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01/GEN
19.00 h  
21.00 h Concert de Cap d’Any

03/GEN
18.30 h 
20.00 h Concert al Mercat Municipal

05/GEN
18.00 h 
21.00 h Cavalcada de Reis

07/14/21/
28/GEN

18.00 h
20.00 h Ball del Diumenge

11/GEN
17.00 h 
18.00 h Conte Nadons

17.00 h 
18.00 h Presentació teatre extraescolar

19.00 h 
21.00 h Inauguració Exposició “Escoles d’altres mons”

14/GEN
12.00 h 
13.00 h “La Rateta” de la cia. Campi Qui Pugui

18.00 h 
19.00 h

Musica’t: Coral Contrapunt
i Orquestra BCN Camerata

18.00 h
20.00 h Ball del Diumenge

15/GEN
11.00 h 
12.30 h Espai Nap-Buf

INICI: 
setmana del 
15 de gener

A concretar Ioga per a embarassades

INICI: 
setmana del 
15 de gener

A concretar MAMIfit® Postpart

INICI: 
setmana del 
15 de gener

A concretar MAMIfit® Embaràs



AGENDA
D’ACTIVITATS 
D’ABRERA

16/GEN
17.00 h 
18.00 h Club de lectura infantil

17/GEN
18.00 h 
19.00 h Club de lectura adults

21/GEN
19.00 h 
21.00 h Projecció de la pel·lícula “Regreso a Casa”

18.00 h
20.00 h Ball del Diumenge

23/GEN
18.00 h 
19.30 h Visita escriptor José Luis García Herrera

26/GEN
22.00 h
00.00 h Jam Session

27/GEN
17.00 h 
20.00 h Taller de disfresses reciclades

INICI
CURS Curs anual de Defensa Personal Femenina

28/GEN
18.00 h
20.00 h Ball del Diumenge

30/GEN
17.00 h 
18.30 h Laboratori de Lectura “El món de la nit” 

31/GEN
17.30 h 
19.00 h Xerrada “Mocs i Respiració” 

18.00 h 
19.00 h Xerrada “Les al.lèrgies”



CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

Concert de Cap d’Any 
Amb la Cobla Vila d’Olesa i Coral Contrapunt.

AUDITORI DEL CENTRE POLIVALENT  
(PLAÇA DEL REBATO, 1)
Organitza

Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura

01/GEN
Dilluns

19.00 h – 21.00 h

Gratuït

MÚSICA

Concert al Mercat 
Municipal 
Amb la participació de diversos grups i corals 
de l’escola. 

MERCAT MUNICIPAL D’ABRERA  
(RAMBLA DE TORRENTET, 16)
Organitza

Ajuntament d’Abrera. Escola Municipal de Música d’Abrera

03/GEN
Dimecres

18.30 h – 20.00 h
Gratuït



CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

Cavalcada de Reis 
Arribada del Patge Viu-Viu a les 17.45 h  
i rebuda de SM els Reis Mags d’Orient.

RECORREGUT: PSG. DE L’ESTACIÓ – C/ LLOBREGAT 
– C/ DE JOSEP TARRADELLAS – AVDA. DE LA GENE-
RALITAT – C/ SANT JAUME – C/ REBATO – AVDA. DE 
LA GENERALITAT – ATURADA A L’ESGLÉSIA – PSG. DE 
L’ESGLÉSIA – RAMBLA DEL TORRENTET
Organitza
Comissió de Reis i Comissió de Patges d’Abrera

Col·labora
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura

05/GEN
Divendres

18.00 h – 21.00 h

Gratuït



ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES

Presentació teatre 
extraescolar
Reunió adreçada a pares i mares per a la pre-
sentació de la nova activitat de teatre extraes-
colar subvencionada per l’Ajuntament d’Abrera.

CASA DE CULTURA  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura

 11/GEN
Dijous

17.00 h – 18.00 h

Gratuït

DIVULGACIÓ

Conte Nadons
“La flor de colors” a càrrec de Marta Molí. 
Adreçat a nadons de 0-3 anys.

BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Biblioteca Josep Roca i Bros

11/GEN
Dijous

 17.00 h – 18.00 h

Gratuït

07/14/21/
28 /GEN

Diumenge 
18.00 h – 20.00 h

CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

Ball del Diumenge
CASAL D’AVIS D’ABRERA  
(RAMBLA DEL TORRENTET, 8)

Organitza
Casal d’Avis d’Abrera

Col·labora
Ajuntament Abrera. Regidoria de la Gent Gran

2,5€



ARTS VISUALS

Inauguració de l’Exposició 
“Escoles d’altres mons”
A través de 50 fotografies l’exposició ens con-
dueix a reflexionar entorn del dret a l’educació.

CASA DE CULTURA  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Ensenyament i Diputació de 
Barcelona

 11/GEN
Dijous

19.00 h – 21.00 h

Gratuït

ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES

“La Rateta” Cia. Campi Qui Pugui

Espectacle de titelles que barreja la música 
amb el llenguatge visual. Atenció! Nova ubica-
ció dels espectacles de La Xarxa.

AUDITORI DEL CENTRE POLIVALENT  
(PLAÇA DEL REBATO, 1)
Organitza
La Xarxa d’Abrera

Col·labora
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura

 14/GEN
Diumenge

12.00 h – 13.00 h

Gratuït fins 
a 2 anys
Socis 4€

No socis 6€

MÚSICA

Musica’t: Coral Contrapunt 
i Orquestra BCN Camerata
Cloenda del Festival Musica’t. Repertori per a 
tots els públics.

AUDITORI DEL CENTRE POLIVALENT  
(PLAÇA DEL REBATO, 1)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Acció Cultural i Patrimoni

Col·labora
Fundació Persona, Societat i Cultura i Coral Contrapunt

14/GEN
Diumenge

18.00 h – 19.00 h

Gratuït



ACTIVITATS PER A INFANTS I JOVES

Espai Nap-Buf 
Servei educatiu per a famílies amb nadons (2ª 
edició). Informació i inscripcions: abreraedu-
ca@ajuntamentabrera.cat · Tel. 93 770 03 25 
(extensió Educació)

CASAL D’AVIS D’ABRERA  
(RAMBLA DEL TORRENTET, 8)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Ensenyament

15/GEN
Dilluns

11.00 h – 12.30 h

Gratuït

ALTRES

Ioga per a embarassades
Connecta amb el teu cos i la pròpia intuïció. El 
ioga pot ajudar-te a sentir-te bé a nivell físic i 
emocional. 
Incripcions a partir del dia 10 de gener. Matins de 10.00 h a 14.00 
h i tarda dimecres de 16.00 h a 18.00 h al Casal de Joves - Plaça 
del Rebato, 1 - i mail infancia@ajuntamentabrera.cat i telèfon  

93 770 43 34

Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Infància

INICI:  
setmana del  
15 de gener

Gratuït



LLIBRES I LITERATURA

Club de lectura infantil
Comentarem “El meu germà és un Superheroi” 
de David Salomons. Rosa Gordillo en serà la 
moderadora.

BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Biblioteca Josep Roca i Bros

 16/GEN
Dimarts

17.00 h – 18.00 h 
Gratuït

ALTRES

MAMIfit® Postpart
Classes d’activitat física per a la recuperació del 
cos de la dona després del part. Es pot venir 
acompanyat del nadó.
Incripcions a partir del dia 10 de gener. Matins de 10.00 h a 14.00 
h i tarda dimecres de 16.00 h a 18.00 h al Casal de Joves - Plaça 
del Rebato, 1 - i mail infancia@ajuntamentabrera.cat i telèfon  
93 770 43 34

Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Infància

INICI:  
setmana del  
15 de gener

Gratuït

ALTRES

MAMIfit® Embaràs
Activitat que permet mantenir-se en forma 
durant l’embaràs.
Incripcions a partir del dia 10 de gener. Matins de 10.00 h a 14.00 
h i tarda dimecres de 16.00 h a 18.00 h al Casal de Joves - Plaça 
del Rebato, 1 - i mail infancia@ajuntamentabrera.cat i telèfon  

93 770 43 34

Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Infància

INICI:  
setmana del  
15 de gener

Gratuït



CINEMA I VÍDEO

Projecció de la pel·lícula 
“Regreso a Casa”
El pres polític Lu Yanshi és alliberat quan acaba 
la Revolució cultural. Quan torna a casa, des-
cobreix que la seva dona pateix d’amnèsia.

AUDITORI DEL CENTRE POLIVALENT  
(PLAÇA DEL REBATO, 1)
Organitza
CineClub Emmetcinats 

Col·labora
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura

21/GEN
Diumenge

19.00 h – 21.00 h

2€

LLIBRES I LITERATURA

Club de lectura adults
Comentarem “Argelagues” de Gemma Ruiz. 
Silvia Llorente en serà la moderadora.

BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Biblioteca Josep Roca i Bros

17/GEN
Dimecres

18.00 h – 19.00 h

Gratuït



LLIBRES I LITERATURA

Visita de l’escriptor José 
Luis García Herrera
Ens visita l’autor José Luis García Herrera, un 
referent poètic de la nostra vila.
BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Biblioteca Josep Roca i Bros

 23/GEN
Dimarts

18.00 h – 19.30 h

Gratuït

MÚSICA

Jam Session
Amb la participació d’alumnes i professors de 
l’escola i músics de la zona. Una activitat oberta 
a la participació per a tots aquells músics estu-
diants, amateurs o professionals. 

CASA DE CULTURA  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Escola Municipal de Música d’Abrera

Col·labora
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura. Regidoria d’Acció 
Cultural

 26/GEN
Divendres

22.00 h – 00.00 h

Gratuït



CULTURA TRADICIONAL I POPULAR

Taller de disfresses 
reciclades 
Un taller perquè facis la disfressa per al Carnes-
toltes amb materials reciclats. Pots venir amb 
la teva família. Cuidant el nostre mediambient 
també podem ser creatius. Inscriu-te a cultura@
ajuntamentabrera.cat. Places limitades

CASA DE CULTURA  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Cultura

Col·labora
Manualitats Alean

27/GEN
Dissabte

 17.00 h – 20.00 h
Gratuït

ALTRES

Curs anual de Defensa 
Personal Femenina
Des de la Regidoria de Dones i Igualtat de 
l’Ajuntament d’Abrera presentem un nou curs 
gratuït de Defensa Personal Femenina.
La formació anirà a càrrec de l’instructor Gus-
tavo Baco.
INICI: 27 de gener de 2018.
HORARI: De 12 a 17 anys de 10.00 h a 13.00 h. Majors de 18 
anys de 16.00 h a 19.00 h.
INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS: A partir del dilluns 15 de gener 
de 2018 a la seu de les Regidories de Serveis Socials i Dones i 
Igualtat (Carrer Tarragona, 2, xamfrà Sant Hilari)
Horari: de dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 h, dimarts i 
dimecres de 16.00 h a 19.00 h.
Places limitades.

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL  
(PASSEIG DE L’ESGLÉSIA, 22)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoris Dones i Igualtat

27/GEN
Dissabte

INICI CURS

Gratuït



DIVULGACIÓ

Laboratori de Lectura  
“El món de la nit”
Adreçat a nens i nenes de 5 a 9 anys. Inscrip-
cions a partir del 2 de gener.
BIBLIOTECA JOSEP ROCA I BROS  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Biblioteca Josep Roca i Bros

 30/GEN
Dimarts

17.00 h – 18.30 h

Gratuït

DIVULGACIÓ

Xerrada “Mocs i Respiració”
A càrrec de Jessica Alarcon, fisioterapeuta res-
piratòria pediàtrica. 
Incripcions a partir del dia 10 de gener. Matins de 10.00 h a 14.00 
h i tarda dimecres de 16.00 h a 18.00 h al Casal de Joves - Plaça 
del Rebato, 1 - i mail infancia@ajuntamentabrera.cat i telèfon  

93 770 43 34

CENTRE POLIVALENT (PLAÇA DEL REBATO, 1)
Organitza
Ajuntament d’Abrera. Regidoria d’Infància

31/GEN
Dimecres

17.30 h – 19.00 h

Gratuït

DIVULGACIÓ

Xerrada “Les al·lèrgies”
A càrrec del Dr. Jordi Esplugues, pneumòleg de 
l’Hospital de Martorell.

CASA DE CULTURA  
(CARRER FEDERICO GARCÍA LORCA, 17)
Organitza
Institut Català de la Salut – Equip d’Atenció Primària d’Abrera

Col·labora
Ajuntament d’Abrera. Regidoria de Medi Ambient i Sanitat

 31/GEN
Dimarts

18.00 h – 19.00 h

Gratuït



MÉS INFORMACIÓ
PATGES
Patges a les cases:

Si voleu que el dia 5 de gener 
els vostres fills rebin els regals 
de mans dels patges, us podeu 
adreçar a l’Hotel d’Entitats els 
dies i hores següents:

Dijous 4 de gener  
de 17.00 h a 21.00 h

Divendres 5 de gener  
de 10.00 h a 12.00 h

Per a més informació podeu 
trucar al 937703464 o enviar 
un correu electrònic a patges.
abrera@gmail.com

Vols fer de patge el dia 5 de 
gener?

Busquem  joves, entre 18 i 
30 anys per a fer de patge el 
dia 5, encara que no visquin a 
Abrera.  El servei comença a 
les 15.00 h de la tarda i acaba a 
les 00.00 h. Si hi estàs interes-
sat, contacta amb nosaltres a 
patges.abrera@gmail.com i t’en 
donarem més informació.

“CANVI-PATGES”
Els patges de Can Vilalba reco-
lliran les cartes dels Reis Mags 
i els hi portaran personalment. 
Estaran els propers dies en els 
establiments següents:

DIA: DIMARTS 02/GEN 

10.00 h - 13.00 h 
Mesvial (Av. Generalitat, 35)

17.00 h - 20.00 h 
Remarc (c/ Martorell, 10)

DIA: DIMECRES 03/GEN 

10.00 h - 13.00 h 
Estètica Rosana (c/ Antonio 
Machado, 66)

17.00 h - 20.00 h 
La Jijonenca (c/ Antonio Ma-
chado, 62)

DIA: DIJOUS 04/GEN 

10.00 h - 13.00 h 
Farmacia Gaudí (c/ Antoni 
Gaudí, 61 Local 8)

17.00 h - 20.00 h 
Casal Social de Can Vilalba



TEATRE EXTRAESCOLAR
La Regidoria de Cultura vol 
incentivar el teatre com a 
activitat extraescolar a les es-
coles i l’institut. El teatre és un 
complement a la formació de 
la persona. 
L’Aula de Teatre, entitat que 
dirigirà el servei, planteja 
l’activitat extraescolar com un 
espai per a afavorir el des-
envolupament personal. Els 
objectius de l’activitat són: 
assolir més capacitat de comu-
nicació, ajudar a reconèixer i 
expressar les emocions, a tre-
ballar l’empatia i l’autoestima i 
ajudar en el progrés dels alum-
nes en altres matèries i també 
fomentar el treball en equip.
El Teatre és una eina molt útil 
per perdre la por al públic i 
afrontar el contacte amb el 
món.
La Regidoria de Cultura 
proposa un preu públic de 
15€ per a l’Escola Josefina 
Ibáñez, l’Escola Ernest Lluch, 
l’Escola Francesc Platón i Sartí i 
l’Institut Voltrera.

Edats: de P4 a 6è 
Preu/mes: 15 euros 
Dia d’inici: 05 de febrer del 
2018

Inscripcions: Del 15 al 26 de 
gener a l’AMPA de les escoles i 
l’institut. 

Cada activitat necessita un 
mínim de 8 inscripcions per 
posar-se en marxa i mantenir-
se. Adreçeu-vos a l’AMPA si us 
en cal més informació.  

CONCURS INFANTIL 
CARNESTOLTES 2018
BASES ESPECÍFIQUES CON-
CURS INFANTIL DE CARTELLS 
DE CARNESTOLTES 2018

1. Hi poden participar tots els 
nens i nenes d’Abrera que 
tinguin com a màxim 12 
anys.

2. La temàtica del dibuix 
ha de ser el Carnestoltes 
d’Abrera.

3. Els dibuixos es lliuraran 
als punts de recollida que 
habilitaran les AMPA de 
les escoles d’Abrera als 
diferents centres escolars.

4. Els treballs es podran 
presentar fins al dia 19 de 
gener.

5. El cartell haurà de ser en 
posició vertical i les mides 
no excediran de 50x30 
cm.



6. Al dors de cada dibuix hi 
constaran les dades de 
l’artista: nom i cognoms i 
també un telèfon de con-
tacte dels pares i tutors.

7. Cada concursant podrà 
presentar una sola obra.

8. El dibuix guanyador es 
convertirà en el cartell de 
Carnestoltes 2018.

9. La participació en 
aquest concurs implica 
l’acceptació d’aquestes 
bases.

10. Qualsevol imprevist que 
no quedi prou clar en les 
presents bases, serà resolt 
pel jurat i per la Regidoria 
de Cultura. 

11. El jurat estarà format 
per personal dels depar-
taments de Joventut i 
Cultura de l’Ajuntament i 
membres de l’organització 
del Carnestoltes.

12. La decisió del jurat serà 
inapel·lable.

II CONCURS DE RELATS – 
IMAGINA ABRERA
La Papereria Abrera amb la 
col·laboració de la Regidoria 
de Cultura i de l’Associació 
d’Empresaris d’Abrera organit-
za un concurs literari adreçat a 
persones adultes de qualsevol 
nacionalitat i residència. 

Es demana la creació d’un 
relat, escrit en llengua catalana 
o castellana, que tingui com a 
referent el poble d’Abrera, com 
espai per a qualsevol història 
fictícia explicada en qualsevol 
gènere literari i amb una exten-
sió de deu fulls en cos de 12 
punts i lletra Arial. 

En la valoració dels treballs es 
tindran en compte la quali-
tat literària i l’originalitat de 
l’enfocament. Els treballs hau-
ran de ser originals i inèdits i 
no podran haver estat premiats 
anteriorment ni trobar-se pen-
dents de la resolució d’altres 
certàmens. 

Els premi seran 200€ per al 
primer classificat, 150€ per al 
segon i  100€ pel tercer.

El període d’admissió 
d’originals va començar l’1 de 



desembre de 2017 i finalitzarà 
el dia 31 de març de 2018. 
Podran enviar-se al correu 
electrònic abrera.papeleria@
gmail.com tenint en compte 
que cal adjuntar-hi dos arxius: 
el primer contindrà el relat 
amb pseudònim i en el segon, 
incloent un full amb el títol 
del relat, el nom complert del 
autor/a, data de naixement, 
adreça i telèfon de contacte.

També es podrà fer el lliura-
ment de forma presencial a la 
Llibreria i papereria Abrera a 
la direcció Rambla Torrentet, 
12 local 1, d’Abrera i telèfon  
937700573.

Per al 21 d’abril de 2018 es farà 
entrega dels premis en un acte 
públic. El lloc i l’hora es comu-
nicaran uns dies abans a través 
dels canals de comunicació 
del municipi.

Més informació:

Papereria Abrera 
abrera.papeleria@gmail.com 
Telèfon 937700573

PROMOCIÓ ECONÒMICA
9è CONCURS INICIATIVES 
EMPRESARIALS BAIX LLO-
BREGAT NORD 2017-2018 

L’objectiu d’aquest concurs és 
reconèixer i premiar l’esforç 
emprenedor dels usuaris dels 
serveis d’atenció a emprene-
dors i alhora difondre la cultura 
emprenedora entre els joves 
dels municipis de la comarca. 

El concurs, que té cinc ca-
tegories, busca també aug-
mentar la projecció externa 
dels serveis d’assessorament i 
acompanyament als projectes 
empresarials, incrementar el 
nombre d’usuaris dels serveis 
a les empreses per la publici-
tat que suposen aquests tipus 
d’accions aconseguint alhora 
una major implicació dels 
agents econòmics amb els 
serveis municipals. 

Per a més informació i ins-
cripcions cal adreçar-se a 
Promoció Econòmica o enviar 
un correu electrònic a promo-
cioeconomica.ajuntament@
ajuntamentabrera.cat 



CURS DE FORMACIÓ  
DE SERVEIS AUXILIARS DE  
RESTAURACIÓ

Adreçat a: persones residents 
a Abrera en situación d’atur 
i inscrites al Servei Local 
d’Ocupació d’Abrera.

Contingut:

- Servei bàsic de restaurant i 
bar.

- Aplicació de les normes i 
condicions higienicosani-
tàries en restauració.

- Preparació de begudes, 
menjars ràpids i tapes.

- Pràctiques en empreses.

Total hores: 230 h (150 h 
teòriques i 80 h de pràctiques).

Inici: 15 de gener de 2018.

Horari: de dilluns a divendres, 
de 9.15 h a 14.15 h.

Lloc: Aules de Promoció 
Econòmica.

Preu: Gratuït

Informació i inscripcions:

Departament de Promoció 
Econòmica de l’Ajuntament 
d’Abrera

Mercat Municipal, 1a. plta., 
Rambla del Torrentet, 16 
C/Martorell, 20 
Tel.: 93 770 01 02 
Fax: 93 770 17 36  
A/e: promocioeconomica.ajunta-
ment@ajuntamentabrera.cat 
Horari: de dilluns a divendres 
de 9 a 14 h, dimecres  
de 16.30 h a 19 h 
www.facebook.com/peabrera

BIBLIOTECA JOSEP ROCA 
I BROS
4a EDICIÓ DEL CONCURS 
“SÚPER LECTOR”

Si tens entre 6 i 12 anys i hi 
vols participar, no t’ho pensis 
més i apunta’t-hi!

Més informació i inscripcions:

Del 2 al 31 de gener

Biblioteca Josep Roca i Bros

Ajuntament d’Abrera. Regidoria 
d’Acció Cultural i Patrimoni

Mostres:

•	Mostra	de	l’autor	i	exposició	
de llibres destacats 
Paraula d’escriptor: J.R. 
Tolkien



•	Mostra	de	novel·les	de	l’autor 
Paraula d’escriptor: Truman 
Capote

•	Mostra	dels	poemes	del	nos-
tre autor de referència. 
José Luis Garcia Herrera i la 
seva poesia

•	Mostra	de	novel·les	de	dife-
rents autors nord-americans

•	Mostra	de	diferents	grups	i	
músics americans

•	Mostra	de	diferents	llibres	
en què es veurà les diferents 
tècniques d’il·lustració La 
bellesa dels àlbums il·lustrats.

•	Mostra	de	llibres	de	la	Bi-
blioteca de Pares i Mares en 
el què us donaran claus per 
treballar els valors amb els 
vostres fills.

PARTICIPA A LES 
JORNADES DE 
MEDIACIÓ!
Des del Servei de Mediació de 
l’Ajuntament d’Abrera organit-
zem les Jornades de Media-
ció, que tindran lloc durant 
el mes de febrer. El motiu 
d’aquestes jornades és, en pri-
mer lloc, commemorar el Dia 
Europeu de la Mediació, que 

es celebra el 21 de gener i el 
Dia Escolar de la No Violència 
i de la Pau, que té lloc el 30 de 
gener. Es realitzaran una sèrie 
d’activitats, gratuïtes i dirigides 
a tota la família.

El divendres 2 de febrer de 
2018 hi haurà un espectacle 
infantil de Conte Contes, a cà-
rrec de la companyia Pengim 
Penjam Titelles. Els dimarts 
6 i 13 de febrer es portaran 
a terme unes trobades inter-
generacionals entre els nois i 
noies del Casal de Joves i els 
usuaris del Casal d’Avis. El dis-
sabte 3 de febrer, comptarem 
amb un espectacle de circ, 
acompanyat d’un pica pica 
pels assistents. A més a més, el 
dimecres 7 de febrer tindrà lloc 
una xerrada sobre mediació.

Com l’any anterior es rea-
litzaran diverses entrevistes 
a Radio Abrera, i la Casa de 
Cultura recollirà una mostra de 
contes infantils sobre resolu-
ció de conflictes, així com de 
novel·les i pel·lícules relaciones 
amb aquesta temàtica.

Per a més informació podeu 
consultar la pàgina web de 
l’Ajuntament  
www.ajuntamentabrera.cat 
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Ajuntament
d’Abrera

www.ajuntamentabrera.cat

Per tu
i Amb tu.

BUTLLETÍ DIGITAL SETMANAL
Subscriu-te a través de la web municipal


