
Abrerainfo
Butlletí Municipal d’Abrera / www.ajuntamentabrera.cat

NÚM. 122

JULIOL - AGOST 2017

COMUNICACIÓ
INAUGUREM ELS NOUS ESTUDIS DE 
RÀDIO ABRERA

MUNICIPI
MILLORAREM LA SEGURETAT 
DELS VEHICLES I ELS VIANANTS 
EN L’ACCÉS AL BARRI DE SANTA 
MARIA DE VILALBA

IGUALTAT 
COMMEMOREM EL DIA DE 
L’ORGULL LÈSBIC, GAI, TRANS, 
BISEXUAL, I INTERSEXUAL (LGTBI) 

Èxit de participació 
a la nostra Festa Major!



www.ajuntamentabrera.cat

El certificat PEFC garanteix que el paper d’aquesta publicació 
ha estat elaborat amb fusta provinent de boscos gestionats 
de forma sostenible.

SUMARI

4 Inaugurem els nous estudis de Ràdio Abrera

7 Millorarem la seguretat dels vehicles i els vianants 
en l’accés al barri de Santa Maria de Vilalba

8 Front comú per reivindicar la finalització de  la 
B-40 dins dels terminis i sense més retallades

10 Ens adherim a la xarxa Rescat d’emergències i 
seguretat de Catalunya

11 Els alumnes del curs de jardineria han fet 
pràctiques a les zones verdes del municipiI 

A
ACTUALITAT

12 Èxit de participació en la Festa Major 2017!

18 Afluència massiva de públic a la segona edició de 
l’Abrera Street Food

21 Commemorem el Dia de l’Orgull lèsbic, gai, trans, 
bisexual, i intersexual (LGTBI) 

24 Visitem els horts socials amb l’alcaldessa de Sant 
Vicenç dels Horts

26 La Cursa Popular Abrera Corre D9 reuneix més de 
mil persones

S
SOCIETAT,  
CULTURA I  

ESPORTS

33 Opinió

36 Gent d’Abrera: La Xarxa, Associació per a la  
Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a  
AbreraO

OPINIÓ I  
CONTRA

1er Premi Concurs de fotografia Fes clic! a la Festa 
Major. “Els Bastoners” de Sílvia López.

2on Premi Concurs de fotografia Fes clic! a la Festa 
Major. “Emoció a la barca” de Luís Frontado.

3er Premi Concurs de fotografia Fes clic! a la Festa 
Major. “Havaneres a la fresca” de Bàrbara Di Candia.



Abrerainfo 3 juliol - agost 2017

EDITORIAL

Conéctate a Abrera
La inauguración de los nuevos estudios de Radio Abrera 
es la primera información que destacamos en esta nueva 
edición del boletín municipal Abrerainfo. Ésta fue una de 
las actividades relevantes de la Festa Major 2017, un éxito 
de participación ciudadana. 

En este boletín también encontraréis otros eventos des-
tacados del segundo trimestre del año como las obras 
de mejora realizadas en la Piscina Municipal de Verano, la 
celebración de la segunda edición del Abrera Street Food 
o la conmemoración del Día del Orgullo Lésbico, Gay, 
Trans, Bisexual, y Intersexual (LGTBI), entre otros temas.

Para cerrar la revista, en la sección Gent d’Abrera, podéis 
leer una entrevista a La Xarxa, Associació per a la Promo-
ció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Abrera.

Desde el Departamento de Comunicación del Ayunta-
miento os recordamos que también podéis consultar este 
boletín en nuestra web (www.ajuntamentabrera.cat) en 
formato PDF. Podéis consultar las noticias y actividades 
de la corporación en la sección Noticias y en la web de 
Radio Abrera (www.radioabrera.cat).

También encontraréis estas informaciones en las app gra-
tuitas Connecta’t a Abrera y Radio Abrera, que podéis des-
cargaros en vuestros teléfonos móviles y tabletas con los 
sistemas operativos Android y iOS. 

Connecta’t a Abrera 
La inauguració dels nous estudis de Ràdio Abrera és la 
primera informació que destaquem en aquesta nova 
edició del butlletí municipal Abrerainfo. Aquesta va ser 
una de les activitats rellevants de la Festa Major 2017, 
tot un èxit de participació ciutadana.

En aquest butlletí també trobareu altres esdeveniments 
destacats del segon trimestre de l’any com les obres 
de millora realitzades a la Piscina Municipal d’Estiu, la 
celebració de la segona edició de l’Abrera Street Food, 
o la commemoració del Dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, 
Trans, Bisexual i Intersexual (LGTBI), entre altres temes.

Per tancar la revista, a la secció Gent d’Abrera, hi po-
deu llegir una entrevista a La Xarxa, Associació per a la 
Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Abrera.

Des del Departament de Comunicació de l’Ajunta-
ment us recordem que podeu consultar aquest but-
lletí al nostre web (www.ajuntamentabrera.cat) en for-
mat PDF. Podeu consultar les notícies i activitats de 
la corporació a la secció Notícies i al web de Ràdio 
Abrera (www.radioabrera.cat).

També trobareu aquestes informacions a les apps gra-
tuïtes Connecta’t a Abrera i Ràdio 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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Veïns i veïnes de totes les edats van 
visitar les noves instal·lacions de 
Ràdio Abrera, ubicades a la primera 
planta de la Sala Municipal (Casa-
mada, 14). L’acte va tenir lloc per la 
Festa Major, el 29 de juny, 32 anys 
després de la inauguració dels pri-
mers estudis de la nostra ràdio.

El conductor del programa Fórmu-
la Matí, Jordi Quintana, va presen-
tar l’acte, que va començar amb els 
emotius parlaments de l’alcalde, Je-
sús Naharro, la regidora de Comuni-
cació, Montse Navarro, la directora 
de Ràdio Abrera, Anabel Gómez, i el 
tècnic, Txema Verdugo.

Tots tres van destacar la gran feina 
realitzada durant aquestes tres dè-
cades pels col·laboradors i col·la-
borades  de l’emissora. També van 
recordar els professionals que han 
treballat a la ràdio i que malaurada-
ment ens han deixat, com el direc-
tor Fernando Espallargas, a qui s’ha 

Obres

Inaugurem els nous estudis  
de Ràdio Abrera! 

XXXXXXXXX
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homenatjat posant el seu nom a un 
dels estudis de la nova ràdio. La seva 
família ens va acompanyar durant 
l’acte.

Tot seguit, van descobrir una placa 
commemorativa i es van visitar les 
instal·lacions. L’acte va finalitzar amb 
un petit refrigeri per a tots els assis-
tents.

Portes obertes

L’endemà, el divendres 30 de juny, 
van continuar les visites amb les jor-
nades de portes obertes per visitar la 
nova Ràdio Abrera, que van tenir lloc 
al matí i a la tarda.

Festa Major Jove

I per continuar amb la festa d’inaugu-
ració, els locutors de Ràdio Abrera, 
Jordi Quintana, Jordi Bosquet, Alba 
Vizcaíno i Òscar Navarro van obrir la 
Festa Major Jove a l’Escenari Morral 
amb la Ràdio Abrera Summer Party 
a partir de la mitjanit. A la festa hi va 
haver molta animació, bona música 
i molts regals! n

ACTUALITAT

Instal·lacions modernes

La nova Ràdio Abrera té una superfície construïda total de 158,32 me-
tres quadrats. Tots els controls, locutoris i despatxos estan visualment co-
municats entre ells i disposen de llum natural. Les instal·lacions compten 
també amb dues cabines de gravació, una sala polivalent amb magatzem, 
una sala tècnica i lavabos. Al vestíbul d’accés a la planta baixa hi ha un 
ascensor apte per a persones amb mobilitat reduïda.
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A
ACTUALITAT

Des de l’Ajuntament d’Abrera ens 
hem reunit amb el Ministeri de Fo-
ment i hem manifestat la nostra 
preocupació pel retard de les obres 
que estan realitzant al torrent Gran. 
Per aquest motiu, hem exigit que 
es finalitzin com més aviat millor 
per acabar amb les retencions de 
trànsit que tenen lloc a l’autovia i 
que afecten bona part dels nostres 
veïns i veïnes. 

El Ministeri de Foment està realitzant 
les obres de reparació, condiciona-
ment i millora de la capacitat hidràu-
lica de l’obra de fàbrica del torrent 
Gran sota l’autovia A-2 en el punt 
quilomètric OF 584 + 000. Segons 
les previsions del Ministeri, les obres 
finalitzaran aquesta propera tardor.

Per tal de millorar la capacitat hidràu-
lica de l’obra de fàbrica del torrent 
Gran en l’encreuament de l’autovia 

A-2, s’ha executat un caixó de formi-
gó armat de 6 metres d’amplada i 5 
d’alçada de dimensions interiors, i de 
110 metres de longitud. 

Els gruixos dels murs i sostre del 
caixó són d’1 metre i el gruix de la 
solera és d’1,50 metres. Amb aques-
ta actuació s’augmenta més de 4 ve-
gades la capacitat hidràulica que hi 
havia i possibilitarà el pas de vianants 
del camí del torrent Gran sota l’au-
tovia A-2.

Caixó de formigó

El caixó de formigó armat es va 
construir a l’exterior amb la intenció 
de desplaçar-lo sota l’autovia A-2, 
mitjançant cilindres hidràulics que 
transmeten l’esforç a un mur de re-
acció i al mateix terreny. 

Com pot veure’s a les fotografies, el 
caixó de formigó armat és com un 

“vaixell” que es clava en el terreny a 
una velocitat prevista d’1 metre per 
dia. Prèviament al clavament, s’ex-
cava el terreny amb màquina des de 
dins del caixó per tal d’avançar. Ac-
tualment s’ha executat un 30% del 
clavament. 

Cal indicar que aquest tram d’autovia 
té una intensitat superior a 100.000 
vehicles al dia, una de les més altes 
de Catalunya i Espanya.

Millores en la senyalització 

Des de l’Ajuntament d’Abrera també 
vam demanar que es millorés la sen-
yalització en aquest tram. Així, hi ha 
un seguit de senyalització provisio-
nal, consensuada amb el Ministeri, 
que indica els accessos tant al nucli 
urbà d’Abrera com als polígons in-
dustrials. n

Torrent Gran

Exigim al Ministeri de Foment la 
finalització de les obres
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ACTUALITAT

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
el regidor d’Urbanisme i Mobilitat, 
Albert Roca, es van reunir al nostre 
Ajuntament, el 20 de març passat, 
amb el director general d’infraes-
tructures de Mobilitat de la Gene-
ralitat, Xavier Flores, per analitzar 
l’estat de les infraestructures que 
passen pel nostre municipi, com 
ara la C-55.

Durant la reunió se’ns va confirmar 
que les pantalles acústiques de la 

C-55 a l’alçada del carrer Manresa es 
col·locaran aquest any per reduir el 
soroll d’aquesta via.

També vam demanar a la Generalitat 
que s’estudiïn solucions per a altres 
trams del nostre municipi propers a 
la C-55. 

A més, a la sessió de treball, vam 
analitzar la millora als accessos a 
aquesta via i les retencions de trànsit 
que tenen lloc en direcció al peatge 
de Martorell i Barcelona. n

Infraestructures

Exigim que les pantalles de la 
C-55 a l’alçada del carrer Manresa 
es posin aquest any

Des de l’Ajuntament estem  treballant  
conjuntament amb la Diputació per 
la millora de la seguretat als  acces-
sos del  nostre municipi. El projecte 
de millora de l’accés al barri de Santa 
Maria de Vilalba s’ha realitzat amb la 
voluntat de millorar significativament 
la seguretat dels vehicles i els vianants 
en la cruïlla de la carretera BV-1202 
a l’accés de Santa Maria i al camí del 
Suro.

Per fi ja tenim un projecte acordat 
per les dues parts, aquest  preveu la 
construcció d’una rotonda i millora 
dels traçats actuals, per fi es  subs-
tituirà la intersecció en creu actual. 
També preveu un pas de vianants se-
gur de travessada com a continuació 
del camí del castell de Santa Maria de 
Vilalba amb el camí del Suro i la ubi-
cació d’una àmplia parada d’autobús. 
També hi haurà nou mobiliari urbà, 
enllumenat públic i millores en la sen-
yalització horitzontal i vertical. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera també 
treballem des de fa anys en la recerca 

d’una solució al problema del soroll 
generat per les infraestructures. La 
propera col·locació de les pantalles 
acústiques de la C-55 a l’alçada del 
carrer Manresa, per part de la Gene-
ralitat de Catalunya, és una bona notí-
cia per al nostre municipi. Resta pen-
dent definir els últims paràmetres per 
complir la normativa actual. Estarem 
vigilants per tal de que compleixen 
els terminis que ens ha promès.

Aquests darrers mesos també ens 
hem reunit amb el Ministeri de Fo-
ment per demanar la finalització de 
les obres del torrent Gran, per una 
banda, i la finalització de les obres de 
la B-40, i la connexió pacífica amb les 
vies que actualment travessen la nos-
tra vila per l’altra, fent un front comú 
amb els altres municipis afectats. 

Treballem de forma continua amb to-
tes les institucions supramunicipals 
per tal de defensar la seguretat dels 
nostres veïns i veïnes, i la cohesió 
urbana respectuosa amb el nostre 
territori.

Jesús Naharro, Alcalde

Nova rotonda

Millorarem la 
seguretat dels 
vehicles i els 
vianants en 
l’accés al barri 
de Santa Maria 
de Vilalba
Des de l’Ajuntament d’Abrera es-
tem treballant amb la Diputació 
de Barcelona per la millora de 
l’accés al barri de Santa Maria de 
Vilalba. A petició del nostre con-
sistori, la Diputació ha redactat el 
projecte constructiu d’una roton-
da d’accés a Santa Maria de Vilal-
ba a la carretera BV-1202. 

El diputat d’Infraestructures Viàries 
i Mobilitat, Jordi Fàbrega, va entre-
gar el document a l’alcalde d’Abre-
ra, Jesús Naharro, a finals del mes 
de juny. 

El pressupost total de l’actuació 
de 347.914,71 € serà costejat per la 
Diputació de Barcelona i l’Ajunta-
ment d’Abrera. S’iniciarà el procés 
de licitació per poder adjudicar 
l’obra i que comenci al més aviat 
possible. Segons la Diputació, a 
mitjans de 2018. n

136.667,28
euros  

aportarà l’Ajuntament  
al projecte
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ACTUALITAT

Visita institucional

Demanem als 
directius de 
SEAT que el 
nou model SUV 
porti el nom 
d’Abrera 
L’alcalde, Jesús Naharro, va visitar 
l’empresa SEAT juntament amb al-
tres càrrecs electes i directius de la 
companyia, coincidint amb la pri-
mera visita a la factoria del presi-
dent de la Generalitat, Carles Puig-
demont. 

L’alcalde va traslladar als directius de 
la companyia la petició que el nou 
SUV de SEAT porti el nom d’Abre-
ra. Això seria “un valor afegit per al 
nostre municipi”, va manifestar l’al-
calde, que també va felicitar SEAT i 
Volkswagen per la seva aposta per 
un futur sostenible.

Jesús Naharro també va assenyalar 
que molts veïns i veïnes del nostre 
municipi treballen a SEAT i a diverses 
empreses vinculades a la factoria. 

El nom del nostre municipi és una 
de les nou propostes seleccionades 
de la iniciativa #SEATbuscaNombre 
per donar nom al tercer SUV de la 
marca, que es posarà a la venda en 
2018. La marca presentarà el 12 de 
setembre en roda de premsa al Saló 
de Frankfurt els noms dels finalistes 
i desvetllarà el nom del nou SUV 
abans del 15 d’octubre. n

Visita institucional

Assistim a la inauguració  
del CARS de SEAT 
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regi-
dor de Sanitat, Xavier Serret, van 
participar el dilluns 24 d’abril a 
l’acte d’inauguració del nou Cen-
tre d’Atenció i Rehabilitació (CARS) 
de l’empresa SEAT. La ministra de 
Sanitat, Dolors Montserrat, i el 
conseller de Salut de la Generali-
tat, Antoni Comín, van inaugurar el 
centre acompanyats del president 
de SEAT, Luca de Meo. 

El nou Centre d’Atenció i Rehabilita-
ció (CARS) és una instal·lació pionera 
en medicina preventiva assistencial i 
rehabilitadora, que compta amb un 

equip de 25 professionals especia-
litzats en àrees com ara traumato-
logia, cardiologia i ginecologia, que 
ofereixen serveis personalitzats als 
més de 14.500 treballadors de SEAT. 

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
el regidor de Sanitat, Xavier Serret, 
van destacar l’aposta del nostre 
Ajuntament per la promoció de la 
salut. Per la seva banda, la ministra 
de Sanitat va assenyalar que les dife-
rents administracions (ajuntaments, 
Generalitat i Govern de l’Estat)  han 
de jugar un paper important en 
aquesta promoció. n

Abrera, Olesa de Montserrat, Terrassa i Viladecavalls

Front comú per reivindicar la 
finalització de  la B-40 dins dels 
terminis i sense més retallades 
El Ministeri de Foment va orga-
nitzar, el dimarts 20 de juny, una 
visita a les obres de l’autovia orbi-
tal B-40 amb el ministre Íñigo De 
La Serna.  A la visita hi van assistir 
l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
l’alcaldessa d’Olesa de Montserrat, 
Pilar Puimedon, l’alcalde de Terras-
sa, Jordi Ballart i l’alcaldessa de Vi-
ladecavalls, Francesca Berenguer.

La comitiva va visitar les obres i va 
assistir al calatge del túnel Terras-
sa-Abrera, una de les actuacions 
més esperades i reivindicades pels 
municipis. A la visita es va poder 
comprovar l’avenç de les obres i 
conèixer el calendari que proposa 
el Ministeri per a la finalització del 
tram Olesa-Viladecavalls, prevista 
per l’octubre de 2019.

Els quatre càrrecs electes munici-
pals van coincidir a valorar positi-
vament la visita del ministre, amb la 

qual es donava resposta a una peti-
ció conjunta de tots quatre munici-
pis el passat mes de març; però, al 
mateix temps, van refermar el front 
comú municipal per denunciar les 
retallades i els endarreriments que 
està patint l’obra. 

Els alcaldes van reiterar les seves de-
mandes en relació amb els pressu-
postos de l’obra, reclamant que no 
hi hagi més demores ni retallades i 
que el Ministeri compleixi amb els 
compromisos adquirits. n
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ACTUALITAT

Trasllat provisional  

Els departaments 
de Serveis 
Socials i Dones i 
Igualtat canvien 
temporalment de 
seu
Des de l’1 de juny, les oficines dels 
departaments de Serveis Socials i 
Dones i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Abrera es troben de forma pro-
visional al carrer de Tarragona, nú-
mero 2 (xamfrà avinguda de Sant 
Hilari). 

Les regidories de Serveis Socials i Do-
nes i Igualtat d'Abrera tindran depen-
dències noves amb la reconstrucció 
de l'edifici del carrer Major, número 
3. Les obres s'iniciaran properament.

Mentre, trobareu les regidories al 
nou edifici municipal del carrer de 
Tarragona en l'horari habitual: de 
dilluns a divendres de 9.00 a 13.00 
hores, i dimarts i dimecres de 15.30 
a 19.00 hores (juliol i agost només 
dimecres), i al mateix telèfon: 93 770 
29 11. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera pre-
guem que disculpeu les molèsties! n

Després de diverses reunions entre 
l’Ajuntament d’Abrera i el Ministeri 
de Foment, al mes de maig es van 
executar les obres de reparació del 
paviment asfàltic al carrer Francesc 
Layret, a la rotonda del Rebato, en 
el tram de baixada sota el pont de 
l’autovia A-2, i de reposició d’una 
peça prefabricada del pont. 

Des de l’Ajuntament vam demanar 
al Ministeri de Foment la realització 

d’aquestes actuacions en una reu-
nió mantinguda el 20 d’abril passat. 
Aquestes obres han millorat l’asfal-
tat a l’entrada del nostre municipi i 
han augmentat la seguretat dels ve-
hicles que hi circulen.  Així mateix, 
hem invertit en la seguretat i millora 
de les nostres vies públiques. Des 
de la Regidoria d’Obres i Serveis 
també hem reparat un tram de pavi-
ment malmès entre els carrers Can 
Noguera i Darwin. n

Obres

Millorem el paviment al Rebato i 
a l’avinguda de Ca n’Amat

Enguany les piscines municipals 
d’estiu disposen d’una instal·la-
ció renovada per al tractament de 
l’aigua. Amb tots aquests treballs, 
hem fet un pas més per posar al 
dia tot el conjunt d’instal·lacions 
que des de l’Ajuntament oferim als 
veïns i veïnes mitjançant el Depar-
tament d’Esports. 

La instal·lació per al tractament de 
l’aigua de la piscina d’estiu (passeig 
de l’Església, 18)  estava formada per 
dues cambres soterrades i una pe-
tita caseta d’eines. Amb el pas dels 

anys, aquest equipament estava 
pendent de renovar-se, no només 
pel deteriorament propi del seu ús, 
sinó també per posar al dia el seu 
equip i dotar-lo d’un espai més ade-
quat.

Instal·lació més gran i moderna

La petita caseta d’eines és ara un 
cobert metàl·lic molt més gran i 
modern, que permet acollir tota la 
instal·lació hidràulica que garanteix 
les condicions òptimes de salubritat 
de l’aigua del conjunt de les pisci-
nes. n

Piscina Municipal d’Estiu

Millorem la sala de filtració i 
tractament de l’aigua 
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Prevenció

Treballs de manteniment  
a les franges de seguretat

Telecomunicacions 

Ens adherim a Rescat, la xarxa 
d’emergències i seguretat de 
Catalunya
Des de l’Ajuntament d’Abrera ens 
hem adherit a Rescat, la xarxa de 
Radiocomunicacions d’Emergèn-
cies i Seguretat de Catalunya, mi-
tjançant un conveni de col·labora-
ció amb el Departament d’Interior 
de la Generalitat.

Rescat és una xarxa de radiocomu-
nicacions que aplega i substitueix 
les principals xarxes diferents i exis-
tents a Catalunya i que té la volun-
tat de servir a tots i cadascun dels 
col·lectius implicats en la seguretat i 
les emergències. 

Millorar el rendiment

L’objectiu d’aquest sistema integrat 
d’emergències i seguretat és millo-
rar el rendiment, l’eficàcia i l’opera-
tiva de tots els recursos del territori 
que treballen en aquest àmbit. Fins 
ara, els efectius de cada cos, com 
ara Policia Local o cada organitza-
ció, treballaven amb el seu propi sis-
tema de telecomunicacions.

Aquest sistema integrat facilita la 
coordinació entre els col·lectius 

d’emergències i comporta un me-
nor cost i una major rendibilitat d’ús. 
A més, compta amb una tecnologia 
molt avançada. Es tracta de la tec-
nologia TETRA (Terrestrial Trunked 
Radio), un estàndard europeu que 
permet diverses comunicacions 
simultànies en una mateixa zona i 
garanteix la seguretat i la confiden-
cialitat en les transmissions de veu i 
dades. n

José Luis Hita
Regidor de Seguretat Ciutadana

Rescat presenta tres grans avan-
tatges: el canvi de la tecnologia 
analògica a digital, l’ampliació de 
la zona de cobertura, i la sincro-
nització en una sola xarxa de tots 
els cossos de seguretat.

Seguretat

Un incendi 
afecta els límits 
dels termes 
municipals 
d’Esparreguera i 
Hostalets
Un total de 80 dotacions de bom-
bers, sis de les quals aèries, van tre-
ballar el divendres 23 de juny en un 
incendi que es va originar, passades 
les cinc de la tarda, en una riera en-
tre els límits dels termes municipals 
d’Esparreguera i Hostalets de Pie-
rola, a la finca Pontimar. El vent va 
provocar que el foc afectés el nos-
tre terme municipal, en la zona de 
Sant Ermengol. 

El foc va quedar estabilitzat al ves-
pre fins que es va extingir totalment. 
En cap moment no hi va haver perill 
per als veïns i veïnes. La policia local 
d’Abrera i voluntaris de Protecció Ci-
vil van col·laborar en les tasques per 
controlar l’incendi. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
dotar de provisions als bombers. L’al-
calde, Jesús Naharro, va estar a la 
zona de l’incendi seguint les tasques 
d’extinció i va activar el Pla d’emer-
gència, que va desactivar hores des-
prés. L’incendi va afectar 300 metres 
quadrats d’arbustos i matolls dins el 
nostre terme municipal. n

En el marc de les mesures de pre-
venció d’incendis forestals, des del 
Departament de Protecció Civil de 
l’Ajuntament d’Abrera hem dut a 
terme els treballs de manteniment 
de les franges de seguretat del mu-
nicipi als diferents barris del terme 
municipal. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera rea-
litzem aquests treballs el segon tri-
mestre de cada any als barris de Ca 
n’Amat, Sant Miquel, les Carpes, Can 
Vilalba i Santa Maria de Vilalba.

Consells de Protecció Civil

Als propietaris de parcel·les, se’ls 
recomana aclarir l’arbrat per acon-
seguir una distància mínima entre 
arbres d’entre 6 i 8 metres, i que les 
seves capçades no estiguin a menys 

de 5 metres l’una de l’altra, i també 
aclarir el sotabosc arrencant els ar-
bustos que calgui per aconseguir 
que la cobertura no superi el 15% de 
l’extensió de la parcel·la, amb una 
distància mínima de tres metres en-
tre mates. 

Pel que fa als consells preventius per 
evitar incendis forestals, recordem 
que no es poden llençar burilles, ni 
caminant ni per la finestra del cotxe, 
així com tampoc llençar coets, pe-
tards o focs d’artifici. Igualment, no 
es poden utilitzar barbacoes que no 
estiguin autoritzades, ni deixar es-
combraries ni deixalles al bosc i res-
ten prohibides les cremes de residus 
al jardí. Recordem que el telèfon 
d’emergències és el 112. n
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Formació

Entrega de diplomes
Formació

Els alumnes 
del Curs de 
jardineria han 
fet pràctiques a 
les zones verdes 
del municipi
Un total de 13 veïns i veïnes han 
realitzat el Curs de jardineria que 
hem organitzat des del Departa-
ment de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament d’Abrera. La formació 
va començar el 24 d’abril i va fina-
litzar el 26 de maig.

El curs ha format els alumnes per 
treballar de personal de manteni-
ment de parcs i jardins i, també, per 
obtenir el carnet de manipulador i 
aplicador de productes fitosanitaris, 
nivell Bàsic.

Els alumnes del curs han fet pràcti-
ques a zones verdes del municipi en 
espais facilitats per la Brigada Muni-
cipal, que també ens ha cedit algu-
nes eines i les flors que s’han plantat 
en llocs com els jardins de l’església 
de Sant Pere. n

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regi-
dora de Promoció Econòmica, Mò-
nica Torre-Marín, van entregar, el 
divendres 16 de juny, els diplomes 
del Curs d’atenció sociosanitària 
en institucions socials i del Curs 
de competències industrials per a 
operaris de producció en una de 
les aules del Departament de Pro-
moció Econòmica de l’Ajuntament 
d’Abrera. 

El curs d’atenció sociosanitària en 
institucions socials va començar al 
mes de gener i va finalitzar al mes de 
maig. La formació va ser de 450 ho-
res: 370 hores de classes teòriques 
i 80 hores de pràctiques en empre-
ses. 

Aquests alumnes van fer pràctiques 
formatives en sis centres: Residència 
Santa Oliva, Residència La vial, Resi-
dència Can Serra, Residència Anoia, 

Residència Canigó i Llar Residència 
Torrent de Llops. Una representant 
d’aquest darrer centre va assistir a 
l’entrega de diplomes.

El Curs de competències industrials 
per a operaris de producció va co-
mençar al mes de maig i va finalitzar 
al mes de juny. La formació, amb un 
total de 90 hores, va incloure clas-
ses d’electricitat bàsica industrial (55 
hores), pneumàtica i hidràulica (30 
hores) i autòmats programables (5 
hores). 

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regi-
dora de Promoció Econòmica, Mò-
nica Torre-Marín, van felicitar els 
alumnes i van destacar l’aposta de 
l’Ajuntament per la formació amb la 
realització d’aquests cursos. Els par-
ticipants van valorar positivament la 
formació i la possibilitat de fer pràc-
tiques en empreses. n 

80
hores de pràctiques  

en empreses van realitzar els 
alumnes del Curs d’atenció  

sociosanitària

13
veïns i veïnes  

han fet el Curs de jardineria

Promoció Econòmica

Conveni de col·laboració amb la 
Delegació del Baix Llobregat de la 
Cambra de Comerç de Barcelona
L’alcalde, Jesús Naharro, i el presi-
dent de la Delegació del Baix Llo-
bregat de la Cambra de Comerç, 
Carles Guilera, van signar el 19 de 
maig un conveni de col·laboració 
entre l’Ajuntament d’Abrera i la 
Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria, Serveis i Navegació de Barce-
lona. 

La regidora de Promoció Econòmi-
ca, Mònica Torre-Marín, també va 
assistir a l’acte de signatura, que va 
tenir lloc a la sala de juntes de l’Ajun-
tament. Els assistents van valorar 
molt positivament la signatura del 
conveni i van destacar que portarà 
beneficis a les dues corporacions. 
La Cambra assessorarà l’Ajuntament 
en temes com el creixement dels 

polígons industrials per tal de re-
forçar la cohesió entre les empreses 
i els veïns i veïnes del nostre munici-
pi. L’Ajuntament, per la seva banda, 
traslladarà a la Cambra les inquie-
tuds de les empreses d’Abrera. n
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Amb més de cinquanta activitats 
i propostes per a veïns i veïnes de 
totes les edats, un any més la nostra 
Festa Major ha tingut una alta parti-
cipació ciutadana. Des de l’Ajunta-
ment d’Abrera fem un cop més un 
balanç molt positiu de la festa.

El cant i la música de la Coral Con-
trapunt d’Abrera van iniciar, el diu-
menge 25 de juny, les activitats pro-
gramades per la nostra Festa Major. 
Sota la direcció de l’Oriol Hernández 
i l’acompanyament al piano del Jordi 
Casas, la formació del nostre muni-
cipi va oferir un repertori adreçat a 
tothom a l’auditori del Centre Poli-
valent.

L’endemà, el dilluns 26 de juny, va 
començar el Taller de Capgrossos, 
adreçat a nens i nenes a partir dels 7 
anys. Des de la Regidoria de Cultura 
vam organitzar aquesta activitat en 
col·laboració amb l’Agrupació Cultu-
ral i Folklòrica d’Abrera que ha estat 
tot un èxit! 

Per Sant Pere, Festa a Abrera

El dijous 29 de juny vam celebrar la 
nostra diada: Sant Pere. El parc de 
l’Estació va acollir a primera hora del 
matí una classe de ioga a càrrec de 
l’Associació Vive i Baila. Una trentena 
de dones van participar-hi! A les dot-

ze del migdia, l’Església de Sant Pere 
d’Abrera es va omplir amb la celebra-
ció de la Missa Major. Després, l’Hort 
de la Parròquia va acollir un concert 
vermut amb el trio 3 Lonely Men. A 
la tarda, l’alcalde, Jesús Naharro, va 
inaugurar els nous estudis de Ràdio 
Abrera, ubicats a la primera planta de 
la Sala Municipal.  

Paral·lelament, nens i nenes i adults 
van participar a la orxatada amb far-
tons, una novetat d’enguany, que es 
va celebrar amb èxit a l’escenari Can 
Morral, al parc de Can Morral. Aques-
ta activitat, que va aplegar unes 500 
persones, va comptar amb la col·la-
boració de l’AMPA de l’Escola Josefi-
na Ibáñez. Seguidament, les famílies 
van gaudir de l’espectacle de circ 
Entredos de la companyia Capicua.

L’escenari Casanova, a la plaça de 
Rafael Casanova, va acollir una ba-
llada de sardanes amb la Cobla Con-
temporània, i l’escenari Trueta, a la 
plaça del Doctor Trueta, el concert 
de l’Escola de Música d’Abrera. Per 
acabar el dia, el parc de l’Estació es 
va convertir en un cine amb el cicle 
Cinema Jove al Carrer i la projecció 
de la pel·lícula Zootrópolis.

A la tarda, l’alcalde, Jesús Naharro, 
i el regidor de Gent Gran, Francisco 

Sánchez, van inaugurar l’exposició 
de treballs manuals, costura i pat-
chwork realitzats per l’alumnat del 
taller del Casal d’Avis d’Abrera.

Pregó i Correfoc

El Pregó de Festa Major des del balcó 
de l’Ajuntament a càrrec del popular 
humorista i monologuista Peyu, el 
Correfoc a càrrec de la Colla de Dia-
bles Bram de Foc d’Abrera, amb la 
participació de Dimonis de Pallejà i 
Diablots d’Olesa; un espectacular Pi-
romusical a la plaça de l’Església; el 
ball de nit amb l’Orquestra Titanium; 
la Festa Major Jove amb #BigFriday 
i Ràdio Abrera, i l’actuació de Da-
soul al parc de Can Morral van ser 
les activitats de la nostra Festa Major 
divendres a la nit.

Cercavila tradicional i moltes més 
activitats

La trobada de col·leccionistes de 
xapes de cava i un taller de clown 
per famílies van ser les primeres ac-
tivitats de Festa Major de dissabte, 1 

Cultura

Èxit de participació  
en la Festa Major 2017!

Francisco Sánchez
Regidor de Cultura

Des de la Regidoria de Cultura de 
l’Ajuntament d’Abrera agraïm el 
treball realitzat aquesta Festa Ma-
jor per la Brigada Municipal, Poli-
cia Local i Protecció Civil. També 
donem les gràcies a totes les enti-
tats del municipi, i a tots els veïns i 
veïnes per la seva implicació en la 
nostra festa. Un any més, gràcies a 
l’esforç de tots i totes podem afir-
mar que la Festa Major ha estat tot 
un èxit!
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de juliol. La gran novetat d’enguany, 
l’Abrera Circus, va entretenir petits i 
grans al matí i a la tarda. El torneig 
Pere Palau d’Escacs i una exhibició 
de ball de las Juventudes Rocieras 
van omplir de veïns i veïnes les pla-
ces de Rafael Casanova i del Doctor 
Trueta. 

La tradicional cercavila de Festa Ma-
jor va omplir els carrers d’Abrera de 
festa. Enguany, l’Agrupació Cultural 
i Folklòrica va convidar a colles de 
Sant Quirze del Vallès, Prat de Llo-
bregat, Olesa de Montserrat, Mar-
torell i Esparreguera. La trobada ge-
gantera també va comptar amb la 
participació dels Capgrossos de Vi-
lafranca del Penedès i els Bastoners 
del Montserratí, i també dels nens i 
nenes del Taller de Capgrossos!

Música per a totes les edats

L’Orquestra Selvatana ens va ofe-
rir un gran espectacle musical a la 

plaça de Pau Casals amb el concert 
i ball de nit de Festa Major. A la mitja 
part, l’Associació Cultural Pas a Pas i 
l’entitat BallAbrera van oferir una ex-
hibició de ball. Els joves van poder 
gaudir de les actuacions d’Estallido, 
La Bambula i DJ Kevin Avilés a la 
plaça de Can Morral. I els nostàlgics 
de la música dels 80 i 90 no es van 
perdre la gran Festa Revival 80’ de 
#Big80’ amb els DJ Alfredo Delgado 
i Jordi Busquets, i l’actuació de Ray.

Activitats de tota mena

El diumenge, 2 de juliol, vam aco-
miadar la nostra Festa Major amb 
moltes activitats per a totes les 
edats: concurs de pesca, 12 hores 
de futbol sala per a nens de 12 a 16 
anys, trobada de Seat 600, Cinema 
amb el grup Emmetcinats, Festa de 
l’Escuma Jove, matinal castellera, 
Abrera Circus, sardanes, teatre, zum-
ba, havaneres, castell de focs.

Les gralles de l’Agrupació Cultural 
i Folklòrica d’Abrera ens van des-
pertar al matí per recordar-nos que 
estàvem de Festa Major! Com és 
habitual en els darrers anys, la plaça 
de l’Església va acollir una matinal 
castellera a càrrec dels Castellers 
d’Esparreguera. Enguany ho van fer 
acompanyats d’una colla que va ve-
nir de força lluny, els Castellers d’An-
dorra.n

Festes dels barris   

Ca n’Amat, Les Carpes de Vilal-
ba, Can Vilalba, El Rebato, Santa 
Maria de Vilalba i Sant Miquel han 
celebrat les seves festes aquest 
mes de juliol. El carrer de la Font, 
a finals d’agost. Trobareu tota la 
informació al proper butlletí Abre-
rainfo!
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El parc de Can Morral va acollir, el 
divendres 5 i el dissabte 6 de maig, 
la segona edició de l’Abrera Street 
Food, una fira gastronòmica que va 
aplegar 15 food trucks i més de deu 
espectacles per a veïns i veïnes de 
totes les edats. L’esdeveniment va 
comptar amb una afluència mas-
siva de públic i es va desenvolupar 
amb molt bon ambient. 

Les food trucks van oferir una oferta 
molt variada de menjar ràpid i per 
als gustos dels més exigents. Des de 
la Regidoria de Cultura vam orga-
nitzar aquesta fira, que va comptar 
amb una gran quantitat d’especta-
cles que van sorprendre: com l’Hip-
nosi Real realitzada per l’il·lusionista 
Jordi Ruiz. Destaquem també l’es-
pectacle musical que van oferir els 
BIG80. El públic assistent va gaudir 
moltíssim, des dels més petits fins 
als més grans. n

Fira gastronòmica

Afluència massiva de públic  
a la segona edició de l’Abrera 
Street Food

Cultura

Caramelles pels 
carrers d’Abrera 
per celebrar la 
Pasqua
Unes 50 persones de totes les edats 
van amenitzar els carrers del nos-
tre municipi el diumenge 16 d’abril, 
amb la tradicional cantada de cara-
melles amb motiu de la Pasqua.

Amb els vestits típics de catalans i 
catalanes, el grup de caramellaires 
va començar a cantar al barri del Re-
bato, sota la direcció de Josep Su-
carrats.

Un trenet engalanat va portar els 
caramellaires a diferents indrets del 
poble. Van finalitzar la cantada coin-
cidint amb la fi de la missa a la Parrò-
quia de Sant Pere. n

Unes 300 persones van visitar el 
dissabte 20 de maig la III Festa de 
la Moto d’Abrera, celebrada al Casal 
Social de Can Vilalba del nostre mu-
nicipi. Unes 150 motocicletes van 
participar en l’esdeveniment, orga-
nitzat per l’Associació de Veïns de 
Can Vilalba amb la col·laboració de 
la Regidoria de Cultura de l’Ajunta-
ment, Protecció Civil i Ràdio Abrera.

El bon temps va acompanyar la tro-
bada de motoristes, que van gau-
dir de diverses activitats. La festa va 
comptar també amb diverses para-
des de roba i complements per als 
aficionats a les motos.

L’alcalde, Jesús Naharro, i diversos 
regidors i regidores del consistori van 
visitar l’activitat motard, celebrada 
per tercer any al nostre municipi. n

Trobada motard 

300 persones participen a la  
III Festa de la Moto d’Abrera

Francisco Sánchez
Regidor de Cultura

Volem agrair la col·laboració de 
totes les entitats que han partici-
pat en aquesta edició de l’Abrera 
Street Food, com Vive y Baila, Es-
cola de Dansa Juan Antonio Gar-
cía, Kizomba (Manalet), Big Friday, 
BIG80, a més de la destacada aju-
da de la Cerveseria Àgora. També 
volem agrair el treball realitzat per 
la Brigada Municipal i la Policia 
Local, que amb el seu esforç han 
fet que aquesta festa es desenvo-
lupi amb tota normalitat. 

Anna Miralles
Associació de Veïns de Can Vilalba 

Valorem positivament la III Festa 
de la Moto. Ha sigut molt satisfac-
tòria i l’any que ve la tornarem a 
organitzar!
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Les celebracions de la Diada de 
Sant Jordi van començar al nostre 
municipi el dijous 20 d’abril amb la 
Festa de Sant Jordi al Centre Poli-
valent. A partir de les 17 hores l’Es-
pai Jove i el Centre Obert van ofe-
rir Tallers i activitats diverses per a 
nens i joves.

Cap a les 18 hores, es va fer la Lectu-
ra de la Llegenda de Sant Jordi amb 
la participació dels nois i noies que 
havien fet els relats. Tot seguit va co-
mençar el concert amb els alumnes 
de l’Escola de Música. En alguna de 
les peces van arribar a ser prop de 25 
alumnes tocant junts!

Sant Jordi al Mercat Municipal

El Mercat Municipal d’Abrera va cele-
brar la Diada de Sant Jordi el dissabte 
22 d’abril amb una festa entranyable 
i divertida. Es van regalar 700 roses 
amb l’acompanyament d’un grup 
d’animació que va engrescar la gent, 
des del carrer i fins a dins del mercat.

Sant Jordi a Can Vilalba

Des del Casal Social de Can Vilalba 
també van organitzar diverses activi-
tats i jocs per a tota la família amb 
motiu de Sant Jordi el dissabte 22 
d’abril. A més, l’associació, amb l’ob-
jectiu d’ajudar els més necessitats, va 
recaptar menjar amb la col·laboració 
de tot el veïnat. 

Concert de la Coral Contrapunt

La Coral Contrapunt d’Abrera va or-
ganitzar el mateix dissabte al Cen-
tre Polivalent, a la tarda, un concert 
intercanvi amb la coral The Mamas 

and The Papas de l’Escola Llor de 
Sant Boi de Llobregat. Un concert 
on totes dues corals van compartir 
la interpretació de diverses peces.

Lectura de l’Aula d’Adults

Els alumnes de l’Aula d’Adults mu-
nicipal van celebrar Sant Jordi amb 
l’activitat Lectures Compartides, que 
va tenir lloc a l’auditori de la Casa de 
Cultura. L’aula de formació d’adults 
va commemorar els centenaris dels 
naixements de Gloria Fuertes i Juan 
Rulfo. També el 50è aniversari de la 
publicació de Cien Años de soledad 
de Gabriel Garcia Márquez i el 50 
anys de la mort d’Azorin. 

Jocs Florals a l’Escola Francesc 
Platón i Sartí

L’Escola Francesc Platón i Sartí ens va 
convidar a l’entrega de premis dels 
Jocs Florals, que aquest centre es-
colar va realitzar el dilluns 24 d’abril 
per celebrar la diada de Sant Jordi. 
L’alcalde, Jesús Naharro, va entregar 
roses i la revista dels Jocs Florals de 
l’escola als alumnes guardonats. n

Cultura i Acció Cultural 

Tallers, manualitats, música, poesia, 
relats i roses per celebrar Sant Jordi

Concurs juvenil de relats  

La Llibreria i Papereria Abrera 
i l’Associació de Comerciants 
d’Abrera van fer l’entrega dels 
premis als guanyadors del I Con-
curs Juvenil de relats. L’acte es 
va celebrar també el dissabte 22 
d’abril a la Biblioteca Josep Roca i 
Bros. La guanyadora del concurs 
va ser la Lucia Mesas, una noia de 
13 anys, amb el relat “Amics”.

El llistat de finalistes va ser:

1r Premi LUCÍA MESAS

2n Premi ANDREA CABRERA 

3r Premi PAU TRULL
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L’Auditori del Centre Polivalent va 
acollir, el dimecres 24 de maig, 
l’acte de cloenda del projecte Lle-
tra a lletra fem municipi, amb la 
participació l’Escola Ernest Lluch, 
el Servei Local de Català i l’Escola 
d’Adults d’Abrera. Els alumnes dels 
tres centres van presentar pública-
ment el treball realitzat a les aules, 
amb dramatitzacions, lectures, re-
citacions, vídeos…

Des de l’Ajuntament d’Abrera ens 
vam adherir al projecte, impulsat 
per la Diputació de Barcelona, i que 
enguany ha destacat l’obra i vida de 
quatre escriptores: Lola Anglada, 
Mercè Rodoreda, Joana Raspall i 
Maria Barbal. 

Durant el curs, els alumnes de 5è 
de l’Escola Ernest Lluch, alumnes 
de l’Escola d’Adults i dels Cursos 
de Català van treballar a les aules 
les escriptores. En algunes sessions 
amb un pedagog i una actriu. A 
més, els alumnes van tenir l’oportu-
nitat de visitar la Biblioteca Nacional 
de Catalunya.

El mes de març hi va haver una tro-
bada a Barcelona en la que els 10 
municipis participants, també Abre-
ra, van posar en comú la feina feta a 
cada municipi. 

La Biblioteca Municipal Josep Roca i 
Bros també va col·laborar en el pro-
jecte cedint bibliografia als alumnes 
i l’Escola Municipal de Música va 
amenitzar l’acte de cloenda a l’inici 
i al final. n 

Projecte educatiu

Es presenten els treballs del projecte 
Lletra a lletra fem municipi

Educació

I Fòrum Educatiu 
d’Abrera
La Casa de Cultura va acollir, el dis-
sabte 20 de maig, el I Fòrum Edu-
catiu d’Abrera, que forma part del 
Projecte educatiu d’Abrera (PeA). 
Aquesta és una iniciativa participa-
tiva que impulsem des de la Regido-
ria d’Ensenyament de l’Ajuntament 
d’Abrera per millorar l’educació 
avançant cap a una vila educadora.

Els participants van analitzar les línies 
de treball per a cada àmbit del PeA 
per al curs 2017-2018 (àmbit escolar, 
àmbit fora escola, àmbit formació 
adults, àmbit vila educadora). L’alcal-
de, Jesús Naharro, i la regidora d’En-
senyament, Maria José Orobitg, van 
participar en l’obertura de l’acte. n

Servei de català

Abrera clou la 
9a edició del 
Voluntariat per 
la llengua 
El 20 de juny passat, la Casa de Cul-
tura d’Abrera va ser el punt de tro-
bada de les parelles lingüístiques 
que han format part de la 9a edició 
de Voluntariat per la llengua (VxL) 
a la vila. 

L’acte de cloenda d’aquesta edició 
de VxL va comptar amb la presència 
de la regidora d'Ensenyament, Maria 
José Orobitg, que va adreçar parau-
les d’agraïment a tots els voluntaris i 
aprenents i va dur a terme el lliura-
ment dels certificats a tots els parti-
cipants que van assistir a l’acte.

En aquesta 9a edició del programa 
han participat 24 persones. n

Maria José Orobitg
regidora d’Ensenyament

Des de la Regidoria d’Ensenya-
ment valorem altament la impli-
cació dels centres educatius i el 
treball transversal que s’ha realit-
zat. També la col·laboració de la 
Biblioteca, de l’Escola de Música i 
el suport de la Diputació de Bar-
celona.

L’Escola Josefina Ibáñez va cele-
brar, el divendres 9 de juny, una 
gran festa d’inauguració i de fi de 
curs oberta a tota la comunitat 
educativa i als ciutadans d’Abrera.

La inauguració va començar amb 
una visita al centre per tal de donar 
a conèixer els diferents espais als 
assistents. L’acte va comptar amb 
l’assistència de l’alcalde, Jesús Na-
harro, l’alcaldessa de Sant Esteve de 
Sesrovires, Carme Rallo, i diversos 
regidors i regidores del nostre Ajun-
tament. Els familiars de la mestra 
Josefina Ibáñez, que dona nom a 
l’escola, també van ser-hi presents. 

Després van tenir lloc els parlaments 
per part de l’alcalde, Jesús Naharro, 
la regidora d’Ensenyament, Maria 

José Orobitg, la directora del cen-
tre, Consol Huerga, i la presidenta 
de l’AMPA, Merche Álvarez. 

Tot seguit, una representació 
d’alumnes va oferir un ball. Els in-
fants van gaudir de la festa amb di-
ferents inflables i fent un tastet d’ac-
tivitats extraescolars. Per acabar, la 
comunitat educativa va celebrar la 
gran festa amb un sopar i un ball. n

Centres

Gran festa d’inauguració de  
l’Escola Josefina Ibáñez



Abrerainfo 21 juliol - agost 2017

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

El dimecres, 28 de juny, vam cele-
brar el Dia de l’Orgull Lèsbic, Gai, 
Trans, Bisexual, i Intersexual (LGT-
BI). Els passos de vianants que hi ha 
davant de la Casa de Cultura, el Ca-
sal de Joves, el Pavelló d’Esports, 
al carrer Martorell i l’Ajuntament 
d’Abrera es van pintar amb els co-
lors de la bandera LGTBI. A la tarda, 
els joves de BigFriday van llegir un 
manifest a la Casa de Cultura.

Des de la Regidoria de Dones i 
Igualtat vam organitzar aquesta 
pintada per celebrar la jornada rei-
vindicativa. A més, vam celebrar un 
acte a l’auditori de la Casa de Cultu-
ra amb la lectura d’un manifest i un 
cinefòrum.

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regido-
ra de Dones i Igualtat, Montse Na-

varro, van presentar l’acte. Seguida-
ment, els joves de #Big Friday van 
llegir un manifest i després va tenir 
lloc un cinefòrum amb la projecció 
de la pel·lícula Pride. 

Durant tot el dia, la bandera LGTBI 
es va penjar al balcó del nostre con-
sistori. n

Dones i Igualtat

Organitzem 
nous cursos 
gratuïts de 
defensa 
personal 
femenina
Des de la Regidoria de Dones i 
Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera 
organitzem nous cursos de defen-
sa personal femenina. Després de 
l’èxit dels tallers que es van fer el 
mes de març passat fem nous cur-
sos gratuïts, de 6 hores cadascun.

L’objectiu principal d’aquests cursos 
es afavorir  l’autoestima i la con-
fiança de la dona, aprendre eines per 
defensar-se d’una possible agressió. 
El taller anirà a càrrec de l’instructor 
Gustavo Baco, entrenador nacional 
N1.

Les places per assistir als cursos són 
limitades, quan els grups estiguin 
plens es tancaran les inscripcions. 
Podeu realitzar les vostres inscrip-
cions a les dependències de la Re-
gidoria de Serveis Socials i Dones I 
Igualtat en horari d’atenció ciuta-
dana (carrer Tarragona, número 2, 
xamfrà Sant Hilari). I també al Casal 
de Joves – PIJ La Garsa (Centre Po-
livalent, Plaça del Rebato número 1) 
de dilluns a divendres de les 16 h a 
les 20 h. n

Igualtat

Commemorem el Dia de l’Orgull 
Lèsbic, Gai, Trans, Bisexual, i 
Intersexual (LGTBI)

Diem prou a la LGTBIfòbia!   

El Ple de l’Ajuntament d’Abrera va 
aprovar en la sessió celebrada el di-
jous 25 de maig una moció per aplicar 
la Llei 11/2014 per a garantir els drets 
de lesbianes, gais, bisexuals, transgè-
neres i intersexuals i per a eradicar 
l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Els ajuntaments d’Abrera, Begues, 
Castelldefels, el Prat de Llobregat, 
Esplugues de Llobregat, Gavà, Pa-
llejà, Sant Boi de Llobregat, Sant 
Joan Despí, Sant Just Desvern, 
Sant Vicenç dels Horts, Santa Co-
loma de Cervelló i Viladecans con-
voquem el IX Premi Literari Delta, 
concurs de narrativa per a dones, 
amb la col·laboració de les biblio-
teques municipals i amb el suport 
del Consell de les Dones del Baix 
Llobregat i de la Diputació de Bar-
celona.

Les dones que vulguin participar en 
el concurs han de complir les con-
dicions següents: ser majors d’edat 

i no haver estat guanyadores d’edi-
cions anteriors d’aquest premi.

Per més informació, adreceu-vos 
si us plau a la Regidoria de Dones i 
Igualtat de l’Ajuntament d’Abrera, al 
carrer Tarragona número 2 (xamfrà 
Sant Hilari), de dilluns a divendres de 
les 9 h a les 13.30 h i el dimecres de 
16 h a 19 h. O al telèfon 93 770 29 11 
o a l’adreça de correu electrònica: 
dones.igualtat@ajuntamentabrera.
cat n

Més informació: 
Premi Literari 

http://elbaixllobregat.
net/premisdelta/

Concurs

Participa al IX Premi Literari Delta, 
concurs de narrativa per a dones!
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La Casa de Cultura va acollir els dies 
11 i 12 de maig la segona edició del 
Festival de Literatura d’Abrera Pren 
la paraula, dedicat a les històries 
i contes d’escriptors contempo-
ranis. El festival va oferir diferents 
activitats gratuïtes per grans i pe-
tits, tallers d’escriptura i de creació 
d’obres a partir d’objectes, contes 
pictogràfics, narracions per veïns i 
veïnes del poble, concert, titelles...

A l’activitat “Tu, contes”, diversos 
veïns i veïnes d’Abrera, entre ells 
l’alcalde, Jesús Naharro, la regidora 
de Promoció Econòmica, Mònica 
Torre-Marín, i les mestres Carmen 
Amaro i Montse Lloret, van partici-
par en la narració i lectura de con-
tes. L’escriptor Pep Molist va fer 
l’apertura de la sessió i la cloenda, 
Jaume Centelles. Alumnes de 5è de 

primària de l’Escola Francesc Platón 
i Sartí van ser els oients de les his-
tòries que s’explicaven.

Sopar amenitzat

Teia Moner ens va presentar clàs-
sics literaris infantils (Umberto Eco, 
Gianni Rodari, Michael Grejniec, 
etc.) amb les seves especials i mà-
gics titelles. D’altra banda, a “Som-
meliers”, vam tastar un sopar ame-
nitzat per uns narradors que ens 
explicaven històries relacionades 
amb la gastronomia.

Actuació musical

Pren la Paraula va concloure amb 
l’actuació de Sílvia Comes amb el 
seu espectacle “Fuertes”, on home-
natjava a l’escriptora i poetessa ma-
drilenya, Gloria Fuertes, en el cente-
nari del seu naixement. n

Festival de Literatura

Abrera ‘Pren la paraula’Concerts

Músiques del 
sud al cicle 
musical Sona 
Abrera
Enguany, el cicle musical ha estat 
dedicat al sud. Durant els tres pri-
mers dissabtes del mes de juny, la 
Sala Municipal i la plaça del Doctor 
Trueta van acollir tres concerts on 
vam poder gaudir de música inspi-
rada en diversos suds geogràfics. 

El quartet femení Las Migas va pre-
sentar temes del seu darrer disc. 
Kumbiamba amb dansa va portar 
a Abrera música afrocaribenya, i 
Susanna Rehder va oferir una sen-
sual proposta basada en els tangos 
argentins. n

Des de la Regidoria d’Acció Cultural 
i Patrimoni de l’Ajuntament d’Abre-
ra hem organitzat GLOPS, Càpsules 
Escèniques, una iniciativa per im-
pulsar el microteatre amb espec-
tacles de proximitat de 15 minuts 
presentats en llocs atípics, com co-
merços del nostre municipi. 

El dissabte, 27 de maig, a la tarda 
va tenir lloc la primera edició de 
GLOPS, Càpsules Escèniques. Una 
vintena d’assistents van poder gaudir 

de tres espectacles ben diferenciats: 
la Companyia Iván Góngora amb El 
beso, flamenc pur i tocs de Bach i 
Piazzola; DesConcert de la com-
panyia  GeRRiu,  un espectable de 
clown, i Ho faig per tu de NoSom-
Nancys, amb text i dansa contem-
porània.

Aquesta nova proposta d’espec-
tacles tindrà dues edicions més a 
la tardor, els dies 30 setembre i 28 
d’octubre. n

Acció Cultural

Impulsem els espectacles de proximitat  
amb GLOPS, Càpsules Escèniques
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La plaça de Rafael Casanova va 
acollir, el dissabte 27 de maig, el 
Game of skate fruit de la col·la-
boració d’Ivan Fernández, un jove 
abrerenc amb una llarga trajectòria 
en l’skate professional i la Regido-
ria de Joventut de l’Ajuntament 
d’Abrera. 

Aquesta actuació s’emmarca dins 
del desenvolupament de l’eix PAR-
TICIPA-ACCIÓ del Pla Local de Jo-
ventut d’Abrera 2016-2019. L’objec-
tiu general és fomentar la implicació 
dels i les joves en el seu entorn po-
tenciant espais.

Superació personal

Va ser un campionat molt emocio-
nant. Tots van demostrar les seves 
habilitats en un ambient desenfadat 
i ens van donar una gran lliçó de 
companyonia i superació personal. 
La valoració va ser molt positiva i no 
es descarta fer una segona ronda.

Des de la Regidoria de Joventut es 
va agrair a en Garon i a en Jimeno 
per la seva col·laboració desinteres-
sada al davant del micro i per punxar 
la millor música i a la Juliette per no 
perdre’s ni un detall fent de jurat.

I per acabar, volem felicitar l’Oscar i 
el Guillem, i l’Akram. n

Joventut

Emoció i companyonia en el 
campionat Game of skate!

Un gran nombre de joves i pares 
van poder rebre formació sobre la 
protecció de dades a les xarxes a la 
xerrda “Qui veu el meu perfil”, que 
es va celebrar el dilluns 8 de maig, 
al Casal de Joves d’Abrera.
L’activitat es va realitzar amb el tre-
ball  transversal de les Regidories de 
Joventut i Salut i Consum, i s’em-
marca en la Xarxa Local de Consum, 
que compta amb el suport de la Di-
putació de Barcelona.

Des de l’Ajuntament vam organitzar 
la proposta per tal de facilitar eines i 
consells per protegir la privacitat dels 

joves, fent esment concret de les 
xarxes socials o els serveis de mis-
satgeria i/o intercanvi d’arxius. Va ser 
una sessió molt participativa en què 
es va parlar de les xarxes socials ma-
joritàries: Facebook, Whatsapp i Ins-
tagram. Però també es va incidir en 
aspectes com la protecció de dades 
i la dificultat per eliminar continguts 
de les xarxes socials, els riscos a què 
s’exposen en apps de compravenda 
com Wallapop o quan es dona mas-
sa informació en els nostres “estats”, 
que es poden fer servir de manera 
malintencionada. n

Joventut

Cicle de 
Cinema Jove  
al Carrer
Des de la Regidoria de Joventut de 
l’Ajuntament d’Abrera hem organit-
zat un any més el cicle de Cinema 
Jove al Carrer. Les pel·lícules s’han 
projectat durant la Festa Major 
Jove, els dissabtes de juny i juliol al 
parc de l’Estació i als casals socials 
de Ca n’Amat, Can Vilalba, Santa 
Maria de Vilalba i Les Carpes. 

Les pel·lícules es van seleccionar per 
votació popular. Los minions, Zoo-
tropolis i el El libro de la Selva són 
algunes de les pel·lícules que hem 
vist a la fresca aquest estiu. n

Casal de Joves

Gran èxit de la xerrada  
‘Qui veu el meu perfil’

Montse Navarro
Regidora de Joventut

Enhorabona als campions del 
Game of skate i a tots els qui heu 
aconseguit  el vostre obsequi pels 
bests tricks! I sobretot gràcies a 
tots els qui heu participat i heu fet 
possible aquest campionat!

Fi de curs

Cerimònia de 
graduació dels 
alumnes de 
segon curs de 
batxillerat de 
l’Institut Voltrera
L’auditori del Centre Polivalent va 
acollir, el dimarts 23 de maig, la 
cerimònia de graduació dels alum-
nes de segon curs de batxillerat de 
l’Institut Voltrera. L’alcalde, Jesús 
Naharro, la regidora de Joventut, 
Montse Navarro, i tècniques muni-
cipals van assistir a l’acte de comiat 
dels joves estudiants del nostre 
municipi.

La cerimònia va començar amb els 
parlaments de l’equip directiu del 
centre. Seguidament, els alumnes 
de la promoció 2011-2017 van pro-
tagonitzar l’acte amb emotius parla-
ments i actuacions musicals. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera felici-
tem els nous batxillers! n
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Espècies

Instal·lem 
caixes niu per a 
ratpenats 
A fi de controlar la població de 
mosquits de manera natural, des 
de la Regidoria de Medi Ambient de 
l’Ajuntament d’Abrera vam instal·lar, 
a finals del mes de març, caixes niu 
específiques per a ratpenats per tal 
d’afavorir la presència d’aquesta 
espècie, gran depredadora de mos-
quits.

En concret, vam instal·lar dues caixes 
niu a l’àmbit de Sant Hilari, dues a 
l’entorn del Casal Social de les Car-
pes, dues al barri de Ca n’Amat i dues 
més al torrent Gran, al pas pel barri 
de La Florida. El ratpenat s’alimenta 
d’insectes voladors com el mosquit, 
que detecten amb un sistema de 
sonar. S’ha de tenir en compte que 
aquesta colonització no serà imme-
diata i pot trigar uns mesos o, fins i 
tot un any. n

Xavier Serret
Regidor de Medi Ambient i Sanitat

Controlar la població de mosquits 
és molt difícil, però de manera 
natural, afavorint la introducció 
d’espècies depredadores d’aquest 
insecte com el ratpenat, es con-
tribueix a mantenir la població de 
mosquit una mica a ratlla sense fer 
ús de productes químics.

L’alcalde Jesús Naharro, i el regi-
dor de Medi Ambient i Sanitat, Xa-
vier Serret, van rebre, el dijous 22 
de juny, l’alcaldessa de Sant Vicenç 
dels Horts, Mayte Almerich, i dife-
rents representants d’aquest ajun-
tament als horts socials de Can 
Morral del Riu d’Abrera. 

L’objectiu de la visita va ser obtenir 
idees per traslladar la iniciativa social 
de cedir els terrenys municipals als 

veïns i veïnes de Sant Vicenç per al 
seu propi conreu i treball de les te-
rres. n

Des de la Regidoria de Medi Am-
bient de l’Ajuntament d’Abrera vam 
organitzar les Jornades de la Terra 
amb la col·laboració de l’Associa-
ció Naturalista d’Abrera (ANDA) i 
SEO BirdLife. L’impacte del canvi 
climàtic va centrar les diferents ac-
tivitats de les Jornades.

El diumenge, 7 de maig, va tenir lloc 
una passejada botànica pel Torrent 
Gran d’Abrera, amb la col·laboració 
del botànic David Pérez.

La Casa de Cultura va acollir diver-
ses xerrades: “El canvi climàtic”, amb 
Javier Martín, expert en climatologia 
i catedràtic de geografia física de la 

Universitat de Barcelona. “L’impac-
te climàtic sobre les aus”, a càrrec 
de Seo/Birdlife i el “Canvi climàtic i 
recursos hídrics a Catalunya. Aug-
mentarà l’escassetat d’aigua?” amb 
David Saurí, expert en recursos hí-
drics i catedràtic del Departament 
de Geografia de la Universitat Autò-
noma de Barcelona.

El Dissabte, 13 de maig, l’Associació 
Hàbitats-Projecte Rius va realitzar 
un taller de descoberta del riu Llo-
bregat. I el dissabte, 20 de maig, la 
companyia Penjim Penjam Tiltelles 
va presentar el teatre familiar His-
tòries d’animals a la plaça de Pau 
Casals. n 

Terrenys municipals

Visitem els horts socials amb 
l’alcaldessa de Sant Vicenç dels 
Horts

6
nous horts socials municipals 
van ser adjudicats el mes de 

maig passat

Medi Ambient

El canvi climàtic, eix de les 
Jornades de la Terra 2017 d’Abrera

Model a seguir   

Els horts socials de Can Morral del Riu d’Abrera es van posar en funcio-
nament fa més de deu anys, amb la voluntat de poder donar ocupació 
als veïns i veïnes d’Abrera amb risc d’exclusió social. La iniciativa ha ser-
vit de model a diferents ajuntaments que ja han visitat els terrenys per 
obtenir idees per a implantar-les als seus propis horts socials.
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Gent Gran 

Festival  
del Grup  
de Teatre del 
Casal d’Avis
El Grup de Teatre del Casal d’Avis 
d’Abrera va presentar el seu espec-
tacle de varietats a la Sala Munici-
pal el dissabte, 10 de juny. L’alcalde, 
Jesús Naharro, i el regidor de Gent 
Gran, Francisco Sánchez, van assis-
tir a la funció, que una vegada més 
va omplir la sala de música, ball i di-
versió.

A la mitja part de l’espectacle, el re-
gidor va agrair al Grup de Teatre i a 
la junta del Casal d’Avis la seva tasca 
dinamitzadora i va anunciar als assis-
tents, que omplien la Sala Municipal, 
la propera reforma de la instal·lació 
municipal.  n

El Casal d’Avis organitza amb èxit 
diversos cursos d’informàtica per a 
la nostra gent gran. 

L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor 
de Gent Gran, Francisco Sánchez, 
van entregar, el dimecres 21 de juny, 
els diplomes del Curs d’Informàtica 
nivell 2, que han assolit amb èxit sis 
veïns i veïnes del nostre municipi. n

Gent Gran

Berenar-sopar d’estiu  
del Casal d’Avis
Prop de 400 avis i àvies del nostre 
municipi van assistir, el diumenge 
19 de juny, al berenar-sopar del 
Casal d’Avis que va tenir lloc al Pa-
velló Municipal d’Esports per cele-
brar l’arribada de l’estiu.

L’alcalde, Jesús Naharro, va assistir a 
la festa i va agrair la feina realitzada 
per la Junta del Casal en l’organitza-
ció d’aquest i altres esdeveniments 
per als nostres avis i àvies. Des de 
la Regidoria de Gent gran de l’Ajun-
tament d’Abrera vam col·laborar en 
l’organització d’aquest esdeveni-
ment, que va comptar amb acom-
panyament musical. n

Formació

Entreguem els diplomes del Curs d’Informàtica 
nivell 2

400
avis i àvies

van assistir al  
berenar-sopar

al voltant de
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Novena edició

La Cursa Popular Abrera Corre D9 
reuneix més de mil persones

Esport solidari

L’Abrera CE 
Futsal envia 
material 
esportiu al 
Marroc
L’expedició, que forma part del 
projecte “Marruecos Solidario”, va 
iniciar la ruta el 2 de maig passat. 
El material esportiu i escolar es va 
repartir per centres de les localitats 
marroquines d’Er Rachidia, Tànger 
i Merzouga. Amb aquesta acció, 
l’entitat dedicada al futbol sala po-
tencia valors com la solidaritat en-
tre els seus nens i nenes, que van 
col·laborar en la preparació de l’en-
viament del material cedit.

Des de l’Ajuntament d’Abrera felici-
tem l’entitat per impulsar la solidari-
tat al nostre municipi entre els seus 
socis. n

Un any més, el nostre municipi va 
acollir una gran matinal atlètica 
organitzada pel Club d’Atletisme 
d’Abrera. Des de la Regidoria d’Es-
ports de l’Ajuntament vam col·la-
borar en l’organització de la Cur-
sa Popular Abrera Corre D9, que 
enguany va tenir lloc el diumenge 
11 de juny per diferents carrers del 
nostre municipi.

450 adults i 530 nens i nenes van 
participar en les diferents curses. 
L’alcalde, Jesús Naharro, va entregar 
els trofeus als guanyadors i guanya-
dores de les diverses categories en 
el parc de Can Morral. Les zumbe-
res de Vive y Baila van amenitzar la 
cursa amb les seves coreografies i 
fent ballar els corredors. A la meta, 
els joves de #Big Friday van amenit-
zar la festa esportiva. 

Actuació del preventiu mèdic

Un dels corredors adults que partici-
pava en una de les curses va patir un 
infart. La ràpida actuació del preven-
tiu mèdic, que li va practicar manio-
bres de reanimació cardiopulmo-
nar, i de l’ambulància del Sistema 
d’Emergències Mèdiques (SEM), 
va permetre estabilitzar-lo i traslla-
dar-lo immediatament a l’Hospital 
de Bellvitge.

Xerrada amb Egoísmo Positivo

Un dels actes previs a la cursa popu-
lar Abrera Corre D9 va ser la xerrada 
del col·lectiu Egoísmo Positivo, que 
va tenir lloc a l’Auditori del Centre 
Polivalent el dissabte 10 de juny. 
Aquesta és una entitat formada l’any 
2012 amb l’objectiu d’integrar les 
persones discapacitades en el món 
de l’esport. L’edició de l’any passat 
de l’Abrera Corre D9 va comptar 

amb la participació de diversos co-
rredors en cadira de rodes que per-
tanyen a aquest moviment.

Egoísmo Positivo participa a curses 
populars organitzades a les comar-
ques de Barcelona i a altres indrets 
com Madrid, Soria, Aranda de Due-
ro i Sevilla. n

Jesús Oliver i Alex Parreño
Cofundadors de l’entitat Egoísmo Positivo

La visibilidad es importante para 
que estos temas se vean más y 
que la sociedad pierda el miedo 
a ver personas con discapacidad 
en el mundo del deporte. 

450 
adults

van participar en les  
diferents curses

530 
nens/es

i
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Un total de 66 jugadors i jugado-
res de bàsquet van participar en el 
4t Torneig Vila d’Abrera 2017, que 
va tenir lloc al Pavelló Esportiu 
Municipal el dissabte, 27 de maig. 
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regi-
dor d’Esports, Francisco Sánchez, 
van entregar els trofeus a tots als 
esportistes que van participar en 
aquesta competició.

El torneig, organitzat pel Club de 
Bàsquet Abrera amb la col·laboració 
de la Regidoria d’Esports va comp-
tar amb tres equips femenins: Mes-
vial C.B. Abrera (11 jugadores), A.E. 
MVP. Cervelló (10 jugadores), C.B. 
Masquefa (9 jugadores) i tres equips 
maculins: Mesvial C.B. Abrera (13 
jugadors), C.B. Artés (10 jugadors) i 
Bàsquet Sant Boi (13 jugadors). n

L’Associació de Veïns i Propietaris 
del barri Les Carpes de Vilalba va 
organitzar un any més amb èxit 
la cursa popular, que enguany ha 
arribat a l’onzena edició. La prova 
esportiva i festiva va tenir lloc el 
diumenge 28 maig i va ser tot un 
èxit de participació.

L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor 
d’Esports, Paco Sánchez, van fer en-
trega dels trofeus als guanyadors de 
les diferents categories. Des de la 
Regidoria d’Esports vam col·laborar 
en l’organització de la cursa popu-
lar de Les Carpes, juntament amb 
diversos comerços i establiments 
del nostre municipi, la Policia Local 
i Protecció Civil. Tots els participants 

van ser obsequiats amb una sama-
rreta tècnica commemorativa. n

Entitats

Diversió i esportivitat al 4t Torneig 
Vila d’Abrera 2017 de bàsquet!

Cursa

Èxit de la XI Cursa Popular 
Marcial Lumbreras de Les Carpes

Rubén González
AV Les Carpes de Vilalba

La  XI Cursa Popular fue muy diver-
tida. Pudimos ver cómo grandes y 
pequeños se emplearon a fondo 
en sus carreras y luego repusieron 
fuerzas con la comida y bebida 
que se les daba a los participantes. 
En la pista del Casal hubo exhibi-
ción de tala con motosierra, que 
fue espectacular, y a los más pe-
queños les encantó los hinchables 
gratuitos. Para acabar el gran día 
pudimos disfrutar todos de la fies-
ta de la espuma. ¡Os esperamos el 
año que viene!

Fran Gijón
Club de Bàsquet Abrera 

El 4t torneig Vila d’Abrera fue un 
éxito, se pudo disfrutar del espec-
tacular deporte del baloncesto 
en un ambiente familiar, deporti-
vo y respetuoso. Todos los par-
tidos celebrados en este torneo 
fueron emocionantes y justos. El 
concurso de triples, una novedad 
que tras los buenos resultados 
obtenidos, se puede decir que 
éste es el primero de muchos.

Activitat gratuïta

Èxit de la 
primera 
masterclass 
d’spinning!
Des de la Regidoria d’Esports vam 
organitzar la primera masterclass 
d’spinning, que va tenir lloc al Pa-
velló Esportiu Municipal el dissab-
te, 20 de maig. Més de 80 persones 
van participar a les sessions gratuï-
tes i, amb el seu entusiasme, van 
convertir la jornada en una gran 
festa esportiva.  

La classe d’exhibició va ser imparti-
da per dos monitors, que van dirigir 
i dinamitzar les sessions, de 90 mi-
nuts de durada. Els assistents van ser 
obsequiats amb una samarreta tèc-
nica commemorativa de l’activitat, 
realitzada amb la col·laboració de 
l’empresa de gestió esportiva Paido 
Esport. n
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Bons resultats de les gimnastes 
abrerenques al Campionat Nacio-
nal de Gimnàstica Artística al Pave-
lló Poliesportiu Pisuerga de Valla-
dolid, on han aconseguit un total 
de sis medalles. 

D’una banda, de La Vinya Gimnàstic 
Club, ha participat amb un total de 
26 esportistes, mentre que també 
han pres part de la competició altres 
5 gimnastes d’Abrera que entrenen 
al Club Gimnàstics Esparreguera i 
al Club de Gimnàstica Artística de 
L’Hospitalet. n

Campionat Gimnàstica Artística

Sis medalles de les gimnastes abrerenques al Campionat 
Nacional de Gimnàstica Artística a Valladolid

L’abrerenca Júlia Galera López 
de Felipe, arquera del Tir Arc 
Olesa, s’ha proclamat campiona 
d’Espanya en la categoria menors 
de 14 anys després de guanyar a 
l’asturiana Alba Reigosa Diaz en 
una final molt disputada, amb 
triomf final per Galera que domi-
na 6/2 i guanya la medalla d’or. n

Tir amb arc

L’abrerenca 
Júlia Galera, 
campiona 
d’Espanya de Tir 
a l’Arc

MEDALLES OBTINGUDES

- Lucía Zafra (La Vinya GC)  
Campiona d’Espanya (medalla d’or) i  
medalla de plata en paral·leles en  
Promogym 2

- Carla Rodríguez (CGA L’Hospitalet) 
Medalla de plata en terra en Nivell 4

-  Nerea Mora (La Vinya GC)  
Medalla de bronze en terra en  
Promogym 2

- Paula Fernández (La Vinya GC)  
Medalla de bronze en salt en Nivell 1

- Carla Alarcón (CG Esparreguera) 
Medalla de bronze en poltre Nivell 4 

Resultats La Vinya Gimnàstic Club

PROMOGYM 2
- Lucía Zafra Campiona d’Espanya en la 

general amb una puntuació de 43.400 
punts i subcampiona en paral·leles

- Nerea Mora 73a classificada en la  
general i 3a en terra

- Maria Fusalba 8a classificada en la  
general

- Emma Cantos 21a classificada en  
la general

PROMOGYM 1
- Irene Abella 7a classificada en la 

general, 7a en barra i 9a en terra

- Anna Muñoz 9a classificada en la 
general, 8a en poltre i 10a en terra

- Júlia Labandeira 58a classificada en la 
general, 6a en paral·leles i 8a en terra

PROMOGYM 3 
- Mireia Drets 7a classifcada en  

la general

- Andrea Martínez 13a classificada en  
la general i 8a en barra

- Laia Cortada 15a classific da en la  
general i 8a en terra

- Alexia Espin 19a classificada en  
la general

- Sara Cases 25a classificada en  
la general

- Paulina Capita 33a classificada en la  
general i 6a en terra

- Olga Masip 49a classificada en  
la general 

NIVELL 1

- Paula Fernández 33a classificada en  
la general i 3a en salt

- Mireia Juanola 10a classificada 
en la general, i 9a en paral·leles

- Aina Rodríguez 38a classificada en  
la general

- Julia Parrales 45a classificada en  
la general

- Noa Muniesa 47a classificada en  
la general

- Martina Rovira 40a classificada en  
la general i 12a en terra

NIVELL 2 (PETITES)

- Queralt Garabito 9a classificada 
a la general i 5a en paral·leles

- Belen Prado 48a en la general

- Nicole Gracia 68a en la general

NIVELL 3 (PETITES)

- Tatiana Espin 10a classificada en 
la general i 4a en paral·leles

NIVELL 3 (GRANS)

- Judit Garcia 47a classificada en  
la general

- Marga Garcia 50a classificada en  
la general

Resultats Club Gimnàstica  
Esparreguera

NIVELL 4

- Carla Alarcon 16a classificada a 
la general i bronze en poltre 

PROMOGYM 2

- Carla Ortiz 39a a la classificació  
general

- Eva Mendoza 56a a la classificació  
general

Resultats Club de Gimnàstica Artística  
L’Hospitalet

NIVELL 4

- Carla Rodríguez 10a a la classificació  
general, medalla de plata en terra i  
4a classificada en poltre

NIVELL 3

- Ainara Llopis 15a classificada a la ge-
neral, 11a en poltre i 13a en paral·leles
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Els veïns i veïnes d’Abrera van mos-
trar una vegada més la seva solida-
ritat amb l’excel·lent participació en 
la captació de fons per col·laborar, 
amb l’obra social de l’Hospital Sant 
Joan de Déu, en la construcció del 
Pediatric Cancer Center, que esde-
vindrà el centre d’oncologia pedià-
trica més gran d’Europa. 

El pati de l’Escola Ernest Lluch va 
acollir, el diumenge 2 d’abril, un 
gran esdeveniment amb classes de 
zumba, animació musical, activitats 
infantils, inflables, maquillatge, mu-
sical i un fotoreclam (photocall) a 
càrrec de ZumbAbrera, de l’entitat 
Vive y Baila, amb el suport de l’As-
sociació Contra el Càncer d´Abrera, 
#Big Friday, 7emocions, Moltames-
festa Abrera, Lolli Pops i Ràdio Abre-
ra, entre d’altres. 

Per accedir al recinte era imprescin-
dible adquirir una polsera solidària 
amb una aportació mínima de tres 
euros. Diversos establiments d’Abre-
ra també van col·laborar en la venda 
de polseres solidàries.

L’alcalde, Jesús Naharro, acompan-
yat de regidors i regidores del con-
sistori, va assistir a l’acte per donar 
suport a la iniciativa, que va recaptar 
més de deu mil euros. n

Entitats

Gran festa solidària per recaptar 
fons contra el càncer infantil 

10.205 
euros 

es van recaptar al  
nostre municipi per a la  
construcció del centre  
d’oncologia pediàtrica

Abrera solidària

XVIII Concert 
de Mans Unides 
Abrera
La Sala Municipal va acollir, el dis-
sabte 18 de març, una nova edició 
del concert solidari organitzat per 
Mans Unides Abrera – Parròquia 
Sant Pere. Des de l’Ajuntament 
d’Abrera vam col·laborar en aques-
ta iniciativa, que va comptar amb 
les actuacions de diversos cantants, 
músics i entitats d’Abrera. 

El festival va ser un esdeveniment 
benèfic que va recaptar fons per als 
projectes de desenvolupament que 
l’ONG Mans Unides realitza a dife-
rents països pobres. Enguany es van 
recaptar gairebé dos mil euros. n

Entitats

Solidaritat i art 
en el festival 
de l’Escola de 
Dansa Juan 
Antonio García
Amb el nom de Capricho, l’Escue-
la de Danza de Juan Antonio Gar-
cia d’Abrera va presentar a la Sala 
Municipal del nostre municipi un 
festival solidari per recaptar fons 
per a l’Associació Espanyola con-
tra el Càncer (AECC), el dissabte 29 
d’abril. 

La Sala Municipal gairebé va omplir 
el seu aforament per al festival, que 
va recollir prop de 600 euros. L’alcal-
de, Jesús Naharro, va assistir a l’es-
deveniment, que va comptar amb 
les actuacions dels diferents grups 
de ball de l’escola abrerenca. n

Paella de germanor al Club 
de Pentanca Abrera

Les instal·lacions del Club Petan-
ca d’Abrera van acollir, el dissabte 
10 de juny, un dinar de germanor 
que va comptar amb l’assistència 
de l’alcalde, Jesús Naharro, i el 
regidor d’Esports, Francisco Sán-
chez. Els socis van preparar una 
excel·lent paella, acompanyada 
d’un gran aperitiu!
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Amb l’estiu arriben les tempera-
tures altes i la calor. Des de la re-
gidoria de Sanitat de l’Ajuntament 
d’Abrera us animem a seguir uns 
consells per evitar els cops de ca-
lor. A mesura que la temperatura 
de l’aire puja, el cos es manté fresc 
amb l’evaporació de la suor, però 
si fa molta calor i hi ha humitat el 
procés d’evaporació s’alenteix i 
la temperatura corporal pot ele-
var-se en excés.

La calor excessiva pot arribar a per-
judicar la salut i a provocar: 

Esgotament. Inclou símptomes com  
sudoració excessiva, respiració ràpi-

da, i pols accelerat i dèbil.

Deshidratació. Es produeix quan 
l’organisme no pot reposar els lí-
quids i les sals minerals que perd 
quan la suor s’evapora. 

Cop de calor. Pot arribar a ser greu i 
es caracteritza per temperatura alta, 
mal de cap i nàusees, entre d’altres 
símptomes. 

Rampes. L’activitat física intensa i les 
altes temperatures poden provocar 
dolors i espasmes musculars.

Erupcions cutànies. Apareixen com 
a conseqüència de la irritació de la 
pell per excés de sudoració. n

Sanitat

Consells per prevenir  
els cops de calor

Exposició de pintura 

La Casa de Cultura del nostre mu-
nicipi va acollir l’exposició “Expan-
sión” de la pintora i veïna del po-
ble, Amparo García, del 20 al 30 
de maig. Des de la Regidoria de 
Cultura vam col·laborar en l’orga-
nització d’aquesta mostra. L’alcal-
de, Jesús Naharro, i el regidor de 
Cultura, Francisco Sánchez, van 
assistir a la inauguració de l’expo-
sició, que va comptar amb una 
gran afluència de públic. 

Promoció de la salut

Xerrades a la 
Casa de Cultura
Mensualment,  des de la Regidoria 
de Medi Ambient i Sanitat progra-
mem diferents xerrades relaciona-
des amb la promoció de la salut. La 
Casa de Cultura va acollir les xerra-
des de maig i juny, dedicades a l’au-
togestió de la salut i l’homeopatia. 

La xerrada del maig la vam dedicar 
a l’autogestió de la salut a través de 
l’autoconeixement i, per parlar del 
tema, vam tenir amb nosaltres a la 
pedagoga terapèutica Adela Miguel 
que ens va distingir entre cos i ment, 
entre benestar físic i emocional/
mental per aconseguir un enfoca-
ment integral de l’ésser humà.

A la xerrada següent, el doctor Xa-
vier Díaz Carrasco, metge, pediatra 
i homeòpata ens va parlar de l’ho-
meopatia, una eina més al servei 
dels professionals sanitaris, que no 
substitueix els altres tractaments far-
macològics quan aquests siguin ne-
cessaris.

Va ser molt interessant la introduc-
ció als medicaments homeopàtics 
d’ús més habitual com a farmacio-
la homeopàtica: l’Arnica montana 
per aplicar quan ens fem un cop, la 
Calèndula com a calmant per a les 
picades d’insectes, el Ferrum phos-
phoricum, l’Aconitum i altres medi-
caments homeopàtics per als estats 
gripals, l’Arsenicum album per a al-
guns símptomes de les gastroente-
ritis, etc. n

Expressió ciutadana: agraïment al Dr. Rigla

Volem expressar el nostre agraïment al Dr. Rigla Cros del CAP de Sta. 
Maria de Vilalba i Can Vilalba, per l’extraordinària labor en atenció a la 
salut dels seus pacients. Amb la teva dedicació, saber escoltar i fer-te 
entendre emprant un llenguatge planer, l’entusiasme per implicar-nos 
en els tractaments prescrits, les lliçons d’anatomia que ens has regalat, 
el somriure que portes dibuxat i el teu sentit de l’humor sense efectes 
adversos, has dignificat la figura del metge de familia i donat el millor 
exemple de bona praxi: vocació, eficiència i humanitat.

Mil gràcies per tenir cura dels de casa, Josep Francesc.

Els teus pacients et trobarem a faltar. Salut i bona sort!
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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: Indugraf offsetit. 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

APP
CONNECTA’T A ABRERA

BIBLIOTECA JOSEP ROCA 
www.bibliotecabrera.cat

RÀDIO ABRERA
WEB I APP

www.radioabrera.cat

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

CASAL DE JOVES

AMB TU. PER TU



Abrerainfo 33 juliol - agost 2017

O
OPINIÓ

GRACIAS ABRERA

Estamos en plena época estival, después de la gran fies-
ta mayor con  grandísima afluencia de nuestras familias, 
a las diversas y novedosas actividades que cada año y 
gracias a nuestras vecinas y vecinos podemos disfrutar. 
Queremos destacar también las fiestas de nuestros ba-
rrios que con gran esfuerzo preparan nuestras asocia-
ciones de vecinos: Ca n’amat, Carpes, Rebato, Can Vi-
lalba, Sant miquel, Santa Maria y el barri de la Font. En 
la vertiente política en el pleno del día 20 de julio se apro-
bó una modificación presupuestaria para diferentes estu-
dios urbanísticos como mejoras de la vía publica, mejora 
de los caminos rurales, y además también se aprobó la 
partida para la construcción de la redonda de Santa Maria 
de Vilalba, ésta se realizará una vez se haya adjudicado el 
contrato, aproximadamente en el segundo trimestre del 
2018, según la Diputación de Barcelona, una reivindica-
ción de todos desde hace años.

El grupo municipal d’Abrera en Comú presentó una mo-
ció per a unes festes lliures de sexisme, dicha Moción 
no tuvo el apoyo del PSC, intentamos hasta el último 
momento poder trabajarla mejor sin prisas y con diálogo 
para poder elaborar un protocolo, pero no encontramos 
ese  interés en trabajarla, a diferencia de la ordenanza 
de civismo, una ordenanza que abrimos al debate sin 
urgencias para tratarla con el máximo cuidado sin caer 

en la tentación de la demagogia. La ordenanza trabaja 
la reinserción por encima  de la sanción y nos ayudará 
a regular el espacio público. Realmente una ordenanza 
trabajada con visión progresista, cercana y resolutiva, 
nos sentimos próximos a los problemas reales y con ga-
nas de trabajar por y para nuestro pueblo.

Nos alegramos enormemente de que a partir del próxi-
mo mes de enero el CAM adelante la hora de apertura a 
las 07:00h.  Petición que desde ya hace tiempo los usua-
rios de esta instalación están sugiriendo. 
Queremos aprovechar estas líneas para agradecer a 
todos los vecinos y vecinas de Abrera que se dirigen a 
nuestra agrupación para hacernos partícipes de sus in-
quietudes, problemas y propuestas de mejora. Todas es-
tas propuestas nos ayudan a mejorar nuestro municipio.

Desde esta agrupación queremos felicitar a todas la en-
tidades, (culturales, deportivas, educativas, etc) por el 
buen trabajo realizado en este pasado curso y animaros 
a continuar trabajando para seguir fortaleciendo el tejido 
social de nuestro municipio. 

Desde la agrupación del PSC deseamos un feliz y mere-
cido descanso en esta época de vacaciones.

ABRERA MÉS ENLLÀ DE LES FESTES:  
LA INCAPACITAT DE L’EQUIP DE GOVERN

L’Abrera d’avui  és diferent, és cert. Ara tenim més fes-
tes, algunes sense sentit, en canvi no tenim una segona 
Festa Major que ens identifiqui i cohesioni com a po-
ble. No obstant, el que no ha canviat és la incapacitat 
de l’Equip de Govern per complir amb els seus propis 
compromisos electorals o amb aquelles propostes po-
sitives que li arriben des de l’oposició. La ineficiència, fins 
ara, d’aquest Equip de Govern no fa possible aquesta 
Abrera 2.0 que ens agradaria a Alternativa d’Abrera. Els 
problemes als barris es mantenen, falten més recursos 
per seguretat i manteniment de via pública (parcs, jar-
dins, carrers...). Les normatives municipals se segueixen 
incomplint (com la del Consell Escolar Municipal, que no 
es convoca quan toca tot i tenir un IES saturat...), hi ha 
mancances  en instal·lacions esportives (pavelló saturat, 
piscines d’estiu en una nova ubicació, camp de futbol re-
habilitat com un nyap, una pista d’atletisme, etc...), alguns 
equipaments municipals es troben en males condicions 
(Hotel d’Entitats, Casal de Can Vilalba, ...)

Si es fa una ullada al Programa Electoral de PSC, ERC i 
CIU es pot constatar que no han fet gaire de moment, 

més enllà d’aprofitar-se de sortir a les fotos dels actes 
que organitzen entitats i associacions.

Per aquest motiu i com el mandat ja ha passat l’equador 
s’han vist obligats els darrers mesos a contractar un 
equip d’assessors en diferents departaments que facin 
la feina que no son capaços de realitzar: un gerent, ju-
ristes...i d’altre personal que ha augmentat la despesa en 
detriment d’altres prioritats de la ciutadania. 

Però no sabem si aquesta professionalització de l’Ajunta-
ment és adequada ja que s’ha fet sense una auditoria de 
gestió que identifiqui ( com fa anys que demanem) on es 
necessita més personal, ni un estudi dels llocs de treball 
de la plantilla. S’ha fet a corre-cuita doncs s’han adonat 
de que no arriben.

Ara, però, ja no tenen excuses, estan obligats a complir 
amb els seus compromisos doncs han invertit molts 
recursos dels nostres impostos. Ad’A, com sempre, hi 
serà per fiscalitzar i fer propostes en positiu. L’alcalde, en-
tretant, podrà apostar pel seu màrqueting personal o per 
solucionar les mancances del poble d’Abrera.

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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MIG MANDAT, BALANÇ NEGATIU

Aquest estiu ha marcat la meitat del mandat municipal. 
Fa dos anys que el govern camina a un ritme lent i des-
pitat i amb un rumb desconcertant. D’aquest rumb del 
govern desorientat, ideològicament fluix i més centrat en 
la foto i la postura, en tenim dos exemples amb els que 
hem tancat el curs.

El primer, l’Ordenança	municipal	del	Civisme.  Una or-
denança a la que Abrera en Comú hem votat en contra 
per la seva naturalesa repressiva i on el govern no propo-
sa cap altre política pública que la multa i el prohibicionis-
me. Així ha fet amb la regulació de les pernoctacions de 
transportistes al polígon. Proposen l’expulsió i descarten 
solucions que passin pel diàleg amb la Generalitat i les 
empreses, com les que els hi vam proposar a través d’una 
moció. Però més greu encara,  l’enfoc criminalitzador 
cap a la pobresa. Des del punt de vista dels drets humans 
és inadmissible que el govern estigmatitzi a les persones 
en situació més vulnerables. Fa el mateix amb un feno-
men inexistent als nostres carrers, la prostitució. D’un go-

vern de suposada majoria progressista (PSC i ERC)  ens 
ha sorprès el to repressiu de l’Ordenança, per això hem 
presentat al·legacions en un nou intent de reconduir els 
despropòsits que hi conté.

El segon exemple ens el deixa el resultat de la nostra Mo-
ció per unes festes lliures de sexisme on el govern no 
va voler assumir el manifest de les Entitats d’igualtat que 
demanaven compromís contra les violències masclistes 
també a les festes i que venia a respondre al debat obert 
a Abrera arran d’una actuació musical. Abrera en Comú, 
en un exercici de responsabilitat, vam creure que el debat 
s’havia d’entomar amb una resposta política: traslladar 
al Consell de les Dones la proposta de fer un protocol 
de festes lliures de masclisme, tal com estan impulsant 
molts municipis per prevenir les agressions sexuals. El 
PSC va voler silenciar la moció i negar el debat. Els 3 par-
tits de govern van rebutjar fer el protocol i adherir l’Ajun-
tament al comunicat de Dones i Futur i Abrera contra la 
violència de gènere.

OPINIÓ

REFERENDUM 1-O

A principis de la tardor, el poble català ha estat convocat 
a votar en el referèndum que ha de decidir quin ha de ser 
el futur de Catalunya com a poble. Si hem de seguir for-
mant part de l’Espanya sorgida de la transició post-fran-
quista o encetem un nou projecte en forma d’un nou 
estat lliure, progressista, socialment avançat i solidari sota 
la forma d’una República.

Ens trobem però davant l’ofensiva d’un estat intransigent 
incapaç d’acceptar políticament l’existència d’un proble-
ma mai resolt i que, a diferència d’altres governs com 
el britànic, nega constantment la possibilitat als catalans 
que puguin decidir el seu futur, utilitzant si cal els dife-
rents òrgans judicials a la seva conveniència per tal de no 
buscar una solució política a la “qüestió catalana”. Així, 
en els darrers anys, estem veient un ús fora de lloc i amb 
pretensions clarament polítiques del Tribunal Constitu-
cional tombant qualsevol llei aprovada pel nostre Parla-
ment.

Hem intentat diverses vegades pactar amb el govern de 
l’estat la celebració d’aquest referèndum, i la resposta 

sempre ha estat la mateixa. No, la Constitució no ho per-
met ni nosaltres volem fer res per a canviar-la. Doncs a 
nosaltres ja no ens serveix aquesta resposta. Les últimes 
eleccions al Parlament varen donar una majoria indepen-
dentista amb un full de ruta clar des del primer minut. Ha 
arribat ja l’hora d’aplicar-lo. I ho farem com no pot ser de 
cap altra manera, de forma totalment democràtica. Es 
posaran urnes, es votarà, es comptaran vots i s’accep-
taran els resultats que hagi decidit el poble català, par-
ticipant, com sempre, de forma pacífica i lliure. A qui fa 
por aquest sistema quan tots s’omplen la boca de demò-
crates? Volem crear un estat nou, progressista i solidari, 
amb polítiques socials avançades i lluny de corrupcions, 
respectuós amb el medi ambient i respectuós amb les 
arrels de tots aquells catalans vinguts de fora i que han 
construït també la Catalunya que avui coneixem.

I Abrera no serà cap excepció. Una població que sempre 
ha demostrat el seu caràcter progressista, demòcrata i 
lluitador decidirà també amb els seus vots quin ha de ser 
el futur que volem per a nosaltres i els nostres fills.

VALERI MENA

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

XAVIER SERRET

Regidor d’ERC.
Carrer Major 25, baixos
Adreça electrònica:
abrera@esquerra.cat
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La Generalitat lleva cinco años desconectada de la rea-
lidad. El procés es un negocio de unos pocos. Es una 
manera de ocultar su mala gestión y  corrupción. Si los 
ciudadanos no podemos saltarnos las leyes; los políticos, 
tampoco. No hay democracia sin estado de derecho.

El 80 % de los catalanes afirma que también se siente 
español. Nadie  nos puede quitar nuestra historia, identi-
dad y sentimientos. Todas las instituciones europeas han 
reiterado que una Cataluña separada de España quedaría 
fuera de la Unión Europea.  Sería un desastre económico 
nefasto para el bienestar y las pensiones.

Los referéndums separatistas dividen a la sociedad. En 
política, como en la vida, no todo es blanco o negro. Los 
referéndums separatistas polarizan y enfrentan a amigos, 
familiares y vecinos.

Después del referéndum, los políticos del Brexit recono-

cieron haber mentido con las cifras. Ahora, la sociedad 
británica está más dividida. Los referéndums separatistas 
nunca son una solución. Los nacionalistas escoceses 
están pidiendo otro referéndum después de  perder el 
primero.

En Alemania e Italia tampoco se permiten los referén-
dums separatistas. ¿Consideran los independentistas que 
no son democracias?

El Partido Popular se centra en lo que de verdad impor-
ta. España lidera el crecimiento y la creación de empleo 
en Europa. El PP quiere hablar de sanidad, educación, 
infraestructuras o  financiación. Pero la Generalitat se ha 
negado a todo diálogo que no sea  sobre un referéndum 
ilegal.

   ¡¡¡Que no jueguen con tu dinero ni con tu futuro!!!

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 RENDA GARANTIDA 

El Parlament ha aprovat la llei de la Renda Garantida per 
ajudar les persones en risc de pobresa i contribuir a la 
seva reinserció social i laboral. 

Aquesta llei té per objectiu assegurar uns ingressos mí-
nims per a cobrir les necessitats bàsiques de les persones 
o famílies que es troben en situació de pobresa i contri-
buir a la seva reinserció social i laboral. Aquesta renda 
garantida és una evolució de la Renda Mínima d’Inserció 
(RMI) que existia fins ara. 
Cal destacar que la llei que s’ha aprovat no és en cap 
cas una renda bàsica generalitzada per a tothom, sinó 
que està destinada únicament a persones en situació de 
pobresa. Per poder accedir a aquesta renda s’hauran de 
complir una sèrie de condicionants i coresponsabilitats 
per assegurar que les persones que la reben són real-
ment aquelles que la necessiten. 

Condicionants. Per poder rebre la renda garantida cal-
drà ser major de 23 anys, tenir una residència continuada 
de més de dos anys a Catalunya, no tenir cap patrimoni 
més enllà de l’habitatge habitual, haver esgotat totes les 
prestacions possibles i no haver tingut cap ingrés durant 
els 6 mesos anteriors a la sol·licitud. Cada any hi haurà 

una revisió de la renda i s’avaluarà si els seus perceptors 
segueixen complint els requisits exigits per rebre-la. Si un 
perceptor de la renda rebutja una oferta de feina ade-
quada a la seva experiència professional perdrà el dret a 
rebre la prestació. 

Pla d’inserció laboral. Pel cobrament complet d’aquesta 
prestació els beneficiaris hauran d’acceptar entrar en un 
pla de formació i inserció laboral. En cas de no partici-
par-hi deixarien de percebre l’equivalent a 150€ al mes. 
Aquesta llei dona cobertura a persones que amb la crisi 
econòmica han perdut la seva feina i s’han vist aboca-
des a una situació d’exclusió social, però no hem de per-
dre de vista que l’èxit d’aquesta llei és facilitar segones 
oportunitats a aquestes persones perquè puguin tornar 
a incorporar-se al mercat laboral i deixin de necessitar la 
prestació. 

És important destacar la vessant de reinserció laboral 
d’aquesta Renda Garantida. La prova més clara d’això és 
que serà el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) qui 
s’encarregui de fer la sol·licitud i d’elaborar els plans d’in-
serció laboral de les persones beneficiaries de la presta-
ció. 

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

SEGUIMOS TRABAJANDO

El grupo de Ciudadanos Abrera va a seguir la línea de 
trabajo que realizó Juan Agustín, a quien le estoy suma-
mente agradecida por su confianza y su apoyo en todo 
momento,  igual que al resto de compañeros.  ¡Gracias! 

Esta línea de trabajo es hacer una oposición constructiva, 
de diálogo y enfocada en los ciudadanos de Abrera, dan-
do respuesta y apoyo a las necesidades de la población. 

En este último pleno el grupo de ciudadanos presentó 
una moción relativa a los servicios sociales relacionados 
con el trastorno del espectro autista (TEA). En ella se re-
clama dotar a los centros educativos de personal con 
formación específica para alumnos con TEA y que se 
garantice este perfil tanto en los comedores escolares 
como en las actividades extraescolares. Se pide también 
unos planes de convivencia que tengan en cuenta po-
sibles casos de aislamiento, rechazo o situaciones más 
graves como acoso escolar.

En referencia a personas de más edad con TEA se recla-
ma aumentar el número de pisos tutelados con la finali-

dad de potenciar su autonomía.

Y no olvidamos a las personas que forman el Tercer Sec-
tor Social de Cataluña, es decir, entidades locales y co-
marcales sin ningún ánimo de lucro que atienden a más 
de un millón de personas, entre ellas entidades relacio-
nadas con el TEA que están pendientes del cobro por 
parte de las administraciones, de subvenciones y conve-
nios de años anteriores. 

En este sentido la moción también reclama que se pon-
ga en marcha una línea específica de subvenciones para 
entidades comarcales y locales del Tercer Sector que tra-
bajen con niños, jóvenes y adultos diagnosticados con 
TEA. 

Es importante dar todo nuestro apoyo a personas que de 
una manera u otra están codo a codo con niños, jóvenes 
y adultos trabajando para mejorar su calidad de vida, para 
lograr un crecimiento sano y una aceptación e integra-
ción social. 

MÓNICA LORENTE GIL

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

EL DERECHO A DECIDIR ES UNA MANIPULACIÓN 



GENT D’ABRERA

Quin és l’objectiu de La Xarxa a Abrera? 

Volem que els nens i nenes d’Abrera i les seves famílies 
puguin gaudir d’una programació de teatre de qualitat 
durant tot l’any. Ens agradaria que a cada representació 
estigués el teatre ple de gom a gom!!!

Quantes persones formeu part d’aquesta entitat al 
municipi? 

Ara mateix som set persones a qui ens agraden les arts 
escèniques i que ens hem animat a tornar-les apropar a 
la nostra vila. Ens agradaria molt que el grup s’ampliés, 
animeu-vos-hi!

Formeu part de la Fundació Xarxa d’Espectacle Infantil 
i Juvenil de Catalunya. Com col·labora la fundació amb 
vosaltres? 

Abrera conjuntament amb una setantena de poblacions 
d’arreu de Catalunya integrem l’entitat i treballem amb el 
mateix objectiu: mantenir el compromís amb la llengua, 
la societat i la cultura a través de les arts escèniques per 
a públic infantil, juvenil i familiar. En aquests moments, 
des del patronat de Xarxa ens estan ajudant a iniciar de 
nou les sessions matinals de teatre. La Fundació dispo-
sa d’un catàleg d’activitats ampli i de qualitat a un preus 
més econòmics. També ens facilita i ens dona suport a la 
gestió administrativa i econòmica del nostre grup local.

Durant la Festa Major vau fer promoció de l’associació 
als diferents espectacles infantils que es van fer. Quina 
acollida vau tenir per part dels veïns i veïnes d’Abrera? 

Durant la Festa Major vam sortir al carrer per donar-nos 
a conèixer, ja que la nostra intenció era començar l’acti-
vitat després de les vacances d’estiu. Cal destacar que La 
Xarxa d’Abrera, aquest any, celebrem el vintè aniversari 
i que, per tant, ja és força coneguda per un sector de 
la població que actualment ja tenen els fills més grans; 
de fet, ho vam constatar, quan recollíem dades per fa-
cilitar la comunicació amb les famílies, que l’alegria era 
conjunta. En aquests moments, seguim amb la campan-
ya per a donar-nos a conèixer a les famílies amb infants 
més petits, ja que al llarg de la Festa Major vam constatar 
que els era totalment desconeguda, però valoraven molt 
positivament l’objectiu de l’entitat.

Quina programació d’espectacles infantils i juvenils 
oferireu properament? 

Tenim programats dos espectacles per al 2017. Co-
mençarem el 8 d’octubre amb la representació de Con-
tes amagats de Marcel Gros. Serà una funció per a tots 
els públics, ja que aquest pallasso de gran talent, fa riure 
a grans i a petits. És un espectacle recomanat per a nens 
a partir de 3 anys.

La segona obra que tenim preparada per al 26 de no-
vembre, és El llop i les set cabretes de la companyia Xip-
Xap. És un espectacle de titelles recomanat per a un pú-
blic de 2 a 7 anys.

Com feu la tria dels espectacles? 

Per a triar els espectacles tenim diversos criteris.  Els es-
pectacles els triem perquè nosaltres els hem vist o per 
els consells d’altres integrants del moviment Xarxa. In-
tentarem que els espectacles a la nostra població agra-
din a tothom i siguin com més variats millor.

Com poden contactar amb vosaltres els veïns i veïnes 
d’Abrera interessats a formar part de La Xarxa d’Abre-
ra? 

Podeu contactar amb nosaltres mitjançant el correu 
electrònic laxarxa.abrera@gmail.com. Properament tam-
bé disposarem d’un número de telèfon que us farem 
arribar.

El públic infantil i juvenil… És més exigent que l’adult? 

Doncs, segurament que sí! Tots sabem que els infants, 
quan no els agrada una cosa, desconnecten ràpidament. 
Creiem que les companyies que vindran a Abrera acon-
seguiran captar l’atenció de tots i totes i aconseguirem 
passar una hora del diumenge al matí molt ben entretin-
guts, tant pares i mares com fills i filles. 

Estem segurs que compartirem que el teatre és una es-
cola on cada funció és una oportunitat per aprendre!

 

LA XARXA, ASSOCIACIÓ PER A LA PROMOCIÓ DE 
L’ESPECTACLE INFANTIL I JUVENIL A ABRERA

Ens agradaria molt que el  
grup s’ampliés, animeu-vos!

AMB TU. PER TU


