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EDITORIAL

Más información
En el boletín que tenéis en las manos encontraréis in-
formaciones de las actividades realizadas por el Ayunta-
miento de Abrera durante el primer trimestre del año. Las 
charlas sobre el territorio, la inauguración oficial de la 
Escuela Josefina Ibáñez (foto superior) y las actividades 
organizadas con motivo del Día Internacional de la Mu-
jer son temas destacados de esta publicación.

En esta nueva edición del boletín municipal Abrerain-
fo destacamos en portada la celebración del Carnaval 
2017, que ha contado con la participación de vecinos y 
vecinas de nuestro municipio de todas las edades. En la 
sección Gent d’Abrera, para cerrar la revista, podéis leer 
una entrevista a Antonio Rosas, utillero durante muchos 
años de la Agrupació Esportiva Abrera.

Desde el Ayuntamiento de Abrera queremos facilitar el 
acceso a la información municipal. Os recordamos que 
también podéis consultar este boletín en nuestra página 
web (www.ajuntamentabrera.cat) en formato PDF. Po-
déis recibir semanalmente las noticias y actividades de 
la corporación en nuestro boletín digital semanal, que 
recibiréis por correo electrónico. Y también encontra-
réis estas informaciones en la app gratuita Connecta’t a 
Abrera, que podéis descargar en vuestros teléfonos mó-
viles y tabletas con los sistemas operativos Android y iOS.

Més informació
En el butlletí que teniu a les mans trobareu informa-
cions de les activitats realitzades per l’Ajuntament 
d’Abrera durant el primer trimestre de l’any. Les xerra-
des sobre el territori, la inauguració oficial de l’Esco-
la Josefina Ibáñez (foto superior) i les activitats orga-
nitzades amb motiu del Dia Internacional de la Dona 
són temes rellevants d’aquesta publicació.

En aquesta nova edició del butlletí municipal Abrera-
info destaquem en portada la celebració del Carnaval 
2017, que ha comptat amb la participació de veïns i veï-
nes del nostre municipi de totes les edats. A la secció 
Gent d’Abrera, per tancar la revista, podeu llegir una 
entrevista a Antonio Rosas, encarregat durant molts 
anys del material de l’Agrupació Esportiva Abrera.

Des de l’Ajuntament d’Abrera volem facilitar l’ac-
cés a la informació municipal. Us recordem que 
també podeu consultar aquest butlletí al nostre web                      
(www.ajuntamentabrera.cat) en format PDF. Podeu 
consultar les notícies i activitats de la corporació 
en el nostre butlletí digital setmanal, que rebreu per 
correu electrònic. I també trobareu aquestes informa-
cions a l’app gratuïta Connecta’t a Abrera, que podeu 
descarregar-vos als vostres telèfons mòbils i tabletes 
amb els sistemes operatius Android i iOS. 

Ajuntament d’Abrera

Departament de Comunicació
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Des de l’Ajuntament d’Abrera estem 
treballant per defensar i protegir 
els interessos del nostre munici-
pi, preservar el nostre entorn me-
diambiental i acollir dins els nostres 
grans espais empresarials valor tec-
nològic. La Generalitat proposa im-
plantar al nostre municipi una xarxa 
de vies i un parc empresarial. Des 
de  l’Ajuntament diem NO i presen-
tem diferents alternatives

Les carreteres que la Generalitat de 
Catalunya estudia implantar a Abre-
ra han estat analitzades pels nostres 
tècnics i hem rebutjat les seves pro-
postes. Des d’Abrera hem proposat 
unes alternatives completament res-
pectuoses amb el medi ambient.

Per tant diem NO a la proposta ini-
cial de la Generalitat de Catalunya.

NO a un Centre Integral de Merca-
deries (CIM) 

Manifestem un NO rotund a la pro-
posta d’implantació d’un Centre 
d’Empreses d’Activitats Logístiques 

o Centre Integral de Mercaderies 
(CIM) en un espai classificat com a 
sòl no urbanitzable. La proposta de 
la Generalitat de Catalunya era ocu-
par 122 hectàrees (superfície equiva-
lent a 120 camps de futbol) en uns 
terrenys situats a l’oest del polígon 
industrial Sant Ermengol, que arriben 
fins a Can Garrigosa. Des de l’Ajunta-
ment insistim en aquesta negativa: el 
Ple Municipal va rebutjar la instal·la-
ció d’un CIM al municipi en la sessió 
del 26 de maig de 2016.

Nosaltres defensem el nostre patri-
moni natural i el benestar dels veïns 
pròxims i diem NO a aquesta ocu-
pació.

SÍ a un nou model d‘empreses. 
Centre d’Investigació, Desenvolu-
pament i Innovació (I+D+I)

Abrera proposa un creixement em-
presarial al poble que ens ajudi a re-
duir el nombre de veïns i veïnes sen-
se feina amb les següents mesures:

- Ocupació del parc empresarial 
existent. El sòl disponible en els 
nostres polígons industrials és su-
ficient per a les empreses que vul-
guin establir-se a Abrera.

- Facilitar la implantació d’indústria 
en el sòl ja qualificat com a urba-
nitzable.

- Desenvolupament del polígon in-
dustrial Can Sucarrats.

- Incorporació d’una àrea nova 
d‘I+D+I (Investigació, Desenvolu-
pament i Innovació) de només 12 
hectàrees.

NO a l’estudi inicial de la Generalitat 
sobre les futures infraestructures

Manifestem un NO rotund a les pro-
postes de la Generalitat en el Pla Di-
rector Urbanístic d’Infraestructures 
de la ròtula Martorell i Abrera (PDUI). 

Ens oposem a la fragmentació del 
nostre territori que implicaria aquest 
pla. La situació d’Abrera en el Baix 
Llobregat fa que moltes infraes-
tructures hagin de passar pel nostre 
municipi. Cal que aquestes vies ja 
existents siguin respectuoses amb el 
nostre entorn mediambiental i urba-
nístic.

Diem NO a noves carreteres de la 
Generalitat quan les ja existents, ben 
redissenyades, podrien millorar molt 
la mobilitat, que actualment és un 
greu problema al nostre municipi.

Per aquest motiu, hem presentat 22 
esmenes i propostes alternatives a 
aquest pla i demanem les següents 
actuacions urgents: 

Municipi

Volem un territori cohesionat 
i amb empreses de futur

Xerrada participativa al barri de Ca n’Amat.

Terrenys de Can Garrigosa. 
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- Diem sí a la supressió de l’autovia 
de connexió de l’A-2 amb la B-40 
pel marge esquerre del riu Llobre-
gat pel seu impacte negatiu als 
barris de Vilalba i mediambiental al 
riu Llobregat. Des de l´Ajuntament 
d’Abrera hem presentat alterna-
tives que fan viable NO construir 
aquesta gran carretera. La Gene-
ralitat ha mostrat el seu acord en 
aquest punt.

- Diem sí a l’execució d’una variant 
de la C-55 (carretera de Manresa) 
que suposi la transformació en via 
urbana de la carretera en el nostre 
terme municipal, amb la creació 
d’un nus de connexió local a Can 
Morral. Es suprimiria la C-55 i no 
passaria pel mig del poble. Amb 
la Generalitat visitarem conjunta-
ment l’espai.

- Diem sí a l’elaboració d’un Estudi 
de Mobilitat per tal de revisar tant 
la necessitat de noves infraestruc-
tures, com la millora de les exis-
tents. Aquest punt es importantís-
sim per al disseny de la mobilitat 
futura a Abrera. La Generalitat ha 
dit que sí amb un treball coordinat.

- Diem sí a la connexió dels barris 
de Vilalba amb el nucli urbà amb 
una construcció integrada en el 
paisatge del riu Llobregat. Seria 
per a vianants i bicicletes.

Ens reunim amb la ciutadania
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
i el regidor d’Urbanisme, Mobilitat i 
Millora, Albert Roca, van explicar la 
postura de l’Ajuntament a la ciutada-
nia a la xerrada participativa “Abrera, 
un territori cohesionat i amb empre-

ses de futur”, que va tenir lloc a la 
Casa de Cultura del municipi el di-
lluns 23 de gener a la tarda.  

L’acte va comptar amb l’assistèn-
cia de representants d’associacions 
de veïns, del sindicat agrari Unió de 
Pagesos, associacions naturalistes 
com ANDA, així com veïns i veïnes 
d’Abrera i Martorell.

La xerrada participativa també va te-
nir lloc el divendres 27 de gener, al 
Casal Social de Can Vilalba, i el di-
marts 31 de gener, al Casal Social de 
Ca n’Amat.

Les nostres oportunitats passen 
sense cap mena de dubte, per te-
nir unes infraestructures que per-

metin la mobilitat dels nostres veïns 
respectant el nostre patrimoni natu-
ral. Defensem el benestar dels nos-
tres ciutadans estudiant alternatives.

Per això diem NO al Pla Director 

d’Infraestructures.

L’ocupació al nostre municipi ens 
preocupa, el seu desenvolupament 
ha de ser sostenible amb el medi 
ambient i ha de d’esdevenir una 
oportunitat en el món laboral. 

Per això diem NO al CIM. 

I diem SÍ al model empresarial d’In-
vestigació, Desenvolupament i In-
novació (I+D+I). És la nostra aposta 
per al futur d’Abrera. n

Creiem que qualsevol intervenció 
que es vulgui plantejar al nostre 
municipi ha de ser treballada amb 
l’Ajuntament i així s’està fent. La 
visió que planteja la Generalitat 
és una visió a gran escala,comar-
cal e intermunicipal. És en aquest 
moment, quan es treballa amb els 
ajuntaments, quan exposem cada 
cas particular a treballar, tant en 
l’àmbit d’infraestructures com en 
l’àmbit de creixement empresarial 
del nostre municipi.

En l’àmbit d’infraestructures hem 
d’optimitzar les ja construïdes i 
analitzar molt bé les noves im-
plantacions i les seves afectacions 
als nostres veïns.

En l’àmbit empresarial hem 
d’aprofitar i ocupar totalment els 
nostres polígons, abans que ningú 
pensi en la implantació, de grans 

superfícies en sòl no urbanitza-
ble, d’activitats industrials que no 
segueixen el model empresarial 
sostenible i de futur que vol Abre-
ra. Creiem en la investigació i les 
noves tecnologies. Volem oferir 
empreses de valor tecnològic. 
Volem, d’una banda, empreses 
amb treballadors ben formats i 
altament qualificats. I, de l’altra, 
que els nostres joves no hagin de 
marxar a treballar fora d’Abrera un 
cop hagin acabat la seva formació 
acadèmica.

Abrera defensa una posició de 
creixement sostenible i treballem 
colze amb colze amb la Genera-
litat, que s’ha mostrat dialogant 
i amb ganes de conèixer de pri-
mera mà les inquietuds dels nos-
tres veïns i veïnes.

Jesús Naharro, Alcalde

ACTUALITAT

Xerrada a la Casa de Cultura del nucli urbà. Xerrada al Casal Social de Can Vilalba. 
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L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
es va reunir el 18 de gener amb 
el director de l’Agència Catalana 
de l’Aigua, Jordi Agustí, i tècnics 
de l’agència per estudiar la millo-
ra dels col·lectors que passen pel 
nostre municipi i que en l’actualitat 
presenten deficiències.

Els projectes que l’ACA realitzarà al 
municipi són els següents:

- Millores del col·lector del torrent.

- Reparació d’un sifó, que passa per 
sota del riu Llobregat.

- Millora de l’estació de bomba-
ment de Sant Hilari.

L’ACA té aprovat un projecte per 
realitzar aquestes millores al nostre 

municipi, amb un pressupost reser-
vat per al període 2018-2020. 

Des de l’Ajuntament hem dema-
nat a l’ACA que posi en marxa amb 
la màxima urgència els projectes 
que afecten Abrera. Amb aquestes 
obres, millorarem el nostre entorn 
natural i la qualitat de les aigües. n

Els alcaldes i alcaldesses del Patro-
nat de la Fundació FIL es van reu-
nir el 23 de febrer a l’Ajuntament 
d’Abrera amb representants de la 
Patronal de la Petita i Mitjana Em-
presa de Catalunya (PIMEC) al Baix 
Llobregat, amb l’objectiu d’impul-
sar i dinamitzar el teixit empresarial 
de pimes i autònoms als municipis 
d’Abrera, Esparreguera, Olesa de 
Montserrat, Sant Esteve de Sesro-
vires i Collbató.  

L’objectiu de la reunió va ser obrir 

vies de col·laboració entre els cinc 
municipis i la patronal PIMEC, per 
establir un conveni de promoció 
econòmica i treballar de forma con-
junta en el desenvolupament del 
petit i mitjà comerç als municipis, i 
també potenciar el teixit empresa-
rial. La trobada ha estat una primera 
presa de contacte. Properament es 
realitzaran reunions de caire tècnic 
i polític en què es valorarà com la 
PIMEC pot dinamitzar el comerç i 
les empreses dels cinc municipis. n

Promoció Econòmica

Reunió a Abrera d’alcaldes i 
alcaldesses amb la PIMEC per 
treballar de forma conjunta

Projecte social

Garantim el 
futur de la 
Fundació FIL 
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
la resta d’alcaldes i alcaldesses dels 
municipis que integren el Patronat 
de la Fundació d’Inserció laboral 
(FIL) i el vicepresident segon de la 
Diputació, Marc Castells, es van re-
unir el 12 de gener passat amb la 
presidenta de la Diputació de Bar-
celona, Mercè Conesa, i el presi-
dent del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, Josep Perpinyà, per de-
finir un finançament econòmic que 
faci viable l’entitat.

Els cinc ajuntaments patrons de l’en-
titat aposten per la continuïtat de la 
fundació, amb una situació econò-
mica de lenta recuperació, on tre-
ballen 120 persones dels municipis 
d’Abrera, Esparreguera, Collbató, 
Olesa de Montserrat i Sant Esteve de 
Sesrovires. Més de 90 treballadors 
són persones amb acreditació de 
discapacitat. La Diputació s’ha mos-
trat favorable a col·laborar amb els 
ajuntaments per garantir la viabilitat 
de la fundació. n

Reunió amb l’ACA

Demanem la millora dels 
col·lectors del municipi

Reunió a la seu de la Diputació a Barcelona.

Alcaldes i alcaldesses dels cinc municipis del Baix LLobregat Nord i representants de la PIMEC.
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ACTUALITAT

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
la consellera d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya, Meritxell 
Ruiz, van inaugurar oficialment, el 
dijous 2 de març, l’Escola Josefina 
Ibáñez del nostre municipi.

Els acompanyaven el delegat del 
Govern de la Generalitat a Barcelo-
na, Miquel Àngel Escobar; el direc-
tor general de Centres Públics, Lluís 
Baulenas; la directora dels Serveis 
Territorials d’Ensenyament al Baix 
Llobregat, Núria Vallduriola; la direc-
tora de l’escola, Consol Huerga; la 
cap d’Estudis, Blanca Cánovas; la se-
cretària, Anna Baldoví, i la inspectora 
Pilar Olivares.

També van assistir a la inauguració 
oficial de l’escola els senyors Alejan-

dro i Pascual Escosa Ibáñez, nebots 
de la mestra i veïna de Santa Maria 
de Vilalba, Josefina Ibáñez (1909-
2009), que dona el nom al col·legi.

Descoberta de la placa inaugural

Els assistents a l’acte van visitar les 
instal·lacions i van intercanviar im-
pressions amb el personal docent i 
els alumnes.

Després, el gimnàs de l’escola va 
acollir els parlaments oficials de la 
visita. Un vídeo va il·lustrar el procés 
de construcció del centre amb imat-
ges. En la seva intervenció, l’alcalde, 
Jesús Naharro, va agrair en nom 
d’Abrera la visita de la consellera i 
dels familiars de la Josefina Ibáñez. 
L’alcalde va destacar que el nostre 
poble ha tingut i té grandíssimes 

persones com la senyora Josefina 
Ibáñez. 

La consellera va afirmar que el fet 
d’inaugurar una nova escola vol dir 
que el país fa una inversió important 
en educació i que el patrimoni  més 
important que podem deixar als fills 
és l’educació.

Seguidament, un grup d’alumnes va 
ballar per a tots els assistents. Per 
finalitzar l’acte, la consellera va sig-
nar al llibre d’honor de l’Ajuntament 
d’Abrera. 

Una línia d’ensenyament

Els equipaments de l’Escola Josefina 
Ibáñez inclouen una línia d’ensenya-
ment d’educació infantil i primària 
(excepte 4t, que té 2 aules), amb 227 
alumnes des de P3 fins a 6è curs.  
Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
cedir a la Generalitat els terrenys per 
a la construcció del centre escolar. 
La superfície total és de 2.800,16 
metres quadrats. n

hi ha a l’Escola  
Josefina Ibáñez

Ensenyament

Inaugurem oficialment  
l’Escola Josefina Ibáñez

Al vestíbul del centre hem col·locat aquest panell informatiu sobre la senyora Josefina Ibáñez del Río.

Descoberta de la placa inaugural.

227
alumnes

17
mestres

i
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Infraestructures

Insistim a visitar 
les obres de la 
B-40 davant 
el Ministeri de 
Foment
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, 
Pilar Puimedon, l’alcaldessa de Vi-
ladecavalls, Cesca Berenguer, i el 
primer tinent d’alcalde de Terrassa, 
Marc Armengol, van signar l’1 de 
març a l’Ajuntament d’Abrera una 
carta, mitjançant la qual els quatre 
consistoris demanen a la Direcció 
General de Carreteres del Ministe-
ri de Foment poder visitar les obres 
dels túnels de la B-40. 

Segons la informació facilitada pel 
Ministeri de Foment als ajuntaments, 
les obres de la B-40 es finalitzaran 
l’any 2019. Aquesta via serà una in-
fraestructura fonamental per al Baix 
Llobregat i el Vallès Occidental. n

Línia Manresa - Barcelona

Demanem una solució a les 
deficiències del servei de bus

Amb l’objectiu de millorar el ser-
vei de bus que connecta Manresa 
i Barcelona amb parades al nostre 
municipi, el regidor d’Urbanisme i 
Mobilitat d’Abrera, Albert Roca, va 
participar el 19 de gener en una 
reunió dels ajuntaments amb els 
responsables de Transport de la 
Generalitat de Catalunya.

L’empresa Hispano Igualadina es 
va fer càrrec del servei de bus de 

la línia Manresa-Olesa-Barcelona el 
17 de desembre passat, fet que ha 
incrementat la connexió del nos-
tre municipi amb Barcelona amb 
cinc trajectes més d’anada i torna-
da. Aquest increment de servei su-
posava una millora per als nostres 
veïns i veïnes.

El funcionament del servei, però, no 
és l’adequat i hem rebut les queixes 
de diversos usuaris de la línia. Els 
veïns afectats d’Abrera, Olesa de 
Montserrat, Monistrol i Manresa han 
denunciat horaris inadequats, re-
tards reiterats, serveis plens que no 
es reforcen, màquines validadores 
espatllades i la manca de full de re-
clamacions.

Els responsables de Transport de 
la Generalitat s’han compromès a 
tractar aquests temes amb l’empre-
sa per tal de millorar el servei. n

Mobilitat 

Impulsem la implantació a 
Abrera d’un servei de Transport a 
la Demanda (TAD)
Des de l’Ajuntament d’Abrera es-
tem treballant de forma decidida 
per millorar la mobilitat al nostre 
municipi. Per aquest motiu, estu-
diem amb l’Associació de Muni-
cipis per la Mobilitat i el Transport 
Urbà (AMTU) la implantació d’un 
sistema de Transport a la Demanda 
a Abrera.

L’alcalde, Jesús Naharro, el regi-
dor d’Urbanisme i mobilitat, Albert 
Roca, i el regidor de Medi Ambient, 
Xavier Serret, es van reunir a mitjan 
mes de gener a l’Ajuntament amb 
el conseller comarcal del Baix Llo-
bregat i membre de la direcció de 
l’AMTU, Jaume Olivella, i el respon-
sable d’estudis i projectes de l’AM-
TU, Carles Labraña. En la reunió es 
va acordar que l’AMTU farà un estu-
di per millorar el servei de transport 
urbà del nostre municipi, que in-
clourà la implantació d’un Transport 

a la Demanda (TAD). L’AMTU també 
analitzarà l’impacte econòmic que 
suposaria la integració tarifària del 
bus urbà del municipi.

El Transport a la Demanda (TAD) que 
es podria implantar a Abrera dona-
ria servei als barris de Sant Miquel, 
Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, 
Les Carpes de Vilalba i Ca n’Amat 
d’Abrera. Així, milloraríem el servei 
actual de bus urbà. n
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ACTUALITAT

Actuem contra  
els robatoris
El dimarts 14 de març, agents de 
paisà dels Mossos d’Esquadra van 
detenir quatre individus al nostre 
municipi per haver robat, suposa-
dament, en almenys un domicili. 

Agents de la nostra Policia Local van 
inspeccionar un pis del carrer Man-
resa, després de rebre la trucada 
d’un veí que els havia alertat.

Un cotxe camuflat dels Mossos 
d’Esquadra va detectar un vehicle 
que s’estava investigant i el va seguir 
pels carrers d’Abrera. 

El vehicle, amb un sol ocupant, es 
va aturar al carrer Rosers, a l’alçada 
del Parc Walt Disney, i s’hi van apro-
par dos individus més.  

Aleshores, els agents de paisà dels 
Mossos d’Esquadra els van identifi-
car i van trobar que duien a sobre 
joies suposadament robades. n

La nit del 8 de febrer, cap a  les 01.15 hores, la Policia Local va rebre la tru-
cada d’un veí del barri de Ca n’Amat, que havia escoltat sorolls i havia vist 
una persona saltant per sobre de la tanca d’una propietat veïna. La ràpida 
actuació i professionalitat dels agents de la Policia Local va finalitzar amb 
la detenció de quatre individus.

Després de rebre la trucada, els agents de la Policia Local es van dirigir 
ràpidament al lloc dels fets  i en van controlar el perímetre. Es va aturar un 
vehicle en el qual es va trobar material i estris que es fan servir per forçar 
habitatges com tornavisos, martells, clau angleses... n

Setmana de  
la Mediació
Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
organitzar, del 16 al 21 de gener, la 
Setmana de la Mediació, amb tot un 
seguit d’actes gratuïts. El 18 de ge-
ner, l’auditori de la Casa de Cultura 
va acollir la xerrada “Tinc un proble-
ma. Per a què em pot servir la me-
diació?”, a càrrec de la mediadora 
municipal Jessica Ahaik.

La Casa de Cultura va acollir, el 20 
de gener, la representació del con-
te infantil El gegant egoista d’Oscar 
Wilde, a càrrec de Pengim-Penjam 
Titelles. Seguidament, hi va haver 
xocolatada. I el 21 de gener, a la Sala 
Municipal, Ampa-ra-noies i Forn de 
teatre Pa’tothom van oferir el teatre 
fòrum sobre convivència.

Des del Servei de Mediació hem vist 
una bona acollida de les activitats i 
desitgem organitzar-ne d’altres.

Més informació:  
www.ajuntamentabrera.cat n

Vehicle no contaminant  

La Policia Local 
prova un cotxe 
elèctric del 
Projecte KIA Pol 
ECO Verd
Agents de la Policia Local d’Abrera 
van circular pels carrers del nostre 
municipi durant una setmana del 
mes de gener amb un cotxe elèc-
tric, cedit per l’empresa Dextron. 
La iniciativa té l’objectiu d’introduir 
vehicles operatius no contaminants 
en l’Administració pública.

El cotxe és un model KIA Soul, equi-
pat i transformat per Dextron per a 
poder integrar-se dins les flotes poli-
cials i poder-ne fer ús com a vehicle 
patrulla. 

El vehicle elèctric es carrega amb un 
endoll normal en vuit hores i té una 
autonomia aproximada de 180 qui-
lòmetres. És respectuós amb el medi 
ambient, ja que no fa soroll ni emet 
CO2 a l’atmosfera. Disposa de cinc 
places i pot arribar als 140 quilòme-
tres per hora. La Policia Local està 
avaluant la funcionalitat i el servei del 
vehicle no contaminant. n

Seguretat ciutadana

La col·laboració ciutadana 
permet la detenció de quatre 
persones al barri de Ca n’Amat

José Luis Hita
Regidor de Seguretat Ciutadana

Des de l’Ajuntament d’Abrera 
agraïm la col·laboració ciutada-
na que ha estat bàsica en la bona 
resolució de l’incident i la profes-
sionalitat dels nostres agents de la 
Policia Local. 
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Ple Municipal

Mocions de caire social
Amb els vots a favor de tots els grups, el Ple Municipal va aprovar, en la 
sessió celebrada el 26 de gener, tres mocions de caire social presentades 
per l’Associació Pòlio i Postpòlio de Catalunya, la Plataforma d’Afectats 
per la Hipoteca del Baix Llobregat Nord i  l’entitat Anem a mil.

En les seves intervencions, els grups municipals van mostrar el seu màxim 
suport a les mocions i van agrair a les tres associacions la seva presentació 
al Ple. n

Obres 

Continuem treballant per 
millorar les vies públiques
Els dies 27 i 28 de desembre vam 
realitzar diverses obres a les vies 
públiques, que han permès millo-
rar la seguretat, visibilitat i mobili-
tat pel nostre municipi. Els serveis 
tècnics de l’Ajuntament d’Abrera 
van supervisar les obres, que tam-
bé han facilitat la millora del pavi-
ment a diversos carrers. 

A la plaça d’Anselm Clavé amb el 
carrer de Picasso, s’ha eliminat una 
zona de paviment de formigó i s’ha 
asfaltat.

Al carrer de Martorell, a l’alçada del 
Mercat Municipal, s’ha rehabilitat 
una part del pas elevat, amb una su-
perfície d’uns 20 m2, adequant les 
rampes i la plataforma i s’ha pintat 
tota la zona del pas de vianants.

També al carrer de Martorell, a la 
cruïlla amb el passatge de Manre-
sa, a causa d’una incidència amb la 
canonada d’aigua potable, s’ha reti-
rat una zona de paviment de formi-
gó i s’ha asfaltat. 

Al carrer de Llobregat i al passeig 
de l’Estació, davant de l’Escola Er-
nest Lluch, s’ha reomplert un parell 
de rases.

Finalment, a la rotonda del Rebato, 
a la cruïlla  de l’avinguda de la Gene-
ralitat amb la sortida cap a la C-55, 
s’ha asfaltat una zona d’1,5 metres x 
3 metres.

Des de l’Ajuntament d’Abrera conti-
nuem treballant per millorar el mu-
nicipi. n Millores de les vies urbanes

Renovació de 
la pintura de 
senyalització 
horitzontal
Al mes de gener va començar una 
primera actuació de renovació de la 
pintura de senyalització horitzontal 
de diversos carrers del nucli urbà, 
amb l’objectiu d’oferir una major 
seguretat a vianants i automobilis-
tes. Es va realitzar una repintada de 
les marques viàries de circulació i 
aparcaments, prohibició d’aparca-
ment, passos de vianants i senyals 
al paviment.

Els treballs van ser realitzats per una 
empresa especialitzada en pintura 
viària i el cost de l’actuació ha estat 
de 27.284,09 €. n
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Plans de foment de l’ocupació

Benvinguda a 22 treballadors i 
treballadores de diferents plans 
de foment de l’ocupació
L’alcalde, Jesús Naharro, acompanyat per la regidora de Promoció Econò-
mica, Mònica Torre-Marín, va donar la benvinguda als nous treballadors i 
treballadores que formen part de diversos plans de foment de l’ocupació. 
La trobada va tenir lloc a la Sala de Plens el divendres 3 de febrer.

Des de l’Ajuntament comptem, des de mitjans de desembre, amb 22 tre-
balladors i treballadores més, que realitzaran tasques per a la corporació 
durant sis mesos. Pel que fa a aquestes noves incorporacions, 14 corres-
ponen a plans municipals; 5 compten amb una subvenció del Programa 
Complementari de Foment de l’Ocupació i de Suport de la Diputació de 
Barcelona, i les 3 restants corresponen a plans d’ocupació de subvencions 
del Servei d’Ocupació de Catalunya i han estat contractades pel Consell 
Comarcal del Baix Llobregat per prestar serveis a l’Ajuntament. n

Atenció gratuïta

Ampliem l’assessorament als 
afectats per les ‘clàusules terra’ 
de les hipoteques

Formació

Entrega dels 
diplomes del 
Curs de neteja 
de superfícies 
i mobiliari en 
oficines i locals
L’alcalde, Jesús Naharro, i la regi-
dora de Promoció Econòmica, Mò-
nica Torre-Marín, van entregar, el 17 
de febrer, els diplomes del Curs de 
neteja de superfícies i mobiliari en 
oficines i locals. L’acte va tenir lloc 
a les aules de Promoció Econòmica 
de l’Ajuntament d’Abrera, departa-
ment que va organitzar la formació. 

El curs es va iniciar el mes d’octubre 
passat i va finalitzar al febrer. Va tenir 
una durada de 230 hores, 150 hores 
teòriques i 80 hores de pràctiques 
en empreses. Un total de deu alum-
nes va participar en la formació i set 
empreses van acollir estudiants en 
pràctiques: Maulen Serveis, Clece, 
Lerodia, Neteges Ramos, Tecnode-
mo, Residència Canigó, Tallers Gui-
llem.

Un cop acabades les pràctiques, tres 
alumnes van ser contractats per les 
empreses col·laboradores i dos més 
van trobar feina. n

22
treballadors i  

treballadores nous  
de diferents plans de  
foment de l’ocupació

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
ampliat el servei gratuït d’assesso-
rament de l’Oficina Municipal d’In-
formació al Consumidor (OMIC) 
per assessorar la població afectada 
per les clàusules d’interès mínim 
a les seves hipoteques, conegu-
des com a “clàusules terra”. El 8 de 
març passat va entrar en funcio-
nament el servei addicional, que 
estarà obert a la ciutadania fins al 
proper 24 de maig.

El servei addicional d’assessora-
ment el trobareu els dimecres, de 
cinc a set de la tarda, a les depen-
dències de Promoció Econòmica i 
a les dependències de l’Oficina Mu-
nicipal d’Informació al Consumidor 

(OMIC), que funciona els dimarts, 
de les onze del matí a la una del 
migdia.

En ambdós casos cal sol·licitar cita 
prèvia trucant al 93 770 01 02.

Xerrada

La Casa de Cultura va acollir els dies 
1 i 29 de març dues xerrades sobre 
les clàusules terra, a càrrec de la 
Federació Unió Cívica de Consumi-
dors i Mestresses de Casa de Cata-
lunya, UNAE.  n

Mònica Torre-Marin
Regidora de Promoció Econòmica

El reforçament del servei d’asses-
sorament sobre les clàusules terra 
ha estat clau per tal què el servei 
d’atenció als consumidors pugui 
continuar sense tenir una espera 
llarga i de qualitat.
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Festes

Celebrem el  
Dia d’Andalusia
L’entitat Juventudes Rocieras de 
Abrera va celebrar, el diumenge 26 
de febrer, el Dia d’Andalusia al gim-
nàs de l’Escola Francesc Platón i 
Sartí amb una missa rociera, música, 
dansa i gastronomia.

L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor 
de Cultura, Francisco Sánchez, van 
assistir a la festa, que va començar 
amb la missa rociera, amenitzada 
amb les guitarres i les veus del Coro 
Rociero Santa Eulàlia d’Esparregue-
ra.

Placa commemorativa 

Enguany, l’associació Juventudes 
Rocieras de Abrera celebra els seus 
vint anys d’existència. L’entitat va vo-
ler agrair el suport de la Regidoria de 
Cultura aquestes dues dècades. Així, 
va regalar a l’alcalde i al regidor una 
placa commemorativa. Jesús Naha-
rro va agrair el detall i va destacar la 
tasca dinamitzadora realitzada per 
l’entitat durant tots aquests anys al 
nostre municipi. n

S
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Dijous Gras

Les activitats del Carnaval van co-
mençar el dijous 23 de febrer, Di-
jous Gras. El Casal Social de Santa 
Maria, va acollir un berenar típic de 
Dijous Gras amb truites i botifarres.

Gran Rua de Carnestoltes

La festa va continuar el dissabte 25 
de febrer amb la Gran Rua de Car-
nestoltes, ja que la previsió de pluja 
ens va obligar a suspendre l’espec-
tacle infantil del dia anterior.

La Xaranga Alegria, la Batucada Vall-
samba, l’animació-participativa Gla-
mour i la Disco Mòbil de DJ Rico 
van animar la rua i la festa a la plaça 
de Pau Casals, que es va omplir de 
veïns i veïnes de diverses edats dis-
fressats.

Festes populars

Celebrem el Carnaval 2017 amb 
activitats per a totes les edats!
Els veïns i veïnes d’Abrera vam celebrar un any més la festa del Rei de la 
Gresca, el Carnestoltes, amb diverses activitats organitzades per a totes 
les edats. Durant quatre dies vam gaudir de la festa amb disfresses, músi-
ca, gastronomia i molta diversió!

Coincidint amb el Carnaval, el bar 
de la Casa de Cultura va obrir de 
nou el dissabte 25 de febrer. La 
inauguració de l’establiment va 
comptar amb l’actuació d’un coro 
rociero i una paellada popular. 

Imma Roda
Associació de Veïns de Santa Maria de Vilalba

Aquest any per la festa del Car-
nestoltes vam incorporar algunes 
novetats com la rua pels carrers 
del barri. La rua va estar força 
animada i hi vam participar una 
cinquantena de veïns, que vam 
gaudir de la música, la crema del 
Carnestoltes i la xocolata amb 
melindros amb què vam acabar 
la festa.

Rua a Santa Maria de Vilalba. Berenar de Dijous Gras a Santa Maria de Vilalba.
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Carnaval als barris

El barri de Santa Maria també va ce-
lebrar el dissabte 26 de febrer una 
rua i festa de Carnestoltes, organit-
zada per l’Associació de Veïns. 

A Can Vilalba, també es va organitzar 
una festa de Carnaval, que va tenir 
lloc el dissabte 4 de març al Casal. 
També es van recollir aliments per a 
una associació benèfica.

Carnestoltes infantil

La festa va continuar el diumenge 26 de febrer, al matí amb la celebració 
del Carnestoltes infantil a la plaça de Pau Casals. El grup Coloraines va            
amenitzar la festa familiar. Menuts i pares van gaudir de la música, el ball i 
d’una xocolatada amb coca.

Concurs de disfresses

Els premis van ser entregats per 
l’alcalde, Jesús Naharro, el regidor 
de Cultura, Francisco Sánchez i les 
persones que vam fer de jurat. 

1a. Categoria: de 0 a 5 anys  

1r. Premi.  Alícia al país de les 
meravelles 
2n. Premi. Aviador  
3r. Premi. Pirata  

2a. Categoria: de 6 a 10 anys 

1r. Premi. Reina de la Macedònia   
2n. Premi. Teléfono antiguo 
3r. Premi. Ojo  

3a. Categoria: de 11 a 16 anys

1r. Premi. Metamorfosis 
2n. Premi. Xurros 
3r. Premi. Superheroinas   

4a. Categoria: de 17 endavant  

1r. Premi. Peter Pan y el País de 
nunca Jamás 
2n. Premi. Tiovivo 
3r. Premi. Los buhos 
se van de Fiesta

Especial comparses 

Comparsa més original.  
BUS WONDER BRA  
Comparsa més participativa.   
80’S A BAILAR/ANYS 80

Des de la Regidoria de Cultura 
de l’Ajuntament d’Abrera donem 
les gràcies a la Comissió del Car-
nestoltes, al jurat del concurs de       
disfresses, Protecció Civil, Brigada 
Municipal i Policia Local per la seva 
col·laboració en la celebració del 
Carnestoltes 2017. n

Casal d’Avis 
Diumenge a la tarda, el Casal d’Avis 
es va afegir a la celebració del Car-
nestoltes amb un ball de disfresses.
Com a fi de festa, i seguint una ve-
lla tradició que vam recuperar l’any 
passat, el Rei Carnestoltes va ser 
cremat al mig de la plaça.

Fernando Bernardino
Premi a la comparsa més original. BUS WONDER BRA

Después de semanas intensas de 
trabajo conseguimos nuestro ob-
jetivo de poder disfrutar de una 
tarde de fiesta en familia con mu-
chos y muy buenos disfraces, el 
tiempo nos acompañó e hizo que 
todo luciera más y sobre todo sa-
tisfechos por el trabajo hecho. Tu-
vimos una recompensa por nues-
tro disfraz, pero habría que darle 
premios a todos por el esfuerzo y 
las ganas.

¡Gracias a todos!

Festa de Carnaval al barri de Can Vilalba.
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Des de la Regidoria d’Acció Cul-
tural i Patrimoni de l’Ajuntament 
d’Abrera vam posar en marxa al 
mes de gener el projecte “Abre-
ra, l’abans”, que té com a objectiu 
preservar la memòria oral de la vila, 
elaborant una sèrie d’entrevistes a 
veïnes i veïns del municipi. 

Els ciutadans i ciutadanes entrevis-
tats van conèixer el poble abans de 
les onades immigratòries dels anys 
50 i 60. La seva veu i memòria ser-
viran per a reconstruir la història re-
cent del municipi, alhora que cap-
tarà de primera mà la veu dels seus 
protagonistes. Ells exposaran com 
era la vida quotidiana a l’Abrera de 
fa seixanta anys, una Abrera de pocs 
carrers, de masies i de tradicions 
que, malauradament, no ens han 
arribat. 

Aquest projecte contempla una 
segona part -a elaborar més enda-
vant- en què també es donarà veu 
als abrerencs i abrerenques que es 
van instal·lar al poble aquells anys, 
sense els quals tampoc es podria 
explicar la realitat i l’actualitat de la 
vila. El projecte es difondrà a la ciu-
tadania mitjançant diversos canals 
i activitats perquè la veu de les ge-
neracions passades arribi a tots els 
abrerencs d’avui.

Tractament del Fons fotogràfic de 
l’Arxiu Històric d’Abrera

L’Arxiu Històric, situat a l’edifici de la 
Casa de la Vila, disposa d’un fons de 
més de quatre mil fotografies his-
tòriques de la vila d’Abrera. El seu 

valor per conèixer la història recent 
del municipi i la seva sorprenent 
evolució i creixement és incalcula-
ble. 

Fins avui mai s’havia aplicat a cons-
ciència una ordenació i catalogació 
seriada d’aquest enorme arxiu foto-
gràfic. Per aquest motiu, hem realit-
zat un Pla d’Ocupació destinat a ca-
talogar i registrar detalladament en 
una base de dades totes les imatges 
emmagatzemades -1a fase- i, pos-
teriorment, a digitalitzar-les -2a fase, 
actualment en execució amb el su-
port parcial del Pla d’Ocupació- a fi 
de conservar-les i posar-les, en un 
futur no gaire llunyà, a disposició de 
la ciutadania. n

Acció Cultural

22è Concurs de 
Teatre Amateur 
Vila d’Abrera 
La Sala Municipal va acollir el diu-
menge 5 de febrer, la primera re-
presentació del Concurs de Teatre 
Amateur Vila d’Abrera, que enguany 
ha arribat a l’edició número 22. El 
Grup Tres o Vint - Societat La Flor 
de la Palma va presentar l’obra El 
crèdit, de Jordi Galceran. 

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regido-
ra d’Acció Cultura i Patrimoni, Ma-
ria José Orobitg, van adreçar unes 
paraules d’agraïment al jurat i a les 
companyies de teatre que participen 
en el concurs abans de l’inici de la 
representació. 

El 22 d’abril va tenir lloc la clausura 
del concurs de teatre i lliurament de 
premis. Illets d’Abrera Grup Escènic 
va fer un recorregut per les seves 
principals obres fent gaudir i patir 
amb escenes d’obres com Bodas de 
Sangre, Yerma, La Casa de Bernarda 
Alba i La Zapatera Prodigiosa. n

Nou projecte

Preservem la memòria oral  
del municipi amb la iniciativa 
‘Abrera, l’abans’
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Els infants del Centre Obert “La 
Galàxia” de l’Ajuntament d’Abrera 
van visitar la Biblioteca Josep Roca 
i Bros del nostre municipi el dilluns 
30 i el dimarts 31 de gener, per pas-
sar-hi una divertida estona de lec-
tura.

Des del Centre Obert “La Galàxia” 
donem les gràcies a les bibliote-
càries del poble per ensenyar i mos-
trar als nens com és la biblioteca i els 
serveis de què disposa.  

Tardes de joc

Durant el mes de març, les famílies 
del Centre Obert han assistit con-
juntament al centre per realitzar di-
ferents activitats amb els seus fills i 
filles: ludoteca, manualitats, deures... 
Entre els objectius del projecte tro-
bem el fet de fomentar el vincle en-

tre pares i mares i fills i filles; fomen-
tar la importància del joc i d’un bon 
acompanyament; així com poten-
ciar les actituds positives i les mos-
tres d’afecte cap als fills i filles. 

El Centre Obert, un servei gratuït
És un servei gratuït municipal d’aten-
ció a la infància i a les seves famílies, 
que fa una tasca educativa i preven-
tiva des de la vessant de l’educació 
social especialitzada.
Durant el temps lliure dels infants, 
s'atenen nens de 5 a 12 anys de ca-
sos en seguiment per part de l’equip 
bàsic d’atenció social primària que 
requereixen un suport socioeduca-
tiu, hi ha tres grups.
Trobareu el Centre Obert “La Galàxia” 
al Centre Polivalent (plaça del Reba-
to, 1, cinquena planta). Telèfon: 93 
770 33 44. n

Des de la Regidoria de Serveis So-
cials de l’Ajuntament d’Abrera ini-
ciem vuit intervencions per enfortir 
les respostes preventives davant les 
situacions de pobresa energètica al 
nostre municipi, amb el suport de 
la Diputació de Barcelona -Servei 
d’Acció Social, l’Oficina Tècnica de 
Canvi Climàtic i Sostenibilitat i l’Ofi-
cina de l’Habitatge.

La finalitat del programa és millorar 
l’eficiència energètica dels habitat-
ges en situació de pobresa energè-
tica del nostre municipi, reduir les 
despeses de subministraments bà-
sics (electricitat, aigua i gas o altres 
combustibles) i millorar la qualitat de 
vida de les persones beneficiàries.

A qui s’adreça?

El programa s’atorgarà preferent-
ment a aquelles persones i llars que 
es trobin en alguna de les següents 
situacions:

Que hagin rebut ajudes d’urgència 
social per respondre al pagament de 
subministraments bàsics en el darrer 
any.
En situació de tall o avís de tall dels 
subministraments bàsics.
Amb factures d’aigua, electricitat i 
gas elevades, o desajust entre el que 
diuen que consumeixen i les factu-
res que paguen.
Vulnerabilitat energètica tenint en 
compte les necessitats personals.

Què es farà a les llars beneficiàries?

La realització d’una auditoria ener-
gètica en el domicili.

La instal·lació d’elements bàsics per 
a la millora de l’eficiència energètica.

Consells individualitzats en el do-
micili sobre pautes de consum efi-
cients.

Formació en grup sobre eficiència 
energètica i drets dels consumidors.

Assessorament individualitzat sobre 
l’ajustament de contractes a les ne-
cessitats reals de la llar.

Realització, en nom i amb autoritza-
ció, o bé acompanyant la persona 
titular dels tràmits per modificar la 
potència contractada. n

Serveis Socials

Iniciem el programa ‘Auditories 
i intervenció als habitatges en 
situació de pobresa energètica’

Infants i famílies

Activitats del Centre Obert ‘La Galàxia’

Maite Novell
Regidora de Serveis Socials

La finalitat del programa és mi-
llorar l’eficiència energètica dels 
habitatges en situació de pobresa 
energètica del nostre municipi, re-
duir les despeses de subministra-
ments bàsics i millorar la qualitat 
de vida de les persones benefi-
ciàries.
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Des de la Regidoria d’Ensenyament 
de l’Ajuntament d’Abrera realit-
zem l’activitat ‘El meu Ajuntament’, 
adreçada als alumnes de tercer 
curs d’educació primària de les es-
coles d’Abrera. La finalitat és donar 
a conèixer als nens i nenes l’Ajunta-
ment i la seva organització.
‘El Meu Ajuntament’ comença a l’au-
la de l’escola, on la tècnica d’edu-

cació municipal explica als nens i 
nenes com funciona l’administració 
local. Els alumnes realitzen unes 
eleccions municipals a classe, esco-
lleixen un alcalde o alcaldessa amb 
el seu equip de govern que, durant 
la visita al consistori, ocuparan el seu 
lloc corresponent a la Sala de Plens. 
Els nens i nenes de les tres escoles 
van presentar durant les seves vi-

sites el seu “programa electoral” a 
l’alcalde, diverses propostes per fer 
d’Abrera un poble millor. També van 
fer diverses preguntes a Jesús Naha-
rro sobre la seva feina. Des de l’Ajun-
tament d’Abrera agraïm la col·labo-
ració de les escoles Francesc Platón 
i Sartí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez 
per donar-nos a conèixer als nens i 
nenes del municipi! n

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
impulsat des de fa uns mesos el 
Projecte educatiu d’Abrera (PeA) 
amb la voluntat de desenvolupar 
la dimensió participativa de l’edu-
cació. Una iniciativa que pretén re-
pensar l’educació al municipi des 
del punt de vista de la ciutadania, 
avançant cap a una Vila Educadora. 
El diumenge, 5 de març, vam par-
ticipar amb un estand a la 12a Fira 
d’Oportunitats.

El  mes de novembre es va fer una 
jornada de presentació del Projec-
te educatiu d’Abrera a la ciutadania. 
Una jornada en què els veïns i veïnes 
van poder “dir la seva” expressant 
inquietuds, idees i propostes sobre 
l’educació a la nostra vila. D’aquesta 
jornada en va sortir el grup impulsor, 
un grup format per 18 ciutadans i 
ciutadanes que s’han volgut implicar 
en el projecte. 

Per donar a conèixer encara més el 
PeA i poder recollir més visions de 
la ciutadania, el grup impulsor va 
decidir posar un estand a la 12a Fira 
d’oportunitats que va tenir lloc el 
diumenge 5 de març, a la plaça de 
Pau Casals. Els seus membres van 
aprofitar l’ocasió per passar un breu 
qüestionari als assistents a la fira i així 
recollir la seva opinió sobre l’educa-
ció a Abrera.

El qüestionari es va fer arribar a totes 
les  famílies  dels  centres  educatius, 
als alumnes més grans, a les entitats 
i  als  comerços  i  espais  munici-
pals. Els ciutadans i ciutadanes el 
van retornar omplert en qualsevol 
de les urnes repartides per diferents  
espais  del  municipi  (Ajuntament,  
biblioteca,  Casa  de  Cultura, Centre 
Polivalent, Escola Bressol Municipal, 
escoles,  institut  i  Casal d’Avis). En 

total s’han rebut 430 qüestionaris i 
se n’està fent el buidatge. 

Gran afluència de públic
De les 10 del matí a les 8 del vespre, 
la plaça de Pau Casals es va omplir 
de ciutadans i ciutadanes que van 
passejar per la 12a Fira d’Oportuni-
tats, organitzada per l´Associació 
d’Empresaris i Comerciants d’Abre-
ra, amb la col·laboració del Depar-
tament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Abrera, el Consorci 
de Comerç, Artesania i Moda de Ca-
talunya (CCAM) i la Generalitat.

La fira va comptar amb una trente-
na de comerços d’Abrera i Olesa de 
Montserrat, que van presentar una 
àmplia oferta de productes a preus 
molt competitius. n

Educació

Participem a la 12a Fira 
d’Oportunitats amb un estand del 
Projecte educatiu d’Abrera (PeA)

Consistori

Rebem la visita a l’Ajuntament dels alumnes  
de les tres escoles d’Abrera

Escola Ernest Lluch Escola Josefina Ibáñez Escola Francesc Platón i Sartí
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Un nombrós públic va omplir l’au-
ditori de la planta baixa de la Casa 
de Cultura el dimarts 28 de febrer, 
per participar a la xerrada – col·lo-
qui “Stop Bullying”, organitzada per 
l’AMPA de l’Institut Voltrera d’Abre-
ra, amb la col·laboració de les AMPA 
de les escoles de primària del mu-
nicipi i el Departament d’Ensenya-
ment de l’Ajuntament d’Abrera.

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, la 
regidora d’Enseyament, Maria José 

Orobitg, la regidora d’Infància i Jo-
ventut, Montse Navarro, el regidor 
de Cultura, Francisco Sánchez, la 
regidora de Serveis Socials, Maria 
Teresa Novell,  i el regidor de Medi 
Ambient, Xavier Serret, van assistir a 
la xerrada, que va anar a càrrec de 
la professora de secundària Carmen 
Cabestany i el psicòleg Javier Pérez. 
Tots dos formen part de l’associació 
“No al acoso escolar” i van donar 
pautes per detectar i actuar davant 
casos d’assetjament escolar.

Entre els assistents a la xerrada hi 
havia mares, pares, membres de la 
comunitat educativa (alumnes, mes-
tres) i representants d’entitats que 
treballen amb nens i nenes, que du-
rant el col·loqui van poder intercan-
viar impressions sobre el bullying. 

Al final de la sessió es va anunciar la 
realització de més xerrades - col·lo-
quis al nostre municipi d’Abrera per 
aprofundir en el tema de l’assetja-
ment escolar. n

Societat

Gran assistència a la xerrada - 
col·loqui ‘Parlem de l’assetjament 
escolar, Stop Bullying’

100
persones  

assisteixen a la  
xerrada-coloqui

Prop de

Més de 400 joves d’Abrera han par-
ticipat en l’enquesta elaborada per 
la Regidoria de Joventut sobre la 
Festa Major Jove. Les votacions es 
van fer a les xarxes socials i a les 
bústies instal·lades al Casal de Jo-
ves, l’Institut Voltrera, la Biblioteca 
Josep Roca Bros i el Centre Aquàtic 
(CAM). 

Comissió Festa Major Jove
El dia 23 de gener va engegar la Co-
missió de la Festa Major Jove amb 
la trobada amb artistes i grups mu-

sicals. Amb aquesta reunió, des de 
la Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment d’Abrera es va finalitzar la reco-
llida de propostes musicals tant de 
grups, com de solistes i  DJ’s per a la 
Festa Major Jove.  

El dia 30 de gener es va fer la pri-
mera trobada de la comissió amb 
joves del municipi. A la trobada es 
va revisar la informació rebuda sobre 
els grups musicals i artistes, el regla-
ment de la Comissió, i es va recollir 
les impressions dels assistents. n

Estudis

XII Jornades 
d’Orientació a 
Ensenyaments 
Postobligatoris
Des de la Regidoria de Joventut 
vam col·laborar en l’organització 
de les XII Jornades d’Orientació a 
Ensenyaments Postobligatoris, que 
va tenir lloc a l’Institut Voltrera el 14 
de febrer. 

Les jornades van anar a càrrec 
d’exalumnes de l’institut, que van ex-
plicar als alumnes com són els es-
tudis superiors que estan cursant o 
com ha estat la seva incorporació al 
món laboral.

L’alcalde, Jesús Naharro, va assistir 
a les jornades d’orientació, on cinc 
exalumnes van explicar les seves ex-
periències en estudis. n

Joventut

Enquesta, Com vols que sigui  
la Festa Major Jove?
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Un any més, els veïns i veïnes 
d’Abrera hem commemorat el 8 de 
març, Dia Internacional de la Dona, 
amb diverses activitats organit-
zades per la Regidoria de Dones i 
Igualtat amb la col·laboració de les 
entitats Dones i Futur i Abrera con-
tra la Violència de Gènere. El nostre 
lema: Seguim lluitant!

La commemoració va començar el 
divendres 3 de març amb el Sopar 
de Dones, que organitza l’associació 
Dones i Futur amb la col·laboració 
de la Regidoria de Dones i Igualtat 
i Abrera contra la Violència de Gè-
nere. La regidora de Dones i Igualtat 

de l’Ajuntament d’Abrera, Montserrat 
Navarro, la regidora de Serveis So-
cials, Maria Teresa Novell, i la regido-
ra de Promoció Econòmica, Mòni-
ca Torre-Marín, van assistir al sopar, 
que va tenir lloc al Restaurant Sant 
Ermengol del nostre municipi. Les 
participants van amenitzar la vetllada 
amb disfresses, música i ball.

Les activitats van continuar el di-
marts 7 de març, a la tarda, a la 
Casa de Cultura, on va tenir lloc el 
taller de  flamencoteràpia “Tacones 
Cercanos”, a càrrec de Maria Jesús 
Rodríguez. Aquest és un mètode de 
desenvolupament personal que aju-

da les persones a tenir un major au-
toconeixement psicocorporal amb 
els moviments de la dansa flamenca. 

8 de març
La jornada del 8 de març va co-
mençar al Centre Polivalent amb el 
taller-esmorzar “Dones i Salut”, im-
partit pel ginecòleg Manel Honrado 
i Laura Garcia, de l’ONG Metges del 
Món. El doctor va respondre les di-
verses preguntes que les alumnes 
del Taller de Llengua havien treballat 
a classe prèviament sobre el cicle 
menstrual, la menopausa i els mè-
todes anticonceptius, entre altres 
temes. 

A les sis de la tarda, la sala d’actes de 
la Casa de Cultura va acollir la con-
ferència “El conflicte entre tradició 
i la contemporaneïtat” amb Najat El 
Hachmi, autora del llibre La filla es-
trangera, i Pilar Arlándiz, psicòloga 
especialista en desenvolupament 
personal i intel·ligència emocional. 
La Biblioteca Josep Roca i Bros va 
organitzar aquest esdeveniment.

Una hora més tard, a les set de la 
tarda, dues alumnes de l’Institut Vol-
trera van llegir a l’auditori de la Casa 
de Cultura el manifest del 8 de març. 
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro 
va agrair la participació de l’IES en 
aquestes activitats, i regidors i regi-
dores van assistir a la lectura del do-
cument. Seguidament, es va oferir a 
la sala d’actes la xerrada “8 de març: 
El feminisme com a motor de canvi 
de les societats”, a càrrec de l’Asso-
ciació El Safareig.

Tallers de defensa personal
Durant la setmana del 8 de març 
commemorem la lluita i defensa 
dels drets de les dones per la seva 
igualtat i continuem exigint la igual-
tat d’oportunitats a tots els àmbits: 
socials, econòmics i polítics.

Des de l’Ajuntament lluitem, diària-
ment i durant tot l’any, per la defensa 

Seguim lluitant!

Celebrem el Dia Internacional  
de la Dona

Lectura del manifest del 8 de març a càrrec d’alumnes de l’Institut Voltrera d’Abrera a la Casa de Cultura

Taller de flamencoteràpia a la Casa de Cultura
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de la llibertat dels drets de les per-
sones, tant homes com dones, per 
la seva protecció i dret a la VIDA i 
perquè no hi hagi més violència de 
gènere en cap aspecte.

Per això, ABRERA  DIU PROU.

La Regidoria de Dones i Igualtat, 
juntament amb les regidories de Jo-
ventut i Esports, han apostat per fer 
un taller de defensa personal feme-
nina per a dones menors de 18 anys  
i majors de 18 anys que hagin patit 
o no violència. L’objectiu principal 
d’aquest taller és afrontar situacions 
d’autoprotecció, aprendre estra-
tègies que ajudin les dones a sortir 
d’un moment de perill i afavorir la 
seva autoestima.

S’han ensenyat eines que ajuden la 
dona a augmentar la seva  confiança 
i autoestima, i a practicar moviments 
o recursos per defensar-se d’una 
possible agressió.

El taller l’ha fet l’instructor Gustavo 
Baco, una persona especialitzada en 
defensa femenina.  Ha aportat una 

altra visió que, mitjançant tècniques 
especials de defensa personal, ajuda 
a millorar, sobretot, la confiança i se-
guretat en si mateixes de les dones.

Aquesta experiència  ja es va fer anys 
enrere  des de Joventut, i ara volem 
tornar a apostar per fer un curs anual 
i per poder continuar aprenent cada 
dia una experiència nova i positiva.

Per a l’Ajuntament ha estat una ex-
periència molt positiva i volem do-
nar  les gràcies a les dones i noies 
que han participat en aquest taller. 
Aquesta gran acceptació ha fet pos-
sible una tercera sessió, que també 
ha estat un èxit de participació.

En els drets de les dones, sempre 
tots units!

Cinema

El diumenge 12 de març, a dos 
quarts de set de la tarda, el Cineclub 
Emmetcinats i Dones i Futur van ofe-
rir al Centre Polivalent un cinefòrum 
sobre la pel·lícula Las sufragistas.

Xerrada

I el dijous, 23 de març, l’Hotel d’En-
titats va acollir una xerrada organit-
zada per l’associació Abrera contra 
la Violència de Gènere, amb el títol 
“Pels permisos iguals, per les pater-
nitats responsables”. L’acte va anar a 
càrrec de Bernat Escuder, membre 
de l’associació Homes Igualitaris. 
Des de la Regidoria de Dones i Igual-
tat reivindiquem la igualtat de drets 
de les mares i els pares. n

Montse Navarro
Regidora de Dones i Igualtat

Des de la Regidoria de dones i 
Igualtat, durant tot l’any, lluitem i 
defensem els drets de les dones 
per la seva igualtat d’oportunitats 
a tots els àmbits, tant socials, com 
econòmics i polítics. En els drets 
de les dones, sempre tots units!

ABRERA DIU PROU!
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Municipis

Participem a la 
17a Assemblea 
de la Xarxa cap 
a la Sostenibilitat
El regidor de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Abrera Xavier Serret, 
i el tècnic municipal Alfons Recio, 
van assistir el 8 de març a la 17a 
Assemblea de la Xarxa de Ciutats i 
Pobles cap a la Sostenibilitat, cele-
brada a l’Auditori de la Diputació de 
Tarragona.

En l’assemblea es van commemorar 
els 20 anys de la seva constitució 
com a plataforma local que permet 
sumar recursos als municipis per 
aconseguir objectius mediambien-
tals comuns de sostenibilitat. n

Xavier Serret
Regidor de Medi Ambient i Sanitat

Des de la Regidoria de Medi Am-
bient avaluem molt positivament 
aquestes trobades, que posen en 
comú diverses experiències rea-
litzades o en vies de realització 
pels municipis i ens encoratgen a 
seguir treballant per unes ciutats i 
viles cada cop més sostenibles.

Els ajuntaments d’Abrera, Castell-
bisbal, Rubí i Ullastrell, la Diputació 
de Barcelona i l’Associació de Pro-
pietaris Agro-forestals han signat 
el conveni que permetrà durant els 
propers anys regenerar els boscos 
que van quedar afectats pels in-
cendis dels anys 1994 i 2005.

Aquests incendis varen afectar bos-
cos d’aquests quatre municipis i, 
només a Abrera, la superfície afec-
tada es va situar al voltant de les 265 
hectàrees.

Durant aquests darrers anys la ve-
getació s’ha regenerat de forma 
descontrolada. Per aquest motiu 
es realitzaran treballs d’esclarissa-

da i sanejament dels boscos com a 
prevenció de possibles incendis fo-
restals, se’n potenciarà l’explotació 
i, a més, es faran tasques de repo-
blament amb espècies autòctones 
com ara alzines i roures, en aquells 
indrets on calgui. n

El Ple de l’Ajuntament va aprovar la 
nova Ordenança de Tinença Res-
ponsable d’Animals. Des de la Re-
gidoria de Medi Ambient encetem 
la campanya amb la intenció que 
arribi a tota Abrera per conscien-
ciar a tots els ciutadans de la im-
portància de la cura dels animals.

La campanya incideix en tres mis-
satges: “No em facis quedar ma-
lament”, “Jo també sóc d’Abrera” i 
“Jo també necessito companyia”. 
Volem fer parar atenció en la ne-

cessitat d’unes bones condicions 
higièniques, de salubritat i també 
de sociabilització, i conscienciar 
tothom que el benestar de l’animal 
evitarà possibles “danys col·laterals” 
amb els veïns.

Sóc responsable
Fins al dia 30 d’abril es va realitzar 
la campanya “Sóc responsable”, or-
ganitzada per FAADA amb la partici-
pació de veterinaris, que permet es-
terilitzar els nostres animals a preus 
molt reduïts. n

Medi Ambient

En marxa la restauració forestal 
dels terrenys afectats pels 
incendis del 1994 i 1995

265
hectàrees d’Abrera 

es van veure afectades  
pels incendis

Civisme

Impulsem una campanya per la 
tinença responsable d’animals de 
companyia
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Envelliment actiu

‘Els Dimecres 
Grans’, activitats 
per afavorir 
l’envelliment 
actiu i saludable
Des de la Regidoria de Gent Gran 
impulsem “Els Dimecres Grans”, 
una proposta de diferents activitats 
que realitzem, amb la col·labora-
ció del Casal d’Avis, amb l’objectiu 
d’afavorir un envelliment actiu i sa-
ludable al nostre municipi.

Amb aquest objectiu, el Casal d’Avis 
va acollir, el dimecres 29 de març, 
un karaoke i un cinefòrum amb la 
projecció de la pel·lícula 1 Franco, 
14 pesetas i un debat posterior en-
torn al film amb un cafè per a tots els 
assistents. n

La sala d’ordinadors del Casal d’Avis 
va acollir l’11 de gener l’entrega de 
diplomes del Curs d’informàtica 
nivell 3 realitzat al casal. L’alcalde, 
Jesús Naharro, i el regidor de Gent 
Gran, Francisco Sánchez, van en-
tregar el document que acredita la 
finalització del curs amb èxit.

Cinc veïns i veïnes del municipi han 
assolit el curs. Moltes felicitats a tots 
i totes! n

Gent gran 

Homenatgem a Antonia Herrera 
López en el seu 102è aniversari
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
el regidor de Gent Gran, Francisco 
Sánchez, han participat en l’emo-
tiu homenatge realitzat a la sen-
yora Antonia Herrera López, veïna 
d’Abrera, que recentment ha com-
plert 102 anys. La festa d’aniversari 
va tenir lloc a la residència Canigó 
del nostre municipi el dissabte 18 
de febrer.

La senyora Antonia Herrera López va 
néixer a Pinos de Puente (Granada) 
el 16 de febrer de 1915. La seva fa-
mília la defineix com una dona molt 
treballadora i lluitadora. De jove va 
treballar a Granada com a cosidora. 
Durant la Guerra Civil va romandre 
en aquesta ciutat i va pertànyer al 
bàndol republicà.

Es va casar i va tenir sis fills. L’any 
1960 la família es va traslladar a 
Cornellà de Llobregat. Un cop es va 
quedar vídua, va viure amb els fills i 
filles. Un d’ells és veí d’Abrera i així va 
arribar al nostre municipi.

Fa 12 anys, la senyora Antonia He-
rrera López va ingressar a la resi-
dència Canigó d’Abrera per petició 
pròpia. En l’actualitat té 11 nets i 5 
besnets. Un dels seus fills, Enrique, 
va emigrar a Sudamèrica fa 25 anys.

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
volgut homenatjar la nostra veïna de 
més edat juntament amb els seus 
familiars i amics en una animada ce-
lebració, durant la qual vam regalar 
un gran ram de flors. Moltes felici-
tats, senyora Antonia! n

Formació 

Entrega de diplomes del Curs 
d’informàtica nivell 3

La senyora Antonia Herrera López, acompanyada pels seus familiars, l’alcalde i el regidor de Gent Gran.

Els assistents al Curs d’informàtica mostren els seus diplomes.

Karaoke al Casal d’Avis.
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Entitat esportiva

Primer aniversari del Club  
d’Esports de Muntanya Can Vilalba

Futbol femení

Entrenament de 
les seleccions 
catalanes al 
Camp de Futbol 
Municipal
L’Agrupació Esportiva Abrera va ce-
dir, el 9 de març passat, les instal·la-
cions del club per a la celebració 
dels entrenaments de diverses ca-
tegories de les seleccions catalanes 
de futbol femení.

La sessió esportiva va comptar amb 
la presència de la delegada de la Fe-
deració Catalana de Futbol, Francis-
ca Linares.

Aquest esdeveniment forma part 
de les diferents actuacions que està 
desenvolupant l’Agrupació Esportiva 
Abrera com a mitjà de difusió de la 
nova filosofia de l’entitat de donar a 
conèixer el futbol des de les bases. n

“Nuestra aventura acaba de comenzar”

En el mes de marzo se cumplió un 
año de la creación de una nueva 
entidad deportiva en Abrera. Esta 
entidad nace de la pasión a la natu-
raleza que nos unía a tres amigos. 
De esta forma decidimos crear 
un club de montañismo con la fi-
nalidad de promover a nivel local 
la práctica de actividades diversas 
como escalada, vías ferratas, ba-
rranquismo, senderismo, espeleo-
logía...

La acogida durante este primer año ha sido inmejorable y día tras día 
hemos ido aumentando el número de familias que se han asociado a 
nuestro club. Queremos ser un club vivo, donde los socios sean par-
ticipativos, quieran dar sus opiniones, colaboren en la organización de 
eventos y que tengan al fin y al cabo una actitud positiva.

Durante este primer año y ya podemos anunciar que continuará así para 
el próximo, el calendario de actividades consta de dos salidas mensuales.

Nos podéis visitar en nuestro blog:  
http://cmcv11316.blogspot.com.es/  
o contactar con nosotros a través del correo  
cmcv11316@gmail.com

El Club d’Esports de Muntanya Can 
Vilalba va celebrar el seu primer 
aniversari l’11 de març, amb una 
caminada des del Casal Social de 
Can Vilalba fins a l’Escola Ernest 
Lluch del nostre municipi. 

Durant els gairebé sis quilòmetres 
de la caminada, petits i grans van 
gaudir del passeig. A l’arribada van 
celebrar una festa amb un bon es-
morzar i música per ballar.

Des de l’associació agraeixen i felici-

ten la Policia Local i els voluntaris de 
Protecció Civil per la cura que van 
tenir durant tot el trajecte. “Agraïm 
també, com no pot ser d’una altra 
manera, a l’Ajuntament d’Abrera 
el suport que ens van donar per a 
l’organització de la caminada. Espe-
cialment al nostre primer tinent d’al-
calde, en Francisco Sánchez, que 
sempre ha mostrat una gran predis-
posició en l’organització d’aquest 
esdeveniment”, va comentar un re-
presentant de l’entitat. n
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Els dies 17, 18 i 19 de febrer va tenir 
lloc la Mallorca Gymcup, una com-
petició internacional amb gimnas-
tes d’arreu del món,  un gran esde-
veniment que va comptar amb la 
participació de la Vinya Gimnàstic 
Club d’Abrera. 

Les gimnastes Ingrid Trueba, Marti-
na Eandi, Marta García, Belén Pra-
do, Queralt Garabito i Nicole García 
van ser les representants del club, 
acompanyades per les tècniques 
Imma Drets i Desiré Guixà.

Totes les gimnastes del club van fer 
un gran paper, participant a la classi-
ficació general i per aparells.

Marta García: medalla de bronze a 
terra, barra i salt i sisena a la classifi-
cació general.

Martina Eandi: campiona a barra, 

cinquena a terra i bronze a la gene-
ral.

Ingrid Trueba: plata a terra, sisena a 
la general.

Belen Prado: hi va assistir, però no 
hi va poder participar per una lesió 
al genoll.

Queralt Garabito: quarta a paral·le-
les, cinquena a terra, cinquena a ba-
rra i cinquena a la general.

Nicole García: segona classificada a 
paral·leles i sisena a la general.

“Estem molt i molt orgulloses de 
totes elles, han realitzat una gran 
competició” van comentar les tèc-
niques. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera les fe-
licitem per aquests excel·lents resul-
tats. Moltes felicitats! n

Des de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament d’Abrera hem engegat 
diversos projectes per millorar els 
equipaments esportius del nostre 
municipi. Millorem l’acessibilitat a 
les persones amb mobilitat reduï-
da i la qualitat de les instal·lacions 
per tal que els nostres veïns i veïnes 
gaudeixin encara més de la pràctica 
de l’esport. 

Pista Esportiva de Sant Hilari
S’ha fet l’ampliació de la protecció 
d’una de les porteries per incremen-
tar la seguretat i minimitzar els im-
pactes de les pilotes a les cases dels 

veïns i veïnes més properes a la ins-
tal·lació.

Sala de Spinning
El Departament d’Esports està ins-
tal·lant un sistema de climatització a 
la sala de spinning. 

Sala tècnica de la Piscina  
Municipal d’Estiu
El mes de febrer es van iniciar les 
obres de remodelació de la sala tèc-
nica de la Piscina Municipal d’Estiu. 
Amb aquestes obres millorarem en-
cara més la qualitat de l’aigua de les 
nostres piscines.

Centre Aquàtic Municipal (CAM)
Amb l’objectiu de millorar l’accessi-
bilitat a les persones amb mobilitat 
reduïda, s’han substituït les portes 
d’accés al Centre Aquàtic Munici-
pal (CAM) per portes automàtiques. 
Així, hem augmentat l’espai d’accés 
a aquest equipament. 

Pista esportiva Les Carpes
S’han instal·lat porteries de futbol 
sala a la pista esportiva del barri de 
Les Carpes. També s’ha pintat el te-
rra de les pistes perquè puguin con-
viure la zona de bàsquet amb la zona 
de futbol. n

Des de l’Ajuntament d’Abrera feli-
citem el nostre veí Gerard Trueba 
per la seva victòria en la segona 
prova del Campionat d’Espanya 
de Trial, categoria Júnior, que va 
tenir lloc a Mancor de la Vall (Ma-
llorca) els dies 18 i 19 de març.  
Moltes felicitats!

Gimnàstica

Gran paper de la Vinya Gimnàstic 
Club a la Mallorca Gymcup

Obres

Millorem els equipaments 
esportius del municipi
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#SOM ABRERA és la unió dels ciu-
tadans i ciutadanes d’Abrera mit-
jançant l’etiqueta  (hashtag) #SOM 
ABRERA a les diferents xarxes so-
cials. Amb aquesta etiqueta, po-
drem compartir amb els nostres 
veïns i veïnes fotos i vídeos realit-
zats a Abrera. 

La campanya #SOM ABRERA té com 
a objectiu promocionar el nostre 

municipi, els seus habitants, els dife-
rents esdeveniments que s’hi desen-
volupin i seguir consolidant el nostre 
sentiment abrerenc. 

A més, pretén motivar la participació 
interactiva de tots els veïns i veïnes, 
amb la publicació a les xarxes socials 
de fotos i vídeos realitzats a la nos-
tra població amb l’etiqueta #SOM 
ABRERA, facilitar-ne la cerca i patro-

cinar els diferents esdeveniments del 
nostre municipi. 

En les properes activitats que rea-
litzarem a la nostra vila, hi trobareu 
un estand de #SOM ABRERA on fa-
rem fotografies que ens serviran per 
crear un gran mosaic de fotos amb 
la silueta d’Abrera. n

Des del mes de gener s’estan realit-
zant les obres de remodelació de la 
primera planta de la Sala Municipal, 
que es destinarà als nous estudis de 
Ràdio Abrera.

Fins ara, s’han executat diversos tre-
balls com enderrocs interiors i ex-
teriors, incloent-hi la coberta de fi-
brociment. S’ha reformat l’estructura 
de l’escala i del nucli de l’ascensor. 
S’han realitzat les divisòries ceràmi-
ques interiors, el cablejat de les ins-
tal·lacions i nova coberta de xapa 
metàl·lica. La nova Ràdio Abrera tin-

drà una superfície construïda total 
de 158,32 metres quadrats.

Tots els controls, locutoris i despa-
txos estaran visualment comunicats 
entre ells i disposaran de llum na-
tural. Les instal·lacions comptaran 
també amb dues cabines de grava-
ció, una sala polivalent amb magat-
zem, una sala tècnica i lavabos. 

Al vestíbul d’accés a la planta baixa 
hi haurà un nou accés independent 
que permetrà la col·locació d’un 
ascensor apte per a persones amb 
mobilitat reduïda. n

Comunicació

Continuen a bon ritme les obres  
de la nova Ràdio Abrera

#SOMABRERA

Visitem les obres dels nous estudis.



•	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

ADRECES AJUNTAMENT

TELÈFONS D’INTERÈS

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
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 ................................ 93 472 92 47
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 Òskar Gerhard ..................................................... 608 798 805
axi Francisco Aranda ....................................................608 792 794
Taxi Antonio Quesada Medina .................................. 608 146 765
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

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, de-
manem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 03 25. Edita: Departament de Premsa i Comunicació. 
Disseny gràfic: Montse Farré. Impressió: Servièxit. D.L: B-37061-82. Més informació a www.ajuntamentabrera.cat

Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a butlleti@ajuntamentabrera.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 de les que siguin injurioses. La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades.



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

SAPS QUÈ PASSA  

A ABRERA?

EL NOSTRE BUTLLETÍ
MÉS VISUAL I MÉS PARTICIPATIU

Abrera Info

NOU WEB MUNICIPAL
ADAPTAT A TOTES LES PANTALLES

www.ajuntamentabrera.cat

BUTLLETÍ SETMANAL  
DIGITAL

SUBSCRIU-T’HI A TRAVÉS  
DEL WEB MUNICIPAL

www.ajuntamentabrera.cat

ESTRENEM APP
CONNECTA’T A ABRERA

BIBLIOTECA JOSEP ROCA 
www.bibliotecabrera.cat

AMB TU. PER TU

RÀDIO ABRERA
NOU WEB I APP

www.radioabrera.cat

pij.abrera@ajuntamentabrera.cat
@CasalJoveAbrera
casaldejovesabrera
casaldejovesabrera.blogspot.com

CASAL DE JOVES
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COMPROMÍS LOCAL, COMPROMÍS AMB ABRERA

Mitjançant l’AbreraInfo s’informa de les contínues acti-
vitats i novetats que tenim en el nostre municipi i que 
han tingut lloc recentment, la qual cosa reflecteix la gran 
feina que es realitza dia rere dia per fer que la vida dels 
veïns i de les veïnes d’Abrera sigui una mica millor.

Un dels actes més destacats és la inauguració oficial de 
l’Escola Josefina Ibáñez. Escola necessària i llargament 
reivindicada per tot el nostre poble, necessària per als 
nostres petits, i que, juntament amb les altres dues que 
tenim a Abrera, tenen per objectiu ser la base de la for-
mació de la nostra societat i ensenyar als nostres fills i 
filles, entre d’altres, valors com la igualtat entre homes i 

dones per arribar a tenir una societat justa, amb les ma-
teixes oportunitats per a tots i totes.

Estem gairebé a l’equador de la legislatura i els compro-
misos del PSC d’Abrera segueixen més forts que mai 
amb les polítiques socials, d’igualtat en el nostre mu-
nicipi, de defensa del territori i les polítiques d’ocupa-
ció. Dos anys d’intens treball amb la seguretat que hem 
de  continuar millorant i això ho aconseguirem amb la 
proximitat dels nostres veïns i veïnes. És per i per a ells 
que mantenim tota la il·lusió per renovar i modernitzar el 
nostre municipi. 

Comptem amb tu!! 

AD’A INCIDE EN LA FORMA DE GOBERNAR PARA MEJORAR ABRERA

Si en la anterior edición detallábamos las aportaciones 
de Alternativa d’Abrera al presupuesto municipal para 
el 2017, en esta edición os explicaremos algunas de las 
propuestas presentadas por Ad’A en los últimos plenos 
y que han sido aprobadas por amplia mayoría. 

En enero propusimos una revisión participada del Re-
glamento de Participación ciudadana orientada a con-
seguir más y mejor participación de la ciudadanía en los 
asuntos que les afectan. También solicitamos convertir 
en obligación la explicación del cierre del ejercicio y el 
estado de cuentas municipal en el Abrerainfo. Si cada 
año se explica a todo color el presupuesto, es lógico que 
queramos que a final de año se informe de qué se ha 
cumplido y qué no y de porqué hay superávit o pérdidas. 

Ya en marzo, impulsado por Ad’A conjuntamente con el 
equipo de gobierno, se ha aprobado por amplia mayoría, 
una moción de oposición a cualquier autovía por enci-
ma del río que conecte la A2 con la B-40 así como  al 
paso de la ronda oeste (o vial SEAT) por Ca n’Amat. Tam-
bién se demanda la supresión de la C-55 mediante una 

conexión de la B-40 y la C-55 a la altura del cementerio 
y una conexión peatonal/bicicletas entre los barrios de 
Vilalba y Abrera núcleo. También a propuesta de Ad’A se 
ha aprobado que el Ayuntamiento facilite a la ciudadanía 
la devolución de la plusvalía pagada en casos de venta 
de inmuebles sin que se produzca beneficio lo cual ha 
sido declarado nulo por el Tribunal Constitucional. 

Por otro parte, queremos felicitarnos por el traslado de 
Radio Abrera a unas instalaciones dignas. La primera 
idea era hacer un traslado transitorio, lo que suponía un 
gasto innecesario. Nosotros insistimos que fuese definiti-
vo, como se está realizando en la actualidad. 

Y finalmente, el reto de la seguridad ciudadana. Es un 
tema complejo por lo que hemos solicitado participar en 
las reuniones de la Junta Local de Seguridad. Queremos 
conocer al detalle la situación y hacer algunas propues-
tas como es la utilización de nuevas tecnologías. Pero 
lo principal sería dotar a nuestra Policía de los recursos 
necesarios para desarrollar su trabajo con garantías.

MIGUEL CARRIÓN

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

Regidor del PSC
Avda. Lluís Companys, 8
local 2
Telèfon 93 770 72 48
De dilluns a dijous
de 18.00 a 20.00 h
Adreça electrònica:
abrera@socialistes.cat

FRANCISCO SÁNCHEZ
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PARÀLISI EN POLÍTIQUES D’HABITATGE

Si bé les promocions d’habitatge de protecció oficial del 
2011 van suposar un esforç considerable per al municipi, 
i implicaren per a certs sectors de la població abrerenca 
una taula de salvació davant l’alternativa d’haver de mar-
xar del poble a causa del preu de l’habitatge de compra 
i de lloguer, cal no oblidar que el daltabaix de la crisi que 
encara patim va estroncar molts projectes d’emancipa-
ció i que la banca s’ha apropiat de molts habitatges des-
nonant famílies senceres també a Abrera. 

Això sumat a l’increment de població al nostre municipi 
i la realitat d’un mercat d’habitatge amb pocs pisos de 
lloguer i cars ens obliga a revisar què s’està fent des de 
l’Ajuntament en matèria d’habitatge i quines iniciatives 
podem engegar per donar resposta a aquest problema. 

Ara mateix, la legislació permet adoptar mesures per mo-
bilitzar el parc d’habitatge buit. Amb aquest objectiu, el 
nostre Ple ha aprovat iniciatives per sancionar els habitat-
ges buits en mans de grans tenidors (banca i empreses)
és inexcusable que, mentre hi ha persones sense casa, es 
conservin tancats pisos que incompleixen la funció social 
de l’habitatge. Malauradament, el govern local encara no 
ha fet passos per posar en marxa aquest mecanisme. 

Així mateix, encara esperem des de fa més d’un any que 
es compleixi l’acord d’Abrera en Comú amb el govern 
per redactar un reglament que defineixi què és un habi-
tatge desocupat, cosa que permetria incrementar l’IBI a 
aquests habitatges.

També vam proposar al govern, a principis de novembre, 
una partida pressupostària per exercir el dret de tanteig i 
retracte, opció preferencial de compra de l’Administració 
en el cas de transmissió d’habitatges adquirits en un pro-
cés d’execució hipotecària, amb l’objectiu d’incrementar 
el parc d’habitatges socials. A finals de març, se’ns va 
respondre que era una “proposta pendent de realització 
d’un estudi o valoració tècnica”...

Pròximament s’encetarà el procés participatiu del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en què debatrem 
sobre com donar resposta a les necessitats d’habitatge 
però, mentrestant, el temps passa i no s’escometen ini-
ciatives per alleugerir aquest problema. La manca de di-
namisme i iniciativa del govern repercuteix en la població 
d’Abrera.

OPINIÓ

PATRIMONI HISTÒRIC D’ABRERA: ORGULL DEL POBLE

Del llatí, mare de la nostra llengua, “pater” i “monium”, 
“el rebut pels nostres pares”, es configura l’etimologia i 
l’essència de la paraula “patrimoni”.

El  que hem “rebut pels nostres pares”, el patrimoni his-
tòric i artístic d’Abrera, és un regal del que tenim tots la 
responsabilitat de conservar-lo per a generacions futures.

Conèixer els elements històrics que ens són propis, que 
marquen la singularitat, la identitat d’un municipi, siguem 
veïns nascuts a Abrera, com els seus fills adoptius, és es-
timar-lo, sentir-nos orgullosos del lloc on vivim, del poble 
que ens ha acollit, d’establir-hi vincle i fer-nos Abrera més 
propera i més “nostra”.

És investigar per aprofundir en el passat, bussejar en la 
història i completar-la, entendre d’on venim, com vivien 
els avantpassats.

Podem estar ben orgullosos del llegat històric que a 
Abrera els nostres predecessors ens van deixar i tenim 
l’enorme sort de poder gaudir d’una gran diversitat d’ele-
ments històrics que hi perviuen.

Abrera,  confluència de riu i camins, pas estratègic, on 

els successius moments històrics  han deixat la seva pe-
tjada i que encara avui conservem. Restes provinents 
d’un temps tant llunyà, com la prehistòria. Troballes que 
confirmen la presència en època ibèrica. Testimoni, “in 
illo tempore”, en aquells temps, de la romanització, de 
l’adaptació per part dels ibers que hi vivien, als costums 
dels vencedors romans, transformant-se població i pai-
satge, establint-se una vil·la romana i ser travessat el te-
rritori per camins romans on al costat s’hi donava sepul-
tura. Espectadora dels primers temps de l’edat mitjana i 
els primers cultes cristians. Defensant el comtat de Bar-
celona en la línia del Llobregat amb el castell de Voltrera. 
Formant una sagrera al voltant de l’església romànica de 
Sant Pere i ampliant-se més endavant al llarg del carrer 
Major, “el carrer”, l’únic carrer d’aleshores.  Vilalba, on el 
virrei Amat va decidir que hi hagués un casal i una ca-
pella, aportant plànols i diners des del Perú i visitant-la.  
Masies per tot el terme, un cementiri del segle XIX,...

La història ha recorregut el nostre municipi i ha man-
tingut el seu alè, la seva vida, en els elements que han 
sobreviscut. El nostre deure és respectar-lo, mantenir-lo, 
gaudir-ne.

VALERI MENA

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

Mª JOSÉ OROBITG

Regidora d’ERC.
Carrer Major 25, baixos
Adreça electrònica:
abrera@esquerra.cat
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El paro bajó en marzo en 48.559 personas, hasta los 
3,702.317 millones de parados, manteniéndose en míni-
mos de siete años. En cuanto a creación de empleo, se 
dan 161.752 nuevos ocupados, hasta los 17,910 millones, 
en el mejor marzo de la serie histórica.

Para lograr esos empleos se ha necesitado la firma de 
1.732.773 contratos, lo que implica que se crea un em-
pleo por cada diez contratos. Y una décima parte de los 
contratos firmados, 178.428, fueron indefinidos, en línea 
con el incremento de la ocupación.

El desempleo se ha reducido principalmente en el sec-
tor servicios, con 39.933 parados menos; construcción, 
con 8.830 desempleados menos; e Industria, con 5.659. 
Creció, sin embargo, en agricultura, donde se dan 1.381 
parados más, y en el grupo de personas sin empleo ante-
rior, con 4.482 parados más.

Por autonomías, Andalucía lidera la caída del paro, con 
8.689 parados menos, seguida de Madrid, con 6.881, y 
Catalunya, con 6.325. Canarias es la única comunidad 
donde sube, con 879 parados más.

La creación de empleo viene de la mano de la buena 
labor ejercida desde el Partido Popular que encadena 
descensos consecutivos del Paro desde ya el año 2013, 
esperemos que la sociedad sepa tomar nota y tenga en 
cuenta lo que realmente interesa, osea, el bienestar so-
cial.

Porque una España unida es mejor y más fuerte.

JULIÁN DE ANTÓN

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

 LA JUSTÍCIA NO ÉS POLÍTICA

El 9 de novembre de 2014,  els catalans i les catalanes 
vam ser cridats pel Govern de la Generalitat per opinar 
sobre el futur polític del nostre país. Gràcies als més 
de 40.000 voluntaris i voluntàries, 2.344.828 persones 
vàrem acudir a les urnes en un procés participatiu prota-
gonitzat pel civisme i la democràcia. La resposta de l’Es-
tat espanyol, a través de la Fiscalia General de l’Estat, va 
ser querellar-se contra el president de la Generalitat Artur 
Mas, la vicepresidenta i consellera de Governació i Rela-
cions Institucionals Joana Ortega i la consellera d’Ensen-
yament Irene Rigau.

Tot i el marc legal i democràtic en què s’està fent tot el 
procés, l’Estat espanyol l’ha judicialitzat, utilitzant política-
ment els seus tribunals per obrir querelles i portar davant 
la justícia els nostres representants polítics. El passat dia  
6 de febrer, van ser jutjats. El TSJ de Catalunya dilluns dia 
13 de març, va anunciar la sentència que inclouen penes 
d’inhabilitació i econòmiques.

Francesc Homs va ser jutjat pel Tribunal Suprem el passat 
27 de febrer. El 22 de març es va conèixer la sentència 
que inhabilita Homs durant un any i un mes i una multa 
de trenta mil euros, per delicte de desobediència greu i 
ha quedat absolt del delicte de prevaricació administrati-
va, del que l’acusava el fiscal. 

El conflicte és polític i la resolució també hauria de ser-
ho. Les nostres institucions, sobretot el Parlament, i els 
seus membres, no haurien d’estar sent perseguits per 
exemple, per permetre el debat sobre el que està pas-
sant.

Estem assistint, en un moment ja de desencant i allun-
yament de la ciutadania de la política, a una situació que 
genera, com a mínim, més recels i dubtes sobre les ga-
ranties democràtiques. 

MÒNICA TORRE-MARIN

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

RELEVO

En la votación de presupuestos comprometimos la pala-
bra del alcalde, quien afirmó en pleno que durante este 
2017 se trabajaría para elaborar unas bases reguladoras 
de la concesión de subvenciones. Una regulación que 
parametrice la utilidad pública de estas subvenciones 
en términos educativos, sociales, deportivos, de integra-
ción, etc; que sea transparente, cuyas bases podamos 
negociar entre todos los partidos y que en definitiva pro-
fundice en la transparencia y evite la posibilidad de que 
afloren prácticas clientelares. Ésa era nuestra única con-
dición. Esperemos que se cumpla su palabra.

Nos encontramos a mediados de mandato. Es nuestro 
deseo que se mantenga el buen tono general en el de-
bate político, y que no caigamos en la tentación, en la 
carrera hacia final de mandato y con vistas a las eleccio-
nes, de generar polémicas de incierta rentabilidad elec-
toral y de consecuencias negativas para la convivencia y 
la coordinación entre partidos.

En Ciudadanos se produce un relevo. Mónica me rele-
vará en el puesto hasta final de mandato. Cambian las 
personas pero no la ilusión por el proyecto común, pu-
ramente demócrata en el sentido en el que nos impor-
tan las personas antes que los territorios, nos importan 
las personas sin tener en cuenta otros condicionantes 
como lengua, sexo, religión o capacidad económica.

Ha sido un honor y un placer representar a los vecinos 
del pueblo y aportar mi pequeño grano de arena para ha-
cer de Abrera un pueblo mejor. Me siento enormemen-
te agradecido. Si pudiera pedir un deseo final, sería que 
entre todos consigamos dignificar la profesión política, 
de forma que el trabajo sea emocionalmente más fácil 
y más atractivo para los talentos, que respetemos pro-
fundamente a aquellos que no piensan como nosotros.

Un abrazo vecinos. 

JUAN AGUSTÍN

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

“En el campo de fútbol todos me 
llaman abuelo”
¿Durante cuántos años ha sido el utillero de la Agrupació Esportiva Abre-
ra?  

Hace más de quince años. Cuando se inauguró el campo de futbol actual 
primero fui delegado y después pasé a ser el utillero. Soy el socio número 2 
de la A.E.Abrera y he conocido a nueve presidentes de la entidad.

¿Qué trabajo desempeña un utillero?

Abrir el campo, el vestuario, entregar el material deportivo a los jugadores, 
recoger y cerrar las instalaciones y, en alguna ocasión, lavar ropa deportiva.

Y durante los siete días de la semana

Sí, de lunes a viernes, de las cuatro, cuatro y media de la tarde a las nueve, 
nueve y media de la noche. Los sábados todo el día y los domingo de 8 de 
la mañana a 3 de la tarde.

Conoce el campo y sus instalaciones a la perfección

Sí, cuando falta alguna cosa, me preguntan...

Todos le conocen como el abuelo. ¿Por qué?

Tres generaciones de mi familia han jugado a fut-
bol con la A.E.Abrera: mi hijo, mi sobrino y mi 

nieto que, cuando me veía, me llamaba abue-
lo. Sus compañeros me empezaron a llamar 
también así. Después los padres y las ma-
dres... ¡Por Antonio no me conoce nadie!

De todos estos años, ¿qué momentos 
recuerda como entrañables?

Cuando el Abrera subió a segunda re-
gional fue muy divertido. También cuan-
do los niños subieron de categoría. Con 
los pequeños me lo he pasado bomba. 
En una ocasión fueron a jugar a Hospita-
let de l’Infant y, mientras ellos estaban en 

la playa, yo los esperaba bajo una palmera.

En la A.E. Abrera se le quiere mucho. Prue-
ba de ello es que ha sido homenajeado en 

dos ocasiones

Sí, recibir una placa me hizo llorar… La primera vez 
me llamaron por megafonía por mi nombre y en el 

campo se hizo el silencio. Hasta que añadieron “el abuelo” 
y todos empezaron a gritar. 

¿Ha cambiado mucho la entidad en estos años?

Sí, cuando empecé sólo había dos equipos, amateur y juvenil. ¡Ahora son 19! 
Hay más jaleo pero se lleva bien, hay mejor material. 

Fue el utillero hasta el año pasado, pero continúa en el campo cada día. 
¿Por qué?

Porque me gusta (sonríe). 

ANTONIO ROSAS,  
UTILLERO DE LA AGRUPACIÓ ESPORTIVA ABRERA 
DURANTE 16 AÑOS


