentació dels equips 
de la temporada 2016-2017 del 
Club Bàsquet Abrera. Els familiars 
dels jugadors i jugadores i simpa-
titzants de l’entitat van omplir un 
any més la graderia de la instal·lació 
esportiva.

El club té al voltant de 160 jugadors 
i jugadores, distribuïts en 14 equips i 
15 entrenadors i entrenadores, a més 
dels nens i nenes de l’escola de bàs-
quet i els veterans. El CB Abrera porta 
31 anys fomentant el bàsquet al nos-
tre municipi. Per aquest curs, l’entitat 
aposta per la cantera i esdevenir un 
club més proper i participatiu.

La presentació va comptar amb la 
presència de l’alcalde d’Abrera, Jesús 
Naharro, el regidor d’Esports, Salut 
i Gent Gran, Francisco Sánchez, i el 
regidor Miguel Carrión, els quals van 
participar en l’entrega de trofeus que 
es va realitzar a diferents membres de 
l’entitat esportiva, com l’expresident, 
Joan Urgell; l’entrenador, Juanjo 
Torán, i l’antic membre de la Junta, 
Francisco Javier Fernández.

Club solidari
Durant la presentació també es van 
recollir aliments per a Càritas Abrera 
i es va anunciar l’adhesió del club al 
manifest contra la violència de gène-
re impulsat per diverses entitats del 
municipi. ■
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El cap de setmana, 22 i 23 
d'octubre, es va disputar la VI Pu-
jada DOGA Santa Maria de Vilalba 
- Ullastrell, una prova organitzada 
per l'entitat Club esportiu i Gas 
Factory Marc Gené. Amb 87 vehi-
cles inscrits, la cursa va ser tot un 
èxit de participació.
La prova automobilística va tenir 
lloc a la carretera BV 1202, en un 
traçat de 3,775 km conegut com “El 
suro”. La prova va ser puntuable pel 
Campionat de Catalunya de Pilots 
de Muntanya, entre d'altres com-
peticions d'aquesta especialitat. La 
cursa va homenatjar Lluís Costa, un 
dels seus impulsors, que va morir fa 
uns mesos. ■

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Ral·li

El cap de 
setmana, 22 i 23 
d'octubre, 
1er Memorial 
Lluís Costa

Al voltant de 270 abonats del Cen-
tre Aquàtic Municipal (CAM) fan cada 
setmana spinning. Les classes, que 
va començar l'1 de juliol de 2015, es 
realitzen de dilluns a dissabte, amb 

un total de 17 hores setmanals. La 
sala on es realitza disposa de 20 bici-
cletes per dur a terme l'activitat, que 
està arrelant cada cop més entre els 
usuaris del CAM. ■

Activitats dirigides 

Spinning al CAM!

Futbol Sala

El Club Esportiu Abrera FUTSAL 
presenta els equips de la 
temporada i celebra el desè 
aniversari
El Pavelló Esportiu Municipal va 
acollir, el 18 de desembre, la pre-
sentació dels equips del Club Es-
portiu Abrera FUTSAL. L’entitat va 
aprofitar l’esdeveniment per ce-
lebrar també el desè aniversari de 
l’entitat.

La presentació va començar amb la 
mostra de les equipacions comme-
moratives del desè aniversari del club. 
Seguidament, es van presentar els 16 
equips de la temporada 2016-2017, 
des de l’escola fins al primer equip.
 
L’acte va comptar amb la participació 
de l’alcalde, Jesús Naharro i el regi-
dor d’Esports, Francisco Sánchez. En 
el seu parlament, l’alcalde va agrair 
al club la seva tasca de promoció de 
l’esport i per fer difusió d'Abrera arreu. 

La Federació Catalana de Futbol va 
ser representada pel director de la 
Lliga Catalana de Futbol Sala, José 
Miguel Calle, i el delegat del Baix Llo-
bregat, Juanma Hernández.

José Miguel Calle va entregar al club 
una placa commemorativa pel desè 
aniversari. El club també va voler ob-
sequiar la federació amb una placa 
d’agraïment. El president de la Lliga 
Catalana de Futbol Sala també va en-
tregar els premis als màxims goleja-
dors del club la temporada passada.

Finalment, el pare del jugador José 
Ruiz, internacional amb la selecció 
Espanyola de Futbol sala, va regalar al 
club una samarreta del Pozo Múrcia 
firmada pel mateix jugador. ■
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Obres

Comencem les obres de les noves 
dependències de Ràdio Abrera
Aquest mes de gener han co-
mençat  les obres de les noves de-
pendències de Ràdio Abrera, que 
ubicarem a la primera planta de la 
Sala Municipal amb una superfície 
construïda total de 158,32 m2. 

La distribució l’hem fet tenint en 
compte que tots els controls, locu-
toris i despatxos estiguin visualment 
comunicats entre ells i disposin de 
llum natural. I hem completat les 
instal·lacions amb dues cabines de 
gravació, una sala polivalent amb 
magatzem, una sala tècnica i els lava-
bos. També hem tingut especial cura 
del tractament acústic de les parts 
més delicades, com són els locutoris 

Anabel Gómez
Directora de Ràdio Abrera

A Ràdio Abrera ens renovem i hem
finalitzat el 2016 amb moltes novetats: 
nova imatge corporativa més actual; 
una renovada pàgina web, molt més 
dinàmica, interactiva i visual; i una apli-
cació per a dispositius mòbils per estar 
a només un clic dels nostres oïents. El 
2017 l’encetem amb la il·lusió de po-
der disposar, en uns mesos, d’unes 
noves instal·lacions que permetran 
als abrerencs i abrerenques disposar 
d’una ràdio moderna, de qualitat, pro-
pera i de fàcil accès. ■

i els controls, tant pel que es refereix 
al condicionament acústic com a la 
insonorització.

A més, al vestíbul d’accés a la planta 
baixa hem definit un nou accés in-
dependent que permet la col·locació 
d’un ascensor apte per a persones 
amb mobilitat reduïda i la millora i 
adequació de l’escala existent.

El projecte contempla també la subs-
titució de l’actual coberta de plaques 
de fibrociment per una metàl·lica de 
plaques sandvitx i la millora de la faça-
na amb el revestiment de l’ampit de fi-
nestres amb un laminat de fusta tipus 
HPL (laminat d’alta pressió). ■



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.
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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
Centre Aquàtic Municipal 93 770 51 00
Casal de Joves 93 770 43 34
Centre Obert ‘Galàxia’ 93 770 33 44
Deixalleria Municipal 93 770 27 93
Dep. d'Esports, CAM 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
Contra la Violència de Gènere 016
900 900 120

Ajuntament d’Abrera
Plaça de la Constitució, 1

Serveis Socials, Dones i Igualtat
C/ Major, 3

Educació
C/ Rosers, 1

Cultura, Medi Ambient, Obres i Serveis, 
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat
C/ Lluís Companys, 8

Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Mercat Municipal, primera planta. Rambla 
del Torrentet, 16 - Martorell, 20

Policia Local
C/ Rosalia de Castro, 7

Ràdio Abrera
C/ Major, 3

Casa de Cultura
Biblioteca Josep Roca i Bros
C/ Federico García Lorca, 17

Casal d’Avis
Rambla del Torrentet, 8

Centre Polivalent
Casal de Joves
Escola Municipal de Música
Centre Obert Galàxia 
Plaça del Rebató, 1

Hotel d’Entitats
Plaça de l'Escoles Velles, s/n

Pavelló Esportiu Municipal 
Passeig de l'Església, 22

Centre Aquàtic Municipal (CAM)
Passeig de l'Estació 24, bis

Deixalleria Municipal 
C/ Progrés, 15

EL TEU AJUNTAMENT

TELÈFONS D'INTERÈS
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T’ho posem fàcil!
Nous canals per estar al dia. Quan i des d’on vulguis

NEWSLETTER 
SETMANAL
SUBSCRIU-TE A TRAVÉS
DE LA WEB MUNICIPAL

EL NOSTRE BUTLLETÍ 
MÉS VISUAL I MÉS 
PARTICIPATIU

RÀDIO ABRERA
NOVA WEB I APP
www.radioabrera.cat

BIBLIOTECA JOSEP ROCA
www.biblioabrera.cat

NOVA WEB MUNICIPAL
ADAPTADA A TOTES LES PANTALLES
www.ajuntamentabrera.cat

ESTRENEM APP
CONNECTA’T A ABRERA

VOLS ESTAR INFORMAT
DEL QUE PASSA A ABRERA?
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Regidor del PSC. 
Avda. Lluís Companys, 
nº8, local 2. 
Telèfon: 93 770 72 48 
De dilluns a dijous de 18.00h 
a 20.00h 
Adreça electrònica: 
abrera@ socialistes.cat

O
OPINIÓ

PRESSUPOST 2017: ACCEPTABLE, PERÒ IMPOSSIBLE DE COMPLIR

En el ple celebrat el mes de novembre es van aprovar els
pressupostos i les ordenances fiscals de 2017. Aquests són 
uns pressupostos destinats a garantir la millora dels serveis 
que ofereix l'Ajuntament als nostre veïns i veïnes.
Coincidim plenament amb l'Equip de Govern en que aquests 
pressupostos potencien encara més el Departament d'Acció 
Social amb un augment del 23,15%.
A més, se segueix combatint l'atur prioritzant la Promoció 
Econòmica, Esports, Cultura i Acció Cultural, Sanitat amb 
un augment del 41,02% i Medi Ambient amb un augment 
del 35,47%, principalment degut a la nova implantació de la 
recollida selectiva de la fracció orgànica als barris. Es treballa 
per tenir uns espais públics de qualitat. Rellevant és també la 
creació d'una nova partida per a la gestió i protecció del nostre 
patrimoni històric-artístic, que estarà destinat a l'adequació i 
recuperació dels diferents espais d'interès del nostre municipi.
Des de l'agrupació del PSC ens felicitem per la decisió, nova-
ment, de no incrementar les taxes e impostos en les orde-
nances municipals.

Creiem que aquests pressupostos estan, per una banda, dis-
senyats per no deixar sense cobertura a les famílies que més 
ho necessiten i, per una altra banda, seguir amb l'aposta ferma 
d'anar millorant el nostre municipi.

En resum son pressupostos pensats per ajudar les perso-
nes, potenciar les entitats i millorar els espais públics ur-
bans, parcs i jardins.

Volem aprofitar aquestes línies per agraïr a la Guadalupe 
Marcos i la Davinia Megías, regidores del Grup Municipal del 
PSC, i que han pres la difícil decisió de deixar el Grup de Go-
vern, el bon treball realitzat aquests anys, el sacrifici i la dedi-
cació plena a Abrera. GRÀCIES PER TOT. 

Com sabeu la nostra agrupació està oberta en horari de 
dilluns, dimarts i dijous de 18:00 h a 20:00 h. Estarem en-
cantats de poder ajudar-vos en tot el que necessiteu. ■

El pressupost per al 2017 aprovat pel govern (PSC-ERC-
CiU) compta amb notables aportacions fetes per Alterna-
tiva d’Abrera:
Hem aconseguit que s’augmentin les partides destinades al 
manteniment de parcs, jardins i patrimoni cultural i les des-
tinades a participació ciutadana. També que les entitats pu-
guin justificar la compra de béns inventariables (un projector, 
un micròfon, etc.) i que s’incloguin partides per comprar noves 
cartelleres informatives i per millorar la senyalització viària.  
També  que s’hi incorporin algunes reivindicacions impor-
tants d’Ad’A com les millores a la Casa de Cultura i a l’Hotel 
d’Entitats, o el trasllat de Ràdio Abrera a unes instal·lacions 
dignes.
Tanmateix, altres propostes que no han estat acceptades les 
seguirem reivindicant:
L'elaboració d’un Pla local d’ocupació ambiciós, l’ampliació 
del Pavelló, un nou accés al Camp de Futbol, la rehabilita-
ció del Casal social de Can Vilalba, la connexió dels carrers 
Ter i Sant Jordi a Ca n’Amat, l’estudi d’una nova residència 
municipal per a gent gran, el Pla d’ajuts a joves (al lloguer, 

de fins a 100 € mensuals, al transport interurbà, a l’accés a ac-
tivitats esportives i culturals...) o les subvencions per a aquelles 
persones que posin el seu habitatge buit a la Borsa d’Habitatge 
Municipal (per facilitar l’emancipació dels nostres joves). 
Però, malgrat el que hem assenyalat, cal avisar-vos que 
aquest no és un pressupost real ja que, a causa de l’actual 
Llei d’Estabilitat Pressupostària, l’Ajuntament d’Abrera només 
podrà gastar un màxim d’uns 12 milions d’euros, lluny dels 
15 milions pressupostats. És a dir, hi haurà coses que no es 
podran fer. Per aquest motiu, ens  vam oferir, en un primer 
moment, a refer el pressupost per fer una proposta real, 
però, atesa la negativa del govern, al final vam haver de votar en 
contra del pressupost.
Això sí, igual que han decidit, com sempre, publicar el pres-
supost en aquestes pàgines de l’Abrerainfo, a finals d’any de-
manarem al govern que també publiqui al butlletí quina ha 
estat la despesa real durant el 2017, per demostrar que el que 
estan fent és vendre fum. El que s’ha aprovat al Ple d’aquest 24 
de novembre ha estat un pressupost impossible, fum, fum, 
fum. ■

PRESSUPOSTOS I ORDENANCES MUNICIPALS 2017

FRANCISCO SÁNCHEZ 

Regidor d’AdA. 
Av. Generalitat 24, baixos. 
Telèfon: 649 38 43 40
Adreça electrònica: 
ada.abrera@gmail.com 
Web: www.ada.cat

MIGUEL CARRIÓN

EL NOSTRE BUTLLETÍ 
MÉS VISUAL I MÉS 
PARTICIPATIU

ESTRENEM APP
CONNECTA’T A ABRERA

VOLS ESTAR INFORMAT
DEL QUE PASSA A ABRERA?
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Al Ple del passat dijous 24 de novembre, es van debatre i 
votar els pressupostos i les ordenances fiscals municipals per 
al 2017. Abrera en Comú vam votar en contra de totes dues 
propostes del govern PSC-ERC-CiU.

La proposta d'impostos i taxes del govern parteix d'una con-
gelació general i del retoc d'algunes errades formals. Malau-
radament, això suposa un altre any sense tarifació social, que 
facilitaria l'accés de la ciutadania als serveis i equipaments 
municipals en igualtat d’oportunitats, i s’adaptarien les taxes 
a la capacitat econòmica de les famílies. A més a més, tam-
poc el govern va fer res per redactar l'ordenança per definir 
què és un habitatge desocupat per aplicar-los el recàrrec de 
l'IBI i mobilitzar, així, el parc buit d'habitatge, tal com es va 
comprometre l'any passat.

Amb relació als pressupostos, en l'aspecte més formal, es 
continua sense facilitar l'accés a l'oposició i la ciutadania a la 
informació salarial de la plantilla agrupada en funció dels ni-
vells i els cossos, que són unes dades que haurien de figurar 

en l'expedient dels pressupostos. I, malgrat la propaganda 
del govern, convocar una o vint audiències públiques sense 
que el públic assistent conegui l'esborrany de pressupostos 
ni es faci cap diagnosi compartida ni cap debat, no és par-
ticipació. Tampoc s'ha informat del resultat del procés a les 
persones participants ni a la ciutadania (informar, no fer pro-
paganda).
En l'àmbit del contingut, la valoració que fa Abrera en Comú 
és que són uns pressupostos poc ambiciosos, continuistes, 
en què baixen les inversions i no s'escometen els projectes 
que creiem que necessita la ciutadania. Projectes com les 
propostes que hem formulat Abrera en Comú sobre polí-
tiques d'habitatge dignes d'aquest nom, accions efectives 
contra el canvi climàtic en la línia del Pla d'acció per l'energia 
sostenible, una aposta ferma per Promoció Econòmica i per 
incrementar la despesa en plans d'ocupació..., i que no tro-
bem en el pressupost del govern. En definitiva, són uns pres-
supostos per anar tirant, per passar el tràmit ara i després anar 
fent modificacions cada cop que li convingui al govern, com 
ja és la pràctica habitual. ■

El nostre municipi no està únicament integrat per les perso-
nes que hi vivim. També hi conviuen altres éssers com els 
gossos i els gats que, des de temps immemorials, formen 
part de les nostres llars i que es mereixen que els tractem 
amb tot el respecte possible.

Els darrers mesos, hem rebut un gran nombre d’avisos rela-
cionats amb la gran proliferació de gats als nostres carrers. 
Hi ha qui ho fa amb tota la intenció d’ajudar i, en canvi, hi ha 
qui ho considera com una plaga a combatre. Volem deixar 
totalment clar que, per a nosaltres, els gats no són vistos 
com un problema. Constatem, però, que una superpobla-
ció d’aquests animals pot suposar una qüestió a resoldre 
pensant, sobretot, en el seu propi benestar. Una població 
descontrolada difícilment trobarà aliment i seran fàcilment 
atacats per malalties, fet que augmenta la possibilitat de ser 
víctimes d’atropellaments.
A Abrera, aquesta població de gats de carrer ha augmentat 
vertiginosament els darrers anys, com també ho ha fet, amb 
l’ajut inestimable dels veïns voluntaris, el nombre de colò-
nies controlades que s’encarreguen d’alimentar-los. Però 
no és suficient. És totalment necessària una gestió muni-

cipal per controlar la seva proliferació a través d’actuacions 
d’esterilització, de manera que la seva població se situï en un 
límits sostenibles.
Algunes vegades, hem sentit dir que des de l’Ajuntament no 
fem res per solucionar el problema de la superpoblació. No 
és així. Durant l’any 2016 hem invertit una suma important 
de diners, uns cinc mil euros, en actuacions d’esterilització 
de gats, sobretot als barris, i tot i així, sabem que no és su-
ficient i doblarem el pressupost per realitzar més interven-
cions durant el pròxim 2017. Aquestes actuacions tampoc 
seran suficients si no posem tots de la nostra part. És im-
portant que les persones propietàries de gats tinguin cura 
que aquests no s’escapin de les seves propietats i els realitzin 
aquesta petita intervenció quirúrgica d’esterilització, pensant 
en el bé dels seus animals, a més de mantenir-los en unes 
condicions sanitàries adequades i de registrar-los en el cens 
municipal d’animals de companyia. 

Només així, i amb les actuacions que seguirem fent des de 
l’Ajuntament, aconseguirem tenir controlada la població de 
gats del carrer i que aquests segueixin convivint a Abrera 
amb una qualitat de vida acceptable. ■

Regidor d’Abrera en Comú. 
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abreraencomu@gmail.com
Web: abreraencomu.info
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Hemos votado favorablemente a estos presupuestos porque 
comprometimos la palabra del alcalde, quien afirmó en pleno 
que durante este 2017 se trabajaría para elaborar unas bases 
reguladoras de la concesión de subvenciones. Una regula-
ción que parametrice la utilidad pública de estas subvenciones 
en términos educativos, sociales, deportivos, de integración, 
etc; que sea transparente, cuyas bases podamos negociar en-
tre todos los partidos y que en definitiva profundice en la trans-
parencia y evite la posibilidad de que afloren prácticas clientela-
res. Ésa era nuestra única condición. Esperemos que se cumpla 
su palabra. 
En cuanto a ordenanzas fiscales, voto positivo también, y aquí 
cabe recordar otra vez que, una subida de impuestos obliga a 
tener en cuenta el esfuerzo de los vecinos y honrarlo con una 
gestión eficaz, eficiente y alejada de gastos superfluos. Un ejer-
cicio de responsabilidad que, además, obliga a explicar clara-
mente que una bajada de ingresos supone también reducir las 
posibilidades de servicio. Es cierto que una mejora en la efi-
ciencia podría solventar este extremo, pero primero tiene que 
venir lo uno y después, en todo caso, lo otro.

Una bajada de impuestos tiene que contar con un amplio con-
senso. Tampoco se dan las circunstancias que permitan tener 
un enfoque a largo plazo: somos un municipio excepcional, 
en el sentido en que las leyes racionalizadoras diseñadas para 
administraciones endeudadas nos tienen atrapados a nosotros, 
que no podemos disponer con agilidad de todo el dinero que 
ingresamos. No sabemos qué pasará en el medio plazo con 
respecto a esta ley que aún no ha desarrollado unos supuestos 
flexibilizadores, pero parece que las primeras negociaciones al 
respecto van en buen camino. Veremos.
Hemos hablado de una partida presupuestaria para conseguir 
un ayuntamiento bilingüe en todas las comunicaciones ex-
ternas: web, carteles, AbreraInfo. Ya hay presupuesto al respec-
to para la web: emplazamos al equipo de gobierno a que lo 
estudie y lo implante.

Por último, cabe felicitar al equipo de gobierno por el diferente 
talante que ha mostrado en esta ocasión a la hora de escuchar 
al resto de grupos municipales y vecinos para la confección de 
estos presupuestos. ■

La valoración desde el Partido Popular de Abrera, es simple-
mente un reflejo común a lo acontecido, poca trasparencia, 
poca colaboración, poca, escasa o nula consulta con los gru-
pos opositores, por lo que tomamos buena como el resto de 
la oposición  que también hicieron incapié en esos detalles, así 
como en en la falta de creatividad en la derivación de ciertas 

partidas presupuestadas, entendemos que la falta de diálogo es 
común en toda la estructura del equipo Gobernante y a todos 
sus niveles.
Por lo anteriormente expresado, desde el Partido Popular de 
Abrera, nuestra valoración No será favorable. ■

De ben segur, aquests dies sentireu a parlar i molt dels pressu-
postos que vam aprovar el passat mes de novembre. Com al-
tres anys, el debat dels grups polítics se centrava, com es lògic, 
en la distribució de partides i en la seva execució final, és a dir, 
quants diners s’havien acabat gastant de cada partida. Aprofi-
tem, doncs, per fer una reflexió sobre aquest últim punt. 
El pressupost municipal és una eina dinàmica de gestió que 
s’utilitza durant tot l’any per a dur a terme les activitats progra-
mades dins de cada regidoria. És una eina perquè permet fer 
inversions, reparacions, manteniment, activitats i la gestió diària 
de treball; si no disposem de diners (partida pressupostària) no 
es pot executar cap de les accions. I es dinàmica perquè és 
una previsió de despesa a futur. Us posaré un exemple: podem 
preveure què farem durant el proper any amb diners propis, 
dos plans d’ocupació que donaran feina a 30 persones, i com 
que disposem de la previsió dels departaments, podem tenir 
la valoració econòmica del cost, sobre la base en què s’ha fet 

el pressupost; però, si es produeix  qualsevol petit canvi (com 
una grip amb baixa o algú troba una altra feina i marxa) aquest 
pressupost ja no es complirà al 100%.
També es pot donar el cas a l’inrevés, a hores d’ara hem apro-
vat el pressupost municipal, però desconeixem els detalls dels 
pressupostos del Consell Comarcal, de la Diputació o de la Ge-
neralitat, administracions que convoquen activitats durant tot 
l’any i en les quals és molt recomanable participar. Per exemple, 
en el cas de Promoció Econòmica, Comerç i Consum, hi ha 
plans d’ocupació, cursos, formació, xerrades i exposicions, en 
què, si no existeix  partida municipal, no s'hi pot participar
Això mateix passa en la resta de regidories, el pressupost, com 
qualsevol altra cosa, no pot ser una cosa rígida de la qual des de 
l'1 de gener al 31 de desembre no ens podem moure, sinó que 
hem de saber adequar la disponibilitat de la partida a la pro-
gramació feta (per descomptat) i als possibles imprevistos que 
poden anar sorgint.  ■
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Quantes persones formen part de la Comissió de Reis? 
Toni: La Comissió de Reis està formada per moltes persones. En 
realitat, tots els pares i mares dels nens que pugen a les carrosses 
estan convidats a ajudar en les tasques de preparació de la cavalcada, 
encara que alguns tenen més presència activa que altres. També hi ha 
persones que, encara que els seus fills són grans, continuen ajudant 
i estan molt implicats en totes les tasques de preparació. I és clar, els 
tractoristes. Sense ells no seria possible treure les carrosses al carrer.

Anna: Consta de totes les persones que volen formar-hi part, totes les 
persones que volen que el 5 de gener sigui un dia màgic.

Quan es va constituir la Comissió de Reis?
Anna i Toni: Fa molt de temps que el Miquel i la Glòria estan implicats 
en aquesta feina i han treballat molt, són els que han fet possible que 
la màgia d'aquest dia arribi als nens d'Abrera des de fa molt de temps.

Com us organitzeu la feina?
Anna: La feina s’organitza a l’estar allà (al local). Al començament 
només es treballa els dissabtes, però, quan queda un mes, o menys, 
es va quasi a diari. La gent que treballa és una crac. Sempre arriba el 
gran dia i està tot perfecte.

Toni: D’una banda, tenim un grup de treball que fa la feina de crear 
noves carrosses i la modificació i/o manteniment de les que ja tenim. 
D’altra banda, està l'organització dels nens que hi volen anar, que 
depèn totalment de l'Anna.

Amb quins materials treballeu per a la realització de les carrosses, 
vestuaris, etc.? 
Anna: Hi ha tot tipus de material, podríem trobar ferro, fusta, PVC, 
pintura, de tot. Tota la gent que fa les carrosses té moltes idees, saben 
com portar-les a terme i amb poc material ho aconsegueixen.

Toni: El tema del vestuari depèn dels pares. Són els encarregats de 
buscar la roba, de la confecció dels vestits i n’assumeixen el cost total. 

Compteu amb veïns i veïnes de totes les edats. Quants anys tenen 
els més petits? I la persona més gran?
Anna i Toni: Aquest any, a les carrosses hi pugen nens de 5 anys, que 

serien els més petits de la cavalcada. Els voluntaris veterans tenen uns 
80 anys aproximadament.

Quin és el moment més emocionant de la Cavalcada de Reis?
Anna: L’arribada. És un moment màgic, en què veus totes les cares 
dels infants al·lucinats, i només per aquest moment, val la pena tota la 
feina que hi ha al darrere. 

Toni: Quan els Reis arriben a l'estació, perquè és quan veig l'emoció 
de totes les persones que estan esperant, sobretot els nens. És quan 
realment m’adono de la sort que tinc de poder participar en aquest 
projecte.
A més, en aquest moment, quan veig tantes emocions juntes, penso 
que tots els nervis i la feina feta durant la preparació paguen la pena.

Hi ha alguna anècdota que us agradaria explicar-nos?
Toni: L'any passat vam fer el tren en què van arribar els Reis a l'estació 
i pensàvem que no arribaríem a temps. Durant els dies de Nadal vam 
treballar de valent per poder portar a terme aquest projecte. Fins i tot 
els nens van estar treballant-hi, pintant per  poder arribar a temps.

Anna: Tothom que estigui interessat a participar en aquest projecte 
que, si us plau, vingui, participi i gaudeixi del que és formar part dels 
organitzadors del dia més màgic de l’any. 
Porto des dels 7 anys pujant a les carrosses. Als 12 vaig decidir deixar 
pujar-hi a altres nens. Però mai he deixat de participar en la Cavalcada 
del Reis. Penso que no cal que els fills pugin a les carrosses per a 
participar-hi, és una feina totalment voluntària i a qui li agrada de 
veritat, no li costa gens ni mica. 
Així que espero, gent d’Abrera, que us animeu a formar part d’aquest 
projecte, que vingueu a treballar, que vingueu a gaudir-ne. Encara que 
els vostres fills no hi pugin, seguiu treballant perquè aquest dia tot el 
poble gaudeixi de la màgia dels Reis d’Orient. 

On s'ha d'adreçar un veí o veïna que vulgui formar part de la 
Comissió de Reis?
Anna i Toni: Cada any, abans de començar a treballar, es fa una reunió 
a la sala de plens de l’Ajuntament on s’explica el projecte i on es pot 
contactar per apuntar la canalla a participar a les carrosses, o us podeu 
informar per saber com participar i ajudar en el projecte. .■

 GENT D’ABRERA

Anna Solà i Toni Ceballos, 
de la Comissió de Reis d'Abrera


