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EDITORIAL

Más información 
municipal
En estas páginas podéis leer una nueva edición del bole-
tín municipal Abrerainfo, con informaciones relevantes del 
Ayuntamiento de Abrera y de nuestro municipio de los úl-
timos meses.

La remodelación del edificio del Ayuntamiento antiguo, en 
la calle Major, las diferentes obras que se están realizando 
en el pueblo y la distinción de Abrera como Villa Florida 
ocupan las primeras páginas de esta revista. 

En la sección Cultura, Societat i Esports, diferentes asocia-
ciones de vecinos nos explican con ilusión sus Festes Ma-
jors o de barrio, que un año más han animado los fines 
de semana de verano en nuestro municipio con fiesta y 
actividades para todas las edades. También nos hacemos 
eco de los Premios del Deporte Local, que un año más han 
destacado los mejores deportistas de nuestro municipio.

Y, para cerrar la revista, en la sección Gent d’Abrera, entre-
vistamos una nueva entidad, el Club de Montaña Can Villal-
ba, que nos explica su apasionante viaje solidario a Nepal. 

Os recordamos que también podéis consultar este bole-
tín en nuestra web (www.ajuntamentabrera.cat) en forma-
to 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 gratuitas Connecta’t a Abrera y 
Radio Abrera, que podéis descargaros en vuestros teléfo-
nos móviles y tabletas con los sistemas operativos Android 
e iOS. 

Més informació 
municipal 
En aquestes pàgines podeu llegir una nova edició del 
butlletí municipal Abrerainfo, amb informacions relle-
vants de l’Ajuntament d’Abrera i del nostre municipi dels 
darrers mesos.

La remodelació de l’edifici de l’Ajuntament vell, al carrer 
Major, les diferents obres que s’estan realitzant al poble 
i la distinció d’Abrera com a Vila Florida ocupen les pri-
meres pàgines d’aquesta revista.

A la secció de Cultura, Societat i Esports, diferents as-
sociacions de veïns ens expliquen amb il·lusió les seves 
festes majors o de barri, que un any més han amenitzat 
els caps de setmana de l’estiu al nostre municipi amb 
festa i activitats per a totes les edats. També ens fem 
ressó dels Premis de l’Esport Local, que un any més han 
destacat els millors esportistes del nostre municipi.

I, per tancar la revista, a la secció Gent d’Abrera, entre-
vistem una nova entitat, el Club de Montaña Can Villal-
ba, que ens explica el seu apassionant viatge solidari al 
Nepal.

Us recordem que podeu consultar aquest butlletí a la 
nostra pàgina web (www.ajuntamentabrera.cat) en for-
mat PDF. Podeu consultar les notícies i activitats de 
la corporació a la secció Notícies i a la pàgina web de 
Ràdio Abrera (www.radioabrera.cat). També trobareu 
aquestes informacions a les app gratuïtes Connecta’t 
a Abrera i Ràdio Abrera, que podeu descarregar-vos al 
vostres telèfons mòbils i tabletes amb els sistemes ope-
ratius Android i iOS.

Ajuntament d’Abrera

Departament de Comunicació
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A
ACTUALITAT

Des de mitjans de setembre estem 
realitzant obres de millora de dife-
rents voreres de la via pública amb 
el reasfaltament de diversos carrers 
del municipi. Amb aquestes actua-
cions, millorem la seguretat dels 
vianants i vehicles del municipi.

Voreres

Aquestes obres consisteixen en l’en-
derroc i posterior reposició de vo-
rades i voreres, així com el recres-
cut de tapes d’embornals, reixes de 
desguàs, pous de registre i arquetes 
existents. Els trams de voreres que 
estem millorant són:

•	 Carrer	Aragó	(Can Vilalba)

•	 Passeig	de	l’Estació (nucli urbà)

•	 Carrer	Florida (nucli urbà)

•	 Avinguda	de	la	Generalitat (nucli 
urbà)

•	 Carrer	Sant	Miquel	(Sant Miquel)

•	 Carrer	del	Treball	(Polígon Indus-
trial Sant Ermengol)

•	 Camí	 dels	 Sagraments	 (Polígon 
Industrial Sant Ermengol)

Obres de reasfaltatge 

Les obres de reasfaltatge consis-
teixen en fressar i extreure l’asfalt 

existent i asfaltar de nou incloent el 
repintat de les marques vials. En el 
cas que el deteriorament de l’asfalt 
sigui per una manca d’estabilitat de 
la subbase, s’excavarà aquesta i es 
reconstruirà amb una nova subbase 
granular compactada correctament.

Des del 18 de setembre estem realit-
zant diverses obres de reasfaltatge a 
diversos carrers del nucli urbà,  barris  
i als Polígons Industrials Barcelonès i 
Sant Ermengol.

•	 Carrer	Pi	(Les Carpes)

•	 Camí	del	Suro	

•	 Carrer	Aragó	(Can Vilalba)

•	 Passeig	de	l’Estació	(nucli urbà)

•	 Carrer	de	la	Florida	(nucli urbà)

•	 Carrer	 Sant	 Jaume (nucli urbà, 
Rebato)

•	 Avinguda	Sant	Hilari	 (nucli urbà, 
Sant Hilari) 

•	 Carrer	 Mataró	 (nucli urbà, Sant 
Hilari)

•	 Accés	 carrer	 Sant	 Miquel (Sant 
Miquel) 

•	 Avinguda de la Generalitat (nucli 
urbà)

•	 Carrer	Casamada (nucli urbà) 

•	 Carrer	Can	Noguera	(Polígon In-
dustrial Barcelonès)

•	 Avinguda	Ca	n’Amat	(Polígon In-
dustrial Barcelonès)

•	 Carrer	Treball	(Polígon Industrial-
Sant Ermengol)

•	 Camí	 dels	 Sagraments	 (polígon 
industrial Sant Ermengol)

•	 Avinguda	d’Abrera (Ca n’Amat)

•	 Carrer	Hostal	del	Pi (Polígon In-
dustrial Barcelonès)

Invertim en seguretat

La superfície total d’actuació és de 
22.000 m2 i el cost d’aquestes obres 
de millora de la via pública és de 
464.615,90 €. Des de la Regidoria 
d’Obres i Serveis de l’Ajuntament 
d’Abrera realitzem aquesta inversió 
per fer les voreres i els carrers més 
accessibles i segurs pels nostres 
veïns i veïnes, tant pels vianants com 
pels vehicles. n

Obres

Millorem la pavimentació a 
diferents trams del municipi per 
potenciar la seguretat de vianants  
i vehicles

Des de l’Ajuntament d’Abrera 
preguem que disculpeu les 
molèsties.   
Millorem Abrera per a tu!

Obres

Millora de l’asfaltat  
de la carretera BV-1201 
Recentment s’han realitzat obres 
de millora de l’asfaltat a la carretera 
BV-1201 concretament des del qui-
lòmetre 5 fins al quilòmetre 2, situat 
a la rotonda del barri Sant Miquel 
del nostre municipi. 

Les obres han consistit en la col·lo-
cació d’un nou asfalt i el repintat de 

les línies horitzontals. La superfície 
total d’actuació ha estat de 19.500 
metres quadrats. Amb aquestes 
obres es millora la seguretat del pavi-
ment d’aquesta via de connexió dels 
barris de Vilalba i Sant Miquel d’Abre-
ra. n
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L’obra de reforma integral de 
l’Ajuntament vell, al carrer Major 
número 3, va començar el mes 
de setembre, amb la construcció 
d’una estructura auxiliar de suport 
de la façana històrica, que es man-
té	 i	 rehabilita.	 Aquesta	 estructura	
auxiliar es necessària ja que l’edifici 
s’ha buidat interiorment i cal asse-
gurar la seva estabilitat fins que es 
construeixin els nous forjats.

Actualment ja es pot veure, des del 
carrer de la Florida, l’edifici comple-
tament buidat, sense parets inte-
riors, ni sostres i coberta, únicament 
amb la façana del carrer Major i les 
dues mitgeres laterals. La mitgera 
posterior està enderrocada.

El nou edifici serà d’estructura me-
tàl·lica, amb espais més amplis i llu-
minosos i accés per a persones amb 
mobilitat reduïda amb ascensor a 
les tres plantes de l’edifici. També 
disposarà de noves instal·lacions de 
climatització, electricitat, il·luminació 
i ventilació.

L’edifici serà la seu de les Regidories 
de Serveis Socials i Dones i Igualtat 
de l’Ajuntament d’Abrera. El pressu-
post de les obres és 665.703,85 € i 
disposa d’una subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona. 

Trasllat provisional

Les Regidories de Serveis Socials i 
Dones i Igualtat d’Abrera les podeu 
trobar mentre es realitza l’obra de 
reforma integral al nou edifici muni-
cipal del carrer Tarragona, 2 (xamfrà 
Av. Sant Hilari) en l’horari habitual: de 
dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 
hores, i dimarts i dimecres de 15.30 
a 19.00 hores, i al telèfon: 93 770 29 
11. n

Obres

En marxa 
les obres 
de reforma 
integral de 
l’Ajuntament 
vell

ACTUALITAT

Tall temporal del trànsit de vehicles al tram inicial del carrer Major

En el tram inicial del Carrer Major, entre l’avinguda de Lluís Companys i 
el carrer de l’Era (antic Corraló), s’ha tancat el trànsit de vehicles per les 
obres de rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament Vell (carrer Major, 3). Els 
vehicles poden sortir pel carrer de l’Era (antic Corraló), que ha canviat 
temporalment el seu sentit de circulació, i finalment pel carrer de la Flori-
da. Sí que es permet el pas de vianants en aquest tram de carrer.

Disculpeu les molèsties. 
Millorem Abrera per a tu!

Des dels serveis tècnics municipals 
continuem millorant la nostra vila. Tre-
ballem contínuament diferents punts i 
equipaments del municipi, per tal que 
els veïns i veïnes del poble puguin fer-
ne un ús més segur, còmode i agrada-
ble.

El mes de setembre passat es van ini-
ciar les obres de rehabilitació integral 
de l’Ajuntament vell, al carrer Major. 
Aquest gran projecte consisteix en la 
reconstrucció interior de l’edifici, man-
tenint i rehabilitant la seva emblemà-
tica façana. El nou edifici, on es con-
tinuaran ubicant els departaments de 
Serveis Socials i Dones i Igualtat, tindrà 
unes instal·lacions més àmplies i llu-
minoses, accessibles a tots els nivells 
per a tothom. Actualment, i de forma 
provisional, les instal·lacions d’aquests 
departaments estan ubicades a l’edifici 
municipal que hi ha al barri de Sant Hi-
lari, al carrer Tarragona. 

Millorem espais i millorem serveis

També hem iniciat les obres d’asfaltat-
ge de diferents punts del poble, tant 
del nucli urbà com dels barris de les 
Carpes de Vilalba, Can Villalba i Sant 
Miquel. Aquestes obres milloren l’as-

faltatge i la senyalització horitzontal 
dels carrers rehabilitats. Durant el mes 
de novembre també hem realitzat les 
obres d’asfaltatge en alguns trams de 
diferents carrers del Polígon Indus-
trial Barcelonès, com l’avinguda de Ca 
n’Amat, el carrer Hostal del Pi i el carrer 
de Can Noguera. El	nostre	objectiu	és	
millorar la seguretat dels nostres ca-
mins.

Aquestes millores en la via pública 
s’han pogut veure també en diferents 
punts de les nostres voreres amb l’ob-
jectiu de millorar diferents passos de 
vianants actuals, adaptant-los per a una 
accessibilitat completa, i creant-ne de 
nous en aquells punts on hem detectat 
que feien falta per facilitar una millor 
mobilitat dels nostres vianants.

Treballem per fer accessibles els edi-
ficis, carrers i places de la nostra vila. 
Treballem per un poble accessible al 
cent per cent.

Ens els propers dies, veurem també 
que s’inicia una sèrie de millores en 
alguns parcs i jardins, així com en l’ar-
brat de la via pública i d’algunes de les 
escoles del nostre municipi. El treball 
és	continu	i	la	nostra	il·lusió	molt	gran.

Jesús Naharro, Alcalde



Abrerainfo 6 desembre 2017
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La parada d’autobús de l’avinguda de la Generalitat 
s’ha desplaçat uns metres per millorar la seguretat dels 
nostres vianants i vehicles. Fins fa unes setmanes, la 
parada es trobava en el creuament de l’avinguda Gene-
ralitat amb el carrer Ponent. Ara es troba al creuament 
amb el carrer Rubí, un tram amb menys inclinació. 

Amb el canvi d’ubicació millorem la visibilitat tant pels 
vianants com pels vehicles que hi circulen. També millo-
rem l’accés als autobusos mitjançant la plataforma per a 
persones amb cadires de rodes. n

Obres

Canviem d’ubicació la parada del bus de l’avinguda 
de la Generalitat 

Les obres de reasfaltatge i repintat que estem realitzant 
des de la Regidoria d’Obres i Serveis de l’Ajuntament 
d’Abrera inclouen la modificació del sistema d’estacio-
nament a alguns carrers del municipi.

Als carrers Casamada i Martorell, entre els carrers Terras-
sa i rambla de Torrentet, s’han substituït els aparcaments 
en semibateria (s’estaciona en el sentit de la marxa, en 
diagonal a la vorera) pels aparcaments en semibateria 

inversa (també en diagonal a la vorera, però s’entra fent 
marxa enrere i s’inicia la circulació cap endavant).

Els estacionaments en semibateria inversa són més se-
gurs a l’hora de circular pel municipi, ja que es millora la 
visibilitat dels vehicles que s’incorporen a la via pública.

El sistema d’aparcament es canviarà en alguns carrers 
més del nostre municipi els propers mesos. n

Obres

Modifiquem el sistema d’estacionament  
per millorar la seguretat 
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ACTUALITAT

El Servei de Mediació de l’Ajunta-
ment	 d’Abrera	 té	 una	 nova	 ubica-
ció, l’Hotel d’Entitats (plaça de les 
Escoles	 velles	 s/n).	 Aquest	 és	 un	
servei gratuït i confidencial adreçat 
a la ciutadania que està obert al pú-
blic tots els dimecres de 9 a 14 ho-
res i de 16.30 a 19 hores.

Per accedir al Servei de Mediació cal 
sol·licitar cita prèvia de forma pre-
sencial a l’Oficina d’Atenció Ciutada-
na (OAC), o al propi Hotel d’Entitats, 
també es pot fer trucant al 93 770 03 
25, o bé enviant un correu electrònic 
a l’adreça mediacio@ajuntamenta-
brera.cat.

Quins conflictes poden ser atesos?

Comunitats de veïns: sorolls, neteja, 
organització i convivència interna de 
la comunitat… 

Entitats/associacions: per qüestions 
d’organització, presa de decisions, 
gestió…

Espai públic: l'ús i l'ocupació dels 
espais públics urbans, com ara pla-
ces, carrers, parcs, àrees esportives, 
civisme…

Família: problemes intergeneracio-
nals, cura de persones dependents, 
relacions familiars, malentesos…

Escoles: conflictes entre els alumnes 
i/o amb el professorat o les famílies…

Comercials: sorolls, olors, obres... 
a establiments (bars, restaurants), 
problemes derivats del comerç de 
proximitat (botigues), temes relacio-
nats amb contractes (lloguer, com-
pravenda)…

No podem intervenir:

Divorcis. 

Conflictes en què una de les parts és 
el mateix Ajuntament.

Conflictes en què s’hagi iniciat un 
procés penal.

Espai a Ràdio Abrera

Des del Servei de Mediació Ciutada-
na de l’Ajuntament d’Abrera també 
col·laborem amb Ràdio Abrera per 
donar a conèixer les nostres activi-
tats. Cada darrer dimecres de mes  a 
l’espai l’Entrevista del Dia. n

Ajuntament

Canviem la ubicació del Servei de 
Mediació a l’Hotel d’Entitats

Ajuntament

Comiat del 
regidor Iván 
Serrano al Ple 
Municipal 

El regidor d’Abrera en Comú, Iván 
Serrano, va donar a conèixer for-
malment la renúncia al seu càrrec 
electe a la sessió de control de go-
vern del Ple Municipal celebrat el 
dijous 5 d’octubre. 

 Iván Serrano ha estat regidor a l’Ajun-
tament d’Abrera durant 12 anys, en 
representació d’EUiA Abrera i, en els 
dos últims anys, d’Abrera En Comú.

L’alcalde, Jesús Naharro, va agrair la 
tasca realitzada pel regidor i va des-
tacar la seva contribució a la millora 
del nostre municipi. Alcalde, regi-
dors i regidores van dedicar-li un fort 
aplaudiment. 

Joaquín Eandi, nou regidor

El nou regidor del grup municipal 
Abrera en Comú- Entesa (Abrera en 
Comú- E), Joaquín Eandi, va pren-
dre possessió del càrrec a la sessió 
extraordinària i urgent del Ple Muni-
cipal celebrat el dilluns 30 d’octubre 
per tal de que es pogués incorporar 
al ple extraordinari d’ordenances. n

Els grups municipals PSC, CIU, ERC, Ad’A i Abrera en 
Comú de l’Ajuntament d’Abrera mostrem el nostre 
més clar i enèrgic posicionament contrari a l’aplicació 
de l’article 155 per part del govern espanyol.

El considerem un atac directe i inadmissible a les ins-
titucions d’autogovern escollides democràticament 
per al poble català. Les detencions dels consellers del 
Govern català són producte de la judicialització dels 

esdeveniments actuals, no resolen cap situació i gene-
ren indignació social.

Considerem que només el diàleg i l’acord polític do-
narà resposta als problemes polítics de Catalunya. Tan-
mateix des de l’Ajuntament seguirem treballant perquè 
Abrera segueixi sent un municipi de concòrdia, amb 
respecte i pluralitat per un futur millor per a tots els 
veïns i veïnes. 

Manifest dels grups municipals PSC, CIU, ERC, Ad’A i Abrera en Comú
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Municipi

Obtenim la distinció Vila Florida
Abrera s’ha incorporat al projecte 
Viles Florides, que promou la Con-
federació d’Horticultura Ornamen-
tal de Catalunya (CHOC). Aquesta 
iniciativa distingeix les localitats 
que treballen per la transformació 
dels	seus	espais	públics	a	través	de	
l’enjardinament i la millora dels es-
pais verds, el respecte al tractament 
i canvi de l’aigua i aqüífers. 

Per a Viles Florides, l’ornamenta-
ció va més enllà de propiciar espais 
agradables i té en compte valors 
com la protecció dels espais verds, 
la millora de la qualitat de vida dels 
veïns i veïnes, l’estat i conservació 
del mobiliari urbà, la presència de 
parcs infantils, la conscienciació so-
cial envers les polítiques de sosteni-
bilitat mediambiental i el desenvolu-

pament de les economies locals a 
través de l’atractiu dels jardins i parcs 
urbans.

Abrera, tres flors d’Honor

La gala Flors d’Honor 2017 va reu-
nir, a mitjans de setembre, al Teatre 
Municipal de Can Gomà de Mollet 
del Vallès a més de 275 persones 
en els reconeixements anuals del 
moviment Viles Florides. L’alcalde, 
Jesús Naharro, i el regidor de Parcs 
i Jardins, Albert Roca, van assistir a 
la gala, presidida per la consellera 
d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Ali-
mentació, Meritxell Serret.

Les Flors d’Honor són el distintiu 
que certifica els municipis com a 
Viles Florides i s’entreguen segons 
el criteri d’un jurat especialitzat. El 

nostre municipi va ser distingit amb 
tres flors d’honor, que certifiquen la 
nostra participació a Viles Florides i 
reconeixen la nostra aposta per la 
millora de l’espai urbà. 

Amb les Flors d’Honor es valoren 
aspectes com el patrimoni vegetal 
i paisatgístic, la relació entre l’espai 
verd i el nombre d’habitants, la re-
lació entre els recursos destinats al 
manteniment i la superfície verda i 
enjardinada, la diversitat floral, la fun-
cionalitat dels espais verds o l’exis-
tència d’un inventari de patrimoni 
vegetal. A Abrera disposem d’un rà-
tio de 8,6 m2 de parcs per habitant, i 
de 7 m2 de zona verda per habitant. 
En total, disposem de 10,6 hectàrees 
de parcs i de 21 hectàrees de zones 
verdes.
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ACTUALITAT

Treball intens i continu

El guardó de Vila Florida l’hem ob-
tingut gràcies al treball dels nostres 
tècnics. Des de l’Ajuntament d’Abre-
ra agraïm a la Brigada Municipal, a la 
seva cap, Cecília Gaete, i als tècnics 
del departament de Medi Ambient 
el seu treball intens i continu per la 
millora de les nostres zones verdes. 

Espais de convivència

Per l’Ajuntament, els parcs del nostre 
municipi són espais de convivència 
familiar, per això són la nostra prio-
ritat. Animem els nostres veïns i veï-
nes a continuar gaudint dels espais 
públics! n

Patrimoni vegetal i paisatgístic

El nostre municipi té en els seus espais verds i enjardinats una garantia de 
la qualitat urbana en l’espai d’ús ciutadà. Tenim dos tipus d’espais verds: 
parcs i zones verdes. 

Els parcs són d’ús i gaudi de la ciutadania, amb zones d’esbarjo infantil i 
bancs (Parc de Can Morall, Parc de Walt Disney, Plaça de Pau Casals, Plaça 
Rafael Casanova...), parcs paisatgístics (entorn de l’entrada a la carretera 
C-55, la gespa de la Plaça de Rafael Casanova) i parcs mixtes, que combi-
nen  els valors paisatgístics i el sentit pràctic d’ús quotidià (Parc del Coco-
dril, Parc de l’Estació).

D’altra banda, la utilitat de les zones verdes és “cosir” visualment espais apa-
rentment dissonants. Per exemple, poden ser talussos, rotondes, franges, 
i tenen una vessant més ornamental... També poden servir per finalitzar 
espais de manera visualment agradable i ajudar a la integració paisatgística 
de l’entorn urbà (rotonda dels porrons, rotonda de Can Morral).

Albert Roca
Regidor d’Obres i Serveis, Millora, Parcs i Jardins, 
Urbanisme i Mobilitat

Des de la Regidoria de Parcs i 
Jardins de l’Ajuntament d’Abrera 
promovem l’enjardinament de les 
nostres zones verdes. Viles Flori-
des ens ajudarà a seguir millorant 
els espais verds i la qualitat de vida 
dels nostres vilatans i vilatanes.

32
hectàrees de zones verdes  

i parcs té Abrera 
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Solidaritat

Ens sumem a la manifestació 
contra el terrorisme convocada 
per la comunitat islàmica d’Abrera

Seguretat 

Felicitem els 
nostres agents 
de la Policia 
Local per la seva 
brillant actuació 
el 2 de març
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor 
de	 Seguretat	 Ciutadana,	 José	 Luis	
Hita, van felicitar els nostres agents 
de la Policia Local que van actuar de 
forma brillant, el 2 de març passat, 
en una actuació policial al nostre 
municipi. L’acte de reconeixement 
va tenir lloc a la sala de plens de 
l’Ajuntament, el dijous 27 de juliol, 
amb l’assistència de familiars.

En nom de l’Ajuntament, l’alcalde 
i el regidor van agrair als agents la 
seva professionalitat, valentia i ràpida 
actuació, que va fer possible la de-
tenció de dos individus, sospitosos 
d’haver realitzat robatoris al nostre 
municipi.

Des de l’Ajuntament els animem a 
continuar treballant pel benestar i 
seguretat dels nostres veïns i veïnes. 
També agraïm la col·laboració dels 
Mossos d’Esquadra. n

La Policia Municipal d’Abrera 
compta amb un nou cap. Juan An-
tonio González ha pres recentment 
possessió del càrrec d’inspector de 
la Policia Local.

González ha desenvolupat la seva 
carrera professional a diferents 
ajuntaments de Catalunya com 
Badalona, Sant Just Desvern o Sant 
Quirze del Vallès. També fou desti-
nat, com a Instructor, a l’Escola de 
Policia de Catalunya, encarregant-se 
de la formació de nous policies lo-
cals i mossos d’esquadra. Llicenciat 
en Dret (2003) i Criminologia (2009) 
per la Universitat Autònoma de Bar-
celona (UAB), el nou inspector tam-
bé és a l’actualitat professor de dife-
rents disciplines a l’Escola de Policia 
de Catalunya i ha impartit cursos i 
conferències a diverses universitats 
catalanes.

Els darrers anys Juan Antonio Gon-
zález ha estat felicitat públicament 
en dues ocasions pel Departament 
d’interior de la Generalitat de Cata-
lunya. L’any 2016 en reconeixement 
de la col·laboració realitzada amb 
la policia de la Generalitat- Mos-
sos d’Esquadra ABP de Sabadell, i 
l’any 2014 com a reconeixement i 
agraïment a la Policia Local de Sant 
Quirze per la tasca duta a terme 
amb col·laboració de la Policia de 
la Generalitat - Mossos d’Esquadra. 
Aquest mes d’octubre, l’Institut de 
Seguretat Pública de Catalunya, li ha 

atorgat una distinció pública per les 
seves funcions de formació, estudi 
o recerca científica en l’àmbit de la 
seguretat.

La incorporació de l’Inspector s’em-
marca dintre del projecte de l’actual 
govern local de millora dels serveis 
municipals i, en aquest cas, de la 
nostra Policia Local. L’estudi de les 
necessitats actuals de seguretat del 
municipi i dels ciutadans i ciutada-
nes que hi viuen o treballen, ens ha 
de portar a fer les propostes de mi-
llora i adequar-les a cada moment. 

Col·laboració amb Protecció Civil

Abrera té un teixit associatiu molt 
important i la protecció civil n’és un 
exemple. L’associació de voluntaris 
demostra, davant de qualsevol es-
deveniment, el seu compromís amb 
la seguretat. El futur de la seguretat 
no radica només en la policia, és 
un objectiu de tots i totes, i per tant 
col·laborem plegats.

Des de l’Ajuntament d’Abrera do-
nem la benvinguda al nostre muni-
cipi al nou cap de la nostra Policia 
Local. n

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
participar a la manifestació con-
vocada per l’Associació Islàmica 
d’Abrera Al HUDA que va tenir lloc 
el diumenge 27 d’agost a la tarda. 

Sota el lema “Tots som víctimes”, 
més d’un centenar de persones es 
va concentrar a la plaça de la Cons-

titució, davant l’Ajuntament, on l’al-
calde d’Abrera Jesús Naharro va 
llegir un manifest i es va guardar un 
minut de silenci en memòria de les 
víctimes dels atemptats perpetrats 
el passat 17 d’agost a La Rambla de 
Barcelona i a Cambrils (Tarragona). 
n

Seguretat

Juan Antonio González, nou 
inspector de la Policia Local
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Ocupació

Donem la benvinguda als 24 
treballadors i treballadores del 
primer i el segon Pla d’Ocupació 
Local 2017

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regi-
dora de Promoció Econòmica, Mò-
nica Torre-Marín, van entregar, el 
divendres 28 de juliol, els diplomes 
que acrediten la finalització amb 
èxit dels cursos formatius de man-
teniment de parcs i jardins i gestió 
de magatzem. 

El lliurament dels diplomes va tenir 
lloc en una de les aules del depar-
tament de Promoció Econòmica de 
l’Ajuntament. Un total de 12 alumnes 
van realitzar el curs de manteniment 

de parcs i jardins, que va finalitzar el 
mes de juny després de 90 hores de 
formació.

15 alumnes més van realitzar el curs 
de gestió de magatzem, de 400 ho-
res. D’aquestes, 320 han estat teòri-
ques i 80 de pràctiques en diferents 
empreses de la zona, que també 
van rebre un diploma acreditatiu per 
la seva col·laboració amb el nostre 
ajuntament en la formació d’alum-
nes. n

La Sala de Plens de l’Ajuntament 
d’Abrera va acollir, el 28 de juliol, 
l’acte de presentació de les 24 per-
sones que formen part del primer 
i el segon Pla Local d’Ocupació 
d’aquest any.

L’alcalde, Jesús Naharro, la regidora 
de Promoció Econòmica, Mònica 
Torre-Marín, i el gerent, Ferran Al-
berdi, van donar la benvinguda als 
nous treballadors i treballadores.

Es tracta de 12 oficials de segona 
administratius que durant sis mesos 
treballen als nostres departaments 

de Recursos Humans, Urbanisme i 
Medi Ambient, Esports, Comunica-
ció, Policia Local, Serveis Socials, 
Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC), 
Secretaria, Serveis Urbans, Ensen-
yament, Promoció Econòmica i Bi-
blioteca i Biblipiscina. 3 oficials de 
segona i 6 de tercera de Brigada 
Municipal per a les àrees de pintura, 
via pública, neteja i manteniment de 
parcs i jardins i polivalent; i 3 tècnics 
de biblioteca, prevenció de riscos 
laborals i dinamitzador cultura i pa-
trimonial. n

Promoció Econòmica

Visitem la 
planta d’Abrera 
de l’empresa 
General Cable

Mònica Torre-Marín 
Regidora de Promoció Econòmica

Aquestes visites periòdiques que 
es van fent a diferents empre-
ses del municipi ens permeten 
conèixer les seves necessitats a 
nivell formatiu dels treballadors 
i ajustar dins el Departament de 
Promoció Econòmica de l’Ajunta-
ment les formacions que després 
oferim als aturats, també permet 
obrir mes vies de col·laboració en-
tre la empresa i l’ajuntament.

Formació

Entreguem els diplomes dels 
cursos de manteniment de parcs i 
jardins i gestió de magatzem

L’alcalde, Jesús Naharro, i la re-
gidora de Promoció Econòmica, 
Mònica Torre-Marín, van visitar el 
divendres 14 de juliol les instal·la-
cions de l’empresa General Cable, 
ublicada al Polígon Industrial Can 
Sucarrats del nostre municipi.

L’alcalde i la regidora van ser rebuts 
per l’equip directiu de la planta, on 
treballen més de 120 persones, i van 
visitar les instal·lacions de la factoria, 
dedicada a la fabricació de tot tipus 
de cable.

Interessos comuns

La visita a General Cable ha estat una 
pressa de contacte amb una empre-
sa del municipi. La trobada també ha 
permès posar de manifest els inte-
ressos comuns dels empresaris del 
polígon i l’Ajuntament d’Abrera per a 
impulsar la zona industrial del Polí-
gon Industrial Can Sucarrats i millo-
rar l’entorn,  ja que amb la crisi va 
quedar aturat el projecte d’urbanit-
zació. n
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Abrera participa! Pressupost 
participatiu exercici 2018
El	 pressupost	 participatiu	 és	 una	
eina de participació i gestió, mi-
tjançant la qual la ciutadania pot 
proposar i decidir sobre el destí de 
part dels recursos municipals.

El seu objectiu principal és promou-
re que la ciutadania no sigui simple 
observadora dels esdeveniments i 
decisions, i que pugui convertir-se 
en protagonista activa del què passa 
a Abrera.

A Abrera vàrem celebrar la prime-
ra experiència de participació en el 
pressupost municipal de 2017.

Davant d’això ens marquem el repte 
de partir del model conegut i evolu-
cionar-lo amb l’aprenentatge obtin-
gut d’aquella experiència.

Primera fase. Presentació.

Una comitiva de l’Ajuntament s’ha 
reunit amb els veïns i veïnes de cada 
barri per tal de:

- Presentar els trets fonamentals 
del projecte de pressupost muni-
cipal de 2018.

- Informar de les característiques 
i	 regles	 que	 tindrà	 el	 procés	 de	
participació.

- Recollir idees de millora i sugge-
riments que pot assumir l’Ajunta-
ment al marge dels projectes que 
es	podran	presentar	en	el	procés.

A  la darrera part de la sessió hem re-
collit aquelles propostes que poden 
no constituir un projecte a inclou-
re en el procés, per no tenir prou 
dimensió o no complir amb altres 
requeriments, però que igualment 
poden ser idees i suggeriments d’in-
terès que poden ser encabits en 
d’altres fòrmules de participació o 

consideració a l’actuació municipal. 
El nostre compromís és que totes 
elles seran respostes per l’equip de 
govern.

Segona fase. Propostes.

Les persones residents a Abrera amb 
16 anys d’edat a 1 de desembre de 
2017 i les entitats inscrites al regis-
tre municipal podran presentar un 
màxim de dos projectes utilitzant el 
model que serà distribuït a les bús-
ties i que també es pot aconseguir a 
la OAC de l’Ajuntament i al web mu-
nicipal.

Els projectes han de ser explicats i 
raonats amb una breu descripció i 
s’aportarà una indicació aproxima-
da del cost de l’actuació. Aquest no 
pot superar els 40.000€ més IVA 
(48.400,00€). Posteriorment, els 
serveis tècnics municipals verifica-
ran que cada proposta és realitzable 
tècnica, jurídica i econòmicament, a 
banda de que no produeixi contrain-
dicacions o incompatibilitats amb al-
tres actuacions municipals en marxa 
o en projecte. 

Els projectes que superin l’anterior 
verificació seran inclosos, per rigo-
rós ordre de presentació, a la pla-
taforma de participació que estarà 
ubicada a la pàgina web municipal 
i seran identificats amb alguna foto-
grafia que evoqui el seu objecte. Hi 
figurarà el nom de l’entitat jurídica 
proponent i el d’aquelles persones 
físiques que hagin autoritzat a la seva 
identificació personal. En cas con-
trari es respectarà l’anonimat.

Les propostes s’han presentat pre-
sencialment a l’OAC o a través de la 
bústia electrònica entre l’1 i el 22 de 
desembre. 

Tercera fase. Votació.

Un cop siguin exposats els projectes 
preseleccionats a la pàgina web mu-
nicipal a l’apartat -Abrera Participa-, 
començarà un procés de votació 
que serà telemàtic i presencial (vot 
assistit a l’OAC i al punt de partici-
pació que serà habilitat en el Mercat 
Municipal), durant un període d’un 
mes. Tindran dret de vot totes les 
persones residents a Abrera majors 
de 16 anys a 1 de desembre de 2017. 

Quarta fase. Presentació dels pro-
jectes guanyadors.

En el moment en que finalitzi el pro-
cés de votació s’efectuarà l’escrutini 
automàtic i l’ajuntament contactarà 
amb les persones i entitats propo-
nents dels projectes guanyadors. Es 
proposarà a aquestes persones par-
ticipar en un acte públic de presen-
tació dels resultats i dels projectes 
guanyadors que, a més seran execu-
tats al llarg de l’any 2018.

Es consideraran projectes guanya-
dors, per ordre de major nombre de 
vots obtinguts, tots aquells la suma 
(cost previst) dels quals no superi la 
consignació pressupostària del pro-
cés (200.000,00€) i per tant seran un 
mínim de 4 projectes.

L’ajuntament es reserva la possibilitat 
d’executar també d’altres projectes 
que no hagin resultat guanyadors 
però que es consideri adient i espe-
cialment beneficiosos per l’interès 
local. Això, però, hauria de fer cons-
tar públicament, també, que la pro-
posta és fruit del procés participatiu.

Ara	és	el	teu	torn...	Abrera	Participa!

pressupostos2018@ajuntamentabrera.cat
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Impulsem la nova Regidoria d’Infància!
Des de l’Ajuntament d´Abrera hem 
impulsat la creació d’una nova re-
gidoria: la Regidoria d’Infància, 
adreçada a infants de 0 a 12 anys i 
dones en període de gestació i a les 
famílies. Abrera ja compta amb una 
xarxa educativa i cultural potent i 
consolidada, element que respon 
a la participació activa dels infants 
i les seves famílies en el nostre mu-
nicipi. 

Què fem?

Els objectius generals de la Regidoria 
d’Infància responen a la voluntat de 
fomentar la implicació de la infància 
i l’àmbit familiar en la vida municipal. 
Dinamitzar els infants entre la cultu-
ra i el joc, i que aquest esdevingui un 
referent per facilitar la conciliació fa-
miliar tot fomentant espais de troba-
da intergeneracionals entre famílies 
i infants.

Oferir noves propostes de caràcter 
lúdic i formatiu per a nadons, infants 
i famílies, més enllà de les ja progra-
mades per altres regidories. Trans-
metre valors individuals i col·lectius 
per contribuir a l’educació integral 
dels infants i de relació amb els seus 
mares i pares.

Potenciar l’autonomia i la participa-
ció activa dels infants, usant el joc i 
d’altres elements lúdics com a eina 
educativa, així com la implicació 
de les famílies en el seu procés de 
creixement i maduratiu. Incidir en 
la millora de la qualitat de vida dels 
infants de 0-12 anys, mitjançant una 
oferta de serveis diversificada, flexi-
ble i de qualitat.

Divulgar els drets, les necessitats i les 
potencialitats dels infants i promou-
re, així, la cultura de la infància.

Objectius específics i línies estratè-
giques:

Crear una agenda específica d’ac-
tivitats adreçada al públic infantil i 
familiar, transversal amb totes les 
regidories, i mantenir el cicle d’acti-
vitats anuals. Unificar i difondre tota 
l’oferta municipal adreçada al públic 
infantil i familiar, i fer-la coneixedora 
i accessible.

Aportar una oferta cultural i de lleure 
de qualitat als infants i al seu entorn 
familiar, tot contribuint a procurar un 
valor afegit a cada acció. Crear un 
espai web específic per a la infància.

Realitzar activitats per a la formació i 
informació en educació infantil.

 Activitats transversals 

La Regidoria d’Infància manté el ci-
cle d’activitats anuals consolidades 
que s’organitzen conjuntament amb 
altres regidories, com ara: Aigua Na-
dons i Aigua Embaràs, impulsat per 
la Regidoria d’Esports. El Parc de Na-
dal, impulsat per la Regidoria de Jo-
ventut. L’Espai Nap-Buf, impulsat per 
la Regidoria d’Ensenyament. Setma-

na de la lactància materna, impulsa-
da per la Regidoria de Salut. L’anella-
ment d’aus al riu Llobregat, dins de la 
Setmana de la Terra, impulsada per 
la Regidoria de Medi Ambient. n

Montse Navarro
Regidora d’Infància, Joventut, Dones i Igualtat i 
Comunicació

La Regidoria d’Infància respon a 
una prioritat municipal que pro-
mou el desplegament d’una po-
lítica local adreçada a millorar 
l’atenció a la infància i a les se-
ves famílies, ja que aquest és un 
col·lectiu essencial per al futur del 
nostre municipi. Des de la regido-
ria us convidem a participar a les 
activitats que hem preparat pels 
nostres veïns i veïnes! Us hi espe-
rem!

Èxit del primer Taller de primers auxilis per a nadons!

Una vintena de veïns i veïnes del nostre municipi van participar, el dime-
cres 27 de setembre, al Taller de primers auxilis per a nadons, que va tenir 
lloc al Centre Polivalent (plaça Rebato, 1). La valoració dels i les partici-
pants va ser molt positiva, de manera que esperem poder repetir el taller 
més endavant!

Seu de la Regidoria

Les dependències del Departament d’infància es troben al Centre Polivalent (Plaça Rebato, 1). Horari de dilluns a 
divendres de 16 a 20 h i al Telèfon 93 770 43 34. Correu electrònic: infancia@ajuntamentabrera.cat



Abrerainfo 14 desembre 2017

S
CULTURA

Cultura

Celebrem l’11 de setembre, 
Diada Nacional de Catalunya

L’Ajuntament d’Abrera, partits polí-
tics, i diverses entitats vam partici-
par dilluns, 11 de setembre i Diada 
Nacional de Catalunya, en la tradi-
cional ofrena floral al Monument 
de Rafael Casanova del nostre mu-
nicipi.	 Un	 any	 més,	 a	 l’acte	 vam	
destacar	que	el	nostre	poble	és	un	
exemple de convivència entre la 
gent i els pobles.

L’alcalde, Jesús Naharro, l’equip de 
govern i regidors d’altres grups mu-
nicipals de l’Ajuntament vam iniciar 
l’ofrena floral. Els van seguir el Partit 
dels Socialistes de Catalunya - Pro-
grés, Alternativa d’Abrera, Abrera en 
Comú-Entesa i Esquerra Republica-
na de Catalunya. 

Seguidament, 17 entitats del nostre 
municipi van continuar amb l’ofre-
na floral: Abrera Sardanista, AMPA 
de l’Escola Bressol Món Petit, AMPA 
de l’IES Voltrera, Agrupació Esporti-
va Abrera, Associació Cultural Ba-
llaAbrera, Associació Cultural Balls 
de Saló Pas a Pas,  Associació Vive y 
Baila, Associació Casal d’Avis d’Abre-
ra, Associació Naturalista d’Abrera, 
Associació de Voluntaris de Protec-
ció Civil d’Abrera, Associació Dones 
i Futur i Abrera contra la Violència de 
Gènere, Coral Contrapunt, Els Illets 
d’Abrera Grup Escènic, Juventudes 
Rocieras de Abrera, Parroquia de 
Sant Pere d’Abrera, Societat Espor-
tiva de Pescadors d’Abrera i Assem-
blea Nacional de Catalunya. Una ba-

llada de sardanes, a càrrec d’Abrera 
Sardanista, va tancar l’acte.

Havaneres
Com els darrers anys, la música i 
els cants mariners de les havaneres 
van amenitzar la tarda de l’11 de se-
tembre a la plaça Rafael Casanova. 
El grup Xarxa va oferir el concert. La 
cantada va anar acompanyada, se-
guint la tradició, d’una degustació de 
rom cremat, beguda que acostuma-
ven a beure els mariners als matins 
per no tenir fred.

Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm 
la col·laboració, un any més, de les 
entitats del nostre municipi en la ce-
lebració de la Diada Nacional de Ca-
talunya. n
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La plaça Pau Casals va acollir, el 
diumenge 10 de setembre, una ex-
plosió de colors i música amb la ce-
lebració de la Tercera Festa Fi d’Es-
tiu, que hem organitzat des de la 
Regidoria de Joventut de l’Ajunta-
ment d’Abrera amb la col·laboració 
de l’equip #Bigfriday.

La pluja ens va obligar a ajornar un 
dia la festa, prevista pel dissabte 9 de 
setembre. Finalment, veïns i veïnes 
de totes les edats van omplir de co-
lors i diversió la Plaça Pau Casals el 
diumenge a la tarda per acomiadar 
l’estiu. 

El grup local Big Friday va amenitzar 
la festa de dos quarts de sis de la tar-
da a dos quarts de dues de la mati-
nada amb el #BigHoli i el conegut 
#BigFestival. Les mil primeres bos-

ses de pols Holi eren gratis i es van 
exhaurir ràpidament! 

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regidora 
de Joventut de l’Ajuntament d’Abre-
ra, Montse Navarro, van assistir a la 
festa, que va comptar amb les actua-

cions de Keymass & Bonche. 

Des de la Regidoria de Joventut 
agraïm la comprensió dels veïns i 
veïnes d’Abrera pel canvi de data de 
la Tercera Festa Fi d’Estiu, que va ser 
tot un èxit. Gràcies Abrera! n

Joventut

Èxit de participació a la Tercera 
Festa Fi d’Estiu d’Abrera!
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Els barris d’Abrera  
celebren les seves festes majors!
Els barris d’Abrera van celebrar 
aquest estiu les seves festes majors 
amb molta diversió per a tothom. 
Des de la Regidoria de Cultura 
vam col·laborar en l’organització 

d’aquestes festes amb les Associa-
cions	de	Veïns,	que	un	any	més	han	
treballat de valent! Moltes gràcies a 
tots i totes!

Ca n’Amat va celebrar, el 8 i 9 de 
juliol, la seva Festa Major amb di-
verses activitats per a totes les 
edats. El Casal Social de Ca n’Amat 
va acollir les diferents propostes 
que van amenitzar la Festa Major 
d’aquest barri. Des de la Regidoria 
de Cultura vam col·laborar amb les 
associació de veïns de Ca n’Amat 
en l’organització de la festa.

El divendres, 7 de juliol, a la tarda, 
va haver-hi una sessió de cinema 
infantil amb la projecció de la pel·lí-
cula “El libro de la selva”.

El dissabte, 8 de juliol, els més me-
nuts van poder gaudir d’inflables 
gratuïts. Al vespre va tenir lloc un 
sopar de germanor, que va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde, Jesús 

Naharro. Després, els veïns i veïnes 
van poder gaudir de ball amb l’or-
questra Aquarama.

Una refrescant festa de l’escuma, un 
espectacle de cabaret i havaneres i 
rom cremat van ser les activitats del 
diumenge, 9 de juliol. n

El barri de Les Carpes de Vilalba 
va celebrar la seva Festa Major del 
divendres 14 de juliol al diumen-
ge 16 de juliol. El Casal Social i la 
pista (Empordà, 4) van acollir les 
diferents activitats, organitzades 
per l’Associació de Veïns de Les 
Carpes amb la col·laboració de la 
nostra Regidoria de Cultura.

Les activitats organitzades pel di-
vendres dia 14 de juliol van ser un 
taller d’scrapbook, el xupinàs d’inici 
de festes llançat per l’alcalde, Jesús 
Naharro, un castell inflable i jocs 
gegants gratuïts per als més petits. 
A les deu de la nit, va tenir lloc el Ci-
cle de Cinema Jove al Carrer amb 
la projecció de la pel·lícula “Buscan-
do a Nemo”.

El dissabte dia 15 de juliol a la tarda, 
el Grup Escènic Illets d’Abrera va 
representar l’obra per a tots els pú-

blics “Colors i emocions”. Després, 
els més petits van poder gaudir 
d’inflables esportius. A les deu de 
la nit, Raúl Alcaraz va presentar el 
seu monòleg “Cosikas de la vida” i 
després hi va haver discoteca i brau 
mecànic. I diumenge 16 de juliol 
es van organitzar inflables d’aigua i 

festa d’escuma, una paella popular 
i la traca de final de festes. n

Les Carpes de Vilalba

Ca n’Amat

AAVV de  
Les Carpes de Vilalba

Aquest any a la nostra Festa Ma-
jor hem pogut gaudir d’inflables 
esportius i d’aigua molt diver-
tits. Hi havien pilotes gegants, 
“Humor amarillo”, que feien un 
circuit innovador. El brau me-
cànic va girar fins la matinada 
amb la nostra disco. Hem fet 
també germanor a la pista del 
casal amb els sopars, i també 
hem gaudit del cinema al carrer 
i hem rigut amb el monòleg de 
Raúl Alcaraz. El teatre va ser 
molt original i com sempre es-
perem que arribin de nou les 
festes de l’any vinent.
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El Casal Social de Can Vilalba (Cir-
cunval·lació, s/n) va acollir les acti-
vitats de la Festa Major del barri de 
Can Vilalba del divendres 21 de ju-
liol al diumenge 23 de juliol. Des de 
la Regidoria de Cultura vam col·la-
borar en l’organització de les festes 
d’aquest barri amb l’Associació de 
Veïns.

El divendres 21 de juliol al matí van 
organitzar un esmorzar popular, a 
la tarda un campionat de remigio i 
parxís, i tallers infantils. Al vespre es 
va celebrar un torneig de futbol se-
nior i a la nit van tenir l’animació de 
#BigFriday.

El dissabte 22 de juliol, durant tot el 
dia grans i petits van poder gaudir 
amb els castells inflables d’aigua. Al 
matí es van celebrar torneigs de pe-
tanca i scalextric i a la tarda de do-
minó. Al migdia van fer una paella 
popular. Durant la tarda hi va haver 
jocs infantils, una festa “holy” i tor-
neig de futbol infantil. La jornada va 
finalitzar amb sopar de germanor i 
ball.

I el diumenge 23 de juliol, a primera 
hora del matí va tenir lloc la cursa 
duatló “Survival Running”. Durant el 
matí es va poder gaudir dels infla-
bles per a grans i petits i d’un canó 
d’escuma.

A la tarda, un fort aiguat va provocar 
la suspensió de les activitats per se-
guretat.

A més, l’Associació de Veïns de Can 
Vilalba està celebrant “l’Any Solida-
ri” i per participar a les diferents ac-
tivitats els veïns van haver d’aportar 
aliments que es donaran a entitats 
locals. n

El Carrer del Rebato del nostre 
municipi va celebrar la seva Festa 
Major del divendres 21 de juliol al 
diumenge 23 de juliol. L’Associa-
ció de Veïns dels Porrons del Re-
bato va organitzar la festa amb la 
col·laboració de la nostra Regido-
ria de Cultura.

El divendres 21 de juliol al vespre 
va tenir lloc la traca d’inici de festa 
amb música ambient dels 70’s. El 
Dissabte 22 de juliol es va organit-
zar un taller infantil per vestir ninots 
i un partit de futbol, a la tarda un es-
pectacle de màgia, degustació de 
pinxos i tapes i exhibició de zumba 

a càrrec de l’entitat Vive y Baila. A la 
nit es va fer un sopar de germanor 
al carrer, seguit de ball.

El diumenge 23 de juliol al matí hi 
va haver festa d’escuma i jocs d’ai-
gua, i la tarda inflables infantils i xo-
colatada. n

El Rebato

Festa Major de Can Vilalba

AAVV del Rebato

Un cop passat la festa i havent pogut reposar, és hora de fer valoració 
amb el veïnat, ja que creiem que ells són els més importants per fer-la. 
Ha estat un èxit amb les diferents activitats que s’han realitzat, on s’ha 
pogut compartir temps pels més petits i per la gent més gran. Llàstima 
que ens va ploure i no vem poder ballar sardanes, una activitat que 
traslladem pel diumenge 24 de setembre, a les set de la tarda, a la plaça 
de l’Església. Però si que vem ser a temps per la xocolatada. Aquest any 
hem tingut més influència de gent. Creiem que també ha estat positiu 
posar una parada de “Fast food”, on la gent que pujava del poble podia 
seure, menjar i beure. En difinitiva, ha anat molt bé i ja estem amb idees 
noves, il.lusions renovades pel proper any. Gràcies a tothom que ho ha 
fet possible, la col.laboració del veïns és essencial perqué tot rotlli.

AA VV de Can Vilalba 

A pesar de la lluvia, que deslució el último día y tuvimos que sus-
pender las actividades por motivos de seguridad, las fiestas fueron 
extraordinarias. Tuvimos una gran afluencia de gente todo el día y 
mucha participación de la gente joven en las actividades. La Junta 
directiva está muy satisfecha con la fiesta.
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El barri de Santa Maria de Vilalba 
va celebrar la seva Festa Major del 
dissabte 22 de juliol al diumenge 
30 de juliol.  Les festes van co-
mençar amb el dinar de germanor 
de l’Associació d’Avis de Santa Ma-
ria de Vilalba.

Una cinquantena d’avis i àvies dels 
barris de Vilalba van passar una 
bona estona al restaurant de Les 
Carpes de Vilalba. L’alcalde, Jesús 
Naharro, i el regidor de la Gent 
Gran, Francisco Sánchez, van assis-
tir al dinar.

El dimecres 26 de juliol va tenir lloc 
l’XI Caminada Nocturna. El dijous 
27 a la nit van fer una paella popu-
lar, correfoc amb la colla Bram de 
Foc i un monòleg amb Toni Cruz. 
Pel divendres 28 es van programar 
jocs infantils, jocs de taula i xoco-
latada. També va haver-hi un con-
cert d’havaneres i rom cremat amb 
La Petita Havana. I a la nit, ball amb 
Blue Maresme.

El dissabte 29 de juliol hi va haver 
inflables remullats per a grans i pe-
tits, futbol de veterans, ball de la 
Gent Gran amb coca i cava, espec-

tacle de zumba i ball i disco mòbil 
amb #BigFriday.

I el diumenge 30 de juliol van repe-
tir els inflables remullats. També es 
va fer una festa d’escuma. A la tarda 
es van celebrar les tradicionals cur-
ses de llits en les edicions infantil i 
d’adults. Al vespre es va fer un sopar 
de germanor i a la nit va haver-hi 
el Cicle de Cinema Jove al carrer 
amb la pel·lícula “Algo pasa en Las 
Vegas”. n

Santa Maria de Vilalba

AAVV de  
Santa Maria de Vilalba

Estem molt satisfets de la par-
ticipació de tots els veïns que 
han acollit amb entusiasme 
les noves activitats plantejades 
(com el monòleg de dijous, la 
proposta de jocs pels joves o la 
master class de zumba), les que 
hem recuperat (com els partits 
de futbol i el correfoc) i les més 
habituals (inflables, cursa de 
llits...). Moltes gràcies a tots i to-
tes per la vostra col.laboració!.



Abrerainfo 19 desembre 2017

CULTURA

El barri abrerenc va celebrar el cap 
de setmana 26 i 27 d’agost la seva 
Festa Major. El carrer de La Font 
va acollir les diferents activitats, 
organitzades per l’Associació de 
Veïns amb la col·laboració de la 
nostra Regidoria de Cultura.

Les celebracions van començar dis-
sabte 26 d’agost a les deu del matí 
amb una botifarrada per a veïns i 
veïnes i a la tarda es va organitzar 
una gimcana infantil amb guerra 
de globus d’aigua, una xocolatada 
amb xurros i cantada d’havaneres. 
Ja a la nit es va celebrar un sopar de 
germanor al carrer i ball de revetlla 
amb Pere Ribes.

La festa va continuar diumenge 27 
d’agost amb una demostració de 
puntaires a les sis de la tarda, segui-
da d’un concurs de coques i balla-
da de sardanes amb la Cobla Vila 
d’Olesa. I per tancar la festa a les 
nou del vespre es va poder sentir la 
traca de fi de festa. n

El dissabte 29 de juliol i el diumen-
ge 30 de juliol va tenir lloc la festa 
del barri de Sant Miquel. L’Associa-
ció de  Veïns del barri va organitzar 
la festa amb la col·laboració de la 
nostra Regidoria de Cultura.

El dissabte 29 de juliol es va cele-
brar un sopar de germanor seguit 
de ball amb DJ. I el diumenge 30 
al migdia es va fer una festa infantil 
d’escuma. n

Sant Miquel

AAVV de Sant Miquel

El dissabte a la nit vam gaudir d’un bon sopar de germanor. La majoria 
dels veïns ens vam retrobar com tots els anys, vam compartir taula i 
rialles. Després vam compartir pista i parelles de ball. Vam cantar i ballar 
fins que el cos va dir prou! I el diumenge, vam tenir aigua i escuma per 
refrescar-nos i passar una bona estona, divertint-nos grans i petits. Com 
sempre us hi esperem a tots l’any vinent!

Carrer de la Font

AAVV barri de la Font

Com cada any i ja van 24, la 
festa ha estat un èxit, la botifa-
rrada, la gimcana i el sopar de 
germanor i per tancar la ballada 
de sardanes.



A
ACTUALITAT

Abrerainfo 20 desembre 2017

S
CULTURA

Des de la Regidoria d’Acció Cultural 
i Patrimoni de l’Ajuntament d’Abre-
ra, amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, hem instal·lat un total 
de 7 plafons patrimonials en alguns 
punts neuràlgics d’Abrera amb l’ob-
jectiu de donar a conèixer els ele-
ments patrimonials del municipi 
i explicar la seva història, així com 
dignificar-los.

Els plafons consten de dues cares: 
una comuna amb l’explicació ge-
neral de la història d’Abrera i a l’altra 

cara es detalla la història específica 
de cada punt. Tots els plafons estan 
il·lustrats amb fotografies i docu-
ments, i compten amb un resum en 
castellà i properament en braille, per 
a persones amb algun tipus de dis-
funció visual.

Punts neuràlgics del municipi

Els plafons patrimonials estan ins-
tal·lats a 7 punts neuràlgics d’Abrera: 
davant del restaurant Can Martinet, 
al darrer Major –davant la Creu-, als 
safarejos de La Font, al Rebato, a 

Santa Maria de Vilalba, al Cementiri 
vell i al Castell de Voltrera. En aquests 
moments, des de la Regidoria d’Ac-
ció Cultural i Patrimoni estem treba-
llant en la consolidació i condicio-
nament del Pou de Glaç que també 
disposarà del seu plafó patrimonial. 
A més, també és previst que prope-
rament s’associïn aquests punts neu-
ràlgics d’Abrera a visites comentades 
i teatralitzades i es comptarà amb 
més material de difusió. n  

Patrimoni

Donem a conèixer els elements 
patrimonials del municipi  
amb 7 plafons

Del 16 al 30 de setembre de 2017, 
L’Hort de la Parròquia i la Casa de 
Cultura van acollir el cicle de con-
certs Setembre Musical. Des de la 
Regidoria d’Acció Cultural i Patri-
moni de l’Ajuntament d’Abrera vam 
organitzar aquest cicle, programat 
pels dissabtes 16, 23 i 30 de setem-
bre a les 21 hores.

El primer concert del cicle Setembre 
Musical d’enguany ens va portar el 
folk tradicional català del grup Möek. 
El grup Slàinte va oferir el segon con-
cert amb música celta a Catalunya i 
el trio de veus femenines Divinas va 
tancar el cicle de concerts. n

Concerts

Setembre 
Musical

Acció cultural

Signem un conveni de 
col·laboració per promocionar la 
música clàssica 
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
i la presidenta de la Fundació Per-
sona, Societat i Cultura, Carme Va-
lle, van signar el 20 de setembre a 
l’Ajuntament un conveni de col·la-
boració per tal de promocionar la 
música clàssica al nostre municipi 
a	través	del	Festival	Musica’t.

L’acte de signatura va comptar tam-
bé amb l’assistència de la Regidora 
d’Acció Cultural i Patrimoni, Maria 
José Orobitg, el secretari de l’Ajun-
tament, Òscar Buxeres i l’impulsor 
de la iniciativa, Ricard Oliver.

Sis concerts

El Festival Musica’t compta amb sis 
concerts, que des del mes d’octubre 
i fins el proper mes de gener tenen 
lloc a diferents espais del nostre mu-
nicipi.

El concert inaugural va tenir lloc el 
diumenge 8 d’octubre a l’audito-
ri del Centre Polivalent a càrrec de 
l’Orquestra BCN Camareta. I el con-

cert de clausura tindrà lloc el diu-
menge 14 de gener, a les sis de la 
tarda, a l’auditori del Centre Poliva-
lent amb l’Orquestra BCN Camare-
ta, acompanyada en aquesta ocasió 
per la Coral Contrapunt d’Abrera.

Amb el Festival Musica’t pretenem 
que un bé cultural com la música 
en directe estigui a l’abast de tots 
els nostres veïns i veïnes. Des de la 
Regidoria d’Acció Cultural agraïm 
la col·laboració de la Fundació Per-
sona, Societat i Cultura en l’objec-
tiu d’apropar els concerts al major 
nombre de públic possible. n
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Joventut

Donem la benvinguda a 150 
alumnes de primer de la ESO 
que visiten el Casal de Joves 
d’Abrera

Des de la Regidoria de Joventut vam acomiadar, el di-
vendres 28 de juliol, els 15 joves d’Abrera i rodalies que 
han realitzat el curs de Monitors de lleure al Casal de 
Joves. Durant el mes de juliol van realitzar 100 hores 
teòriques, en les quals van rebre eines per intervenir en 
activitats de lleure infantil i juvenil.

Els participants en el curs van aprendre a organitzar, di-
namitzar i avaluar activitats de lleure infantil i juvenil en el 
marc de la programació general d’una organització, per 
mitjà de l’aplicació de les tècniques específiques d’ani-
mació grupal, amb una incidència explícita en l’educació 
en valors i amb atenció a les mesures bàsiques de segu-
retat i prevenció de riscos.

Després d’aquesta etapa lectiva els i les joves hauran de 
realitzar 160 hores de pràctiques en centres educatius o 
esplais per a poder obtenir el seu títol oficial de Monitors 
de lleure.

Pròximament, curs de directors de lleure

A petició dels i les joves d’abrera, des de la Regidoria de 
Joventut estem treballant per a poder oferir un nou taller 
de directors de lleure. Aquest curs anirà dirigit a joves que 
tinguin el títol de monitors de lleure i que vulguin tenir 
coneixements per coordinar i liderar equips i activitats de 
lleure infantil i juvenil.n

Un total de 150 alumnes de primer 
de la ESO van visitar les instal·la-
cions del Casal de Joves els dies 
26, 27 i  28 de setembre per a rea-
litzar una dinàmica de Descober-
ta del Casal de Joves i un taller de 
Tècniques d’estudi.

El taller de Tècniques d’estudi s’ano-
mena “No	estudiïs	més,	estudia	mi-
llor” i  té com a objectius plantejar 
les tècniques d’estudi a la ESO d’una 
manera alternativa a l’habitual i dotar 
als alumnes de recursos i idees per 
a estudiar millor en funció de la seva 
forma de ser i fer. Aquest taller es 
complementa amb una segona fase 
que es realitza a segon de la ESO i és 
impartit per la psicòloga Lidia Costa 
de l’empresa Tú pots.

Descoberta del Casal

Per altra banda els joves també han 
fet una Descoberta del Casal on han 
conegut els serveis que els ofereix el 
Carnet del Casal de Joves, les sales 
que poden utilitzar totes les tardes 
de 16 a 20h, els tallers joves gratuïts 
als que es poden apuntar i la Tarda 
de Jocs.

Des de la Regidoria de Joventut 
de l’Ajuntament d’Abrera, que hem 
coordinat el projecte amb el suport 
de l’Institut Voltrera, fem una valora-
ció molt positiva de les dues accions 
i esperem que tots els i les alumnes 
puguin treure profit les eines d’estu-
di apreses per a millorar el seu ren-
diment acadèmic. n

Festa jove

Diversió amb la 
gran gimcana  
#BigSplash amb 
#BigFriday!

Joventut

Els i les joves que han participat al Curs de 
Monitors de lleure finalitzen l’etapa teòrica al Casal 
de Joves d’Abrera

El Parc de Can Morral va acollir, el 
dissabte 22 de juliol, un divertida 
festa aquàtica d’estiu a càrrec dels 
joves	 de	 #BigFriday.	 Més	 de	 200	
persones es van inscriure a la gim-
cana, que comptava amb un super 
tobogan urbà de dos carril a l’estil 
del famós programa de televisió 
“Humor Amarillo”, inflables per fer 
el cim i un gran “prix”.

Des de la Regidoria de Joventut vam 
organitzar la #BigSplash, amb la 
col·laboració de Ràdio Abrera. L’al-
calde, Jesús Naharro, i la regidora 
de Joventut, Montse Navarro, van 
assistir al divertit esdeveniment, que 
va acabar amb una refrescant festa 
d’escuma. n
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Les escoles Josefina Ibáñez, Ernest 
Lluch i Francesc Platón Sartí van 
iniciar, el dimarts 12 de setembre, 
un nou curs escolar.

Novetats

A l’Escola Josefina Ibáñez, amb 235 
alumnes, la novetat més destacada 
d’aquest curs és l’entrada relaxada 
a infantil, activitat nova en la qual 
estan molt implicades les famílies. 
Aquestes, quan porten al seu fill a 
l’escola, poden quedar-se una esto-
na a les aules i així acompanyar-lo 
sense presses.

L’Escola Josefina Ibáñez ha iniciat 
també un projecte de llengües, des-
prés de tres anys de formació de tot 
el claustre.

Escola Bressol 

Aquest nou curs, amb 114 infants, 
l’Escola Bressol Món Petit d’Abrera 
presenta noves iniciatives com el 
projecte pati, que entén el pati com 
un espai d’oportunitats educatives 
ja que és un espai privilegiat i amb 
moltes més possibilitats. Per a fer-ho 
possible, des de l’Ajuntament d’Abre-
ra tenim previst ampliar el pati, en els 
propers mesos.

Un altra projecte de l’Escola Bressol 
Món Petit d’Abrera és el d’entrades 
relaxades al matí.

Aula d’Adults

Amb uns 50 alumnes, l’Aula d’Adults 
Municipal manté l’oferta del curs 

passat (Formació bàsica 1, Forma-
ció bàsica 2, Cultura general, Taller 
de castellà). Inclusió de sessions for-
matives i xerrades i tecnologies de la 
informació i comunicació.

Escola de música

L’Escola va començar el curs amb 
175 alumnes, xifra a la qual no s’havia 
arribat mai fins al moment. 

L’escola ofereix cursos de música a 
partir dels 3 anys (P3). 

Des de ja fa uns 7 anys l’escola ofe-
reix música per a P3, P4 i P5 a les 
escoles d’Abrera com a activitat ex-
traescolar. 

Manteniment i conservació  
d’edificis

Per l’inici d’aquest curs 2017-2018, 
des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
posat a punt els centres educatius 
del nostre municipi amb tasques de 
neteja, petites reparacions i reposi-
ció de sauló.

Programes i projectes educatius

Els centres educatius treballaran en 
els projectes Abrera Educa (progra-
ma activitats educatives); Educ@en-
torn (aplicatiu informàtic per donar 
suport a la gestió de l’oferta educa-
tiva); projecte de diversificació curri-
cular Connecta’t! Projecte Educatiu 
d’Abrera (PeA) i projecte de suport a 
les competències lingüístiques Lletra 
a lletra fem municipi. 

Transport escolar 

Un curs més des de l’Ajuntament 
d’Abrera subvencionem juntament 
amb el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat el transport escolar. En-
guany, hi ha 4 autocars pels alumnes 
de l’Escola Francesc Platón i Sartí.

Subvenció de llibres de text, orde-
nador/tauleta... 

Des de l’Ajuntament d’Abrera sub-
vencionem un any més els llibres de 
text/material autoeditat, l’ordinador/
tauleta digital i els continguts educa-
tius digitals, per tal d’ajudar les famí-
lies en la formació dels nens i joves.

Consell Escolar Municipal

Aquest mes d’octubre es convocarà 
un plenari del Consell Escolar Muni-
cipal.

Nou material als laboratoris

L’Institut Voltrera estrena aquest curs 
molt material per als dos laboratoris 
del centre. Aquest és un material ce-
dit per l’empresa J.P. Selecta d’Abre-
ra. La cessió ha estat possible gràcies 
a les gestions fetes des de l’Alcaldia 
del nostre Ajuntament.

Aquest curs, l’institut continua amb 
el projecte de diversificació curricu-
lar Connecta’t! amb 10 alumnes. La 
cantina del centre, que ha canviat de 
concessió, ampliarà el servei amb un 
nou horari i una nova oferta de pro-
ductes. n

Educació 

Curs 2017-2018 a Abrera

1.238
alumnes comencen a les 
tres escoles d’educació  

infantil i primària

339
alumnes als centres muni-
cipals Escola Bressol Món 

Petit, Aula d’adults i Escola 
Municipal de Música

655
alumnes comencen les 

classes d’ESO i Batxillerat a 
l’Institut Voltrera 
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El Pavelló Esportiu Municipal va aco-
llir amb èxit la segona tanda dels 
Cursos de Defensa Personal els dis-
sabtes 23 de setembre i 7 d’octubre. 
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. 
Va impartir els tallers l’entrenador 
nacional N1, Gustavo Baco.n

Dones i igualtat

Continuen 
els Cursos 
de Defensa 
Personal

Des de la Regidoria de Serveis So-
cials de l’Ajuntament d’Abrera, i en 
col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, impulsem el Grup de 
Suport Emocional i Ajuda Mútua 
(GSAM). El Casal d’Avis va acollir el 
dilluns, 25 de setembre, la primera 
sessió a les 16 hores. 

El programa ha presentat 10 ses-
sions, que han tingut lloc al Casal 
d’Avis. La primera sessió va comptar 
amb la salutació de l’alcalde, Jesús 
Naharro, i la regidora de Serveis So-
cials, Maite Novell, que van agraïr als 
assistents la seva participació. 

El model del GSAM és una modalitat 
d’intervenció psicosocial que pretén 
reduir l’impacte negatiu de la cura 
que a vegades poden experimentar 
els cuidadors no professionals, i mi-
llorar la qualitat de vida de les per-
sones en situació de dependència. 

Objectius del programa:

•	 Generar	vincles	de	relació,	recol-
zament i ajuda mútua entre les 
persones cuidadores.

•	 Oferir	estratègies	al	cuidador	per	
a què gestioni favorablement ne-
cessitats i conflictes.

•	 Donar	suport	al	cuidador	per	a	la	
gestió d’emocions i sentiments.

•	 Informar	 als	 cuidadors	 dels	 dife-
rents recursos de suport del seu 
territori.

Més informació a la pàgina de la 
Regidoria de Serveis Socials, o a les 
oficines de la regidoria: carrer Tarra-
gona, 2 en l’horari habitual: de di-
lluns a divendres de 9.00 a 14.00 h i 
dimarts i dimecres de 15.30 a 19.00 
h (juliol i agost només dimecres) i el 
mateix telèfon: 93 770 29 11. n

Serveis Socials

Encetem el Grup de Suport 
Emocional i Ajuda Mútua

El Servei d’Informació i Atenció a 
les	Dones	Baix	Llobregat	és	un	ser-
vei gratuït adreçat a les dones i que 
ofereix informació, assessorament, 
primera atenció i acompanyament, 
si s’escau, amb relació a l’exercici 
dels drets de les dones en tots els 
àmbits relacionats amb la seva vida 
laboral, social, personal i familiar. 

La Regidoria de Dones i Igualtat del 
nostre municipi acull un dels punts 
d’atenció d’aquest servei, adreçat 
a les dones d’Abrera, Begues,          
Castellví de Rosanes, Cervelló, Co-
llbató, Corbera de Llobregat, Pallejà, 
La Palma de Cervelló, El Papiol, Sant 
Climent de Llobregat, Sant Esteve 

Sesrovires, Sant Just Desvern, San-
ta Coloma de Cervelló, Torrelles de 
Llobregat i Vallirana.

Ens trobareu a les dependències de 
la Regidoria de Dones i Igualtat de 
l’Ajuntament d’Abrera, (seu provi-
sional al carrer Tarragona, 2) Tel. 93 
770 29 11 i 93 557 24 20. Horari: di-
lluns a divendres de 9.00 a 13.00 h i 
dimecres de 15.30 a 19.00 h. L’horari 
d’atenció és amb cita prèvia. n

Dones i Igualtat

Abrera, punt d’atenció del Servei 
d’Informació i Atenció a les Dones 
del Baix Llobregat (SIAD) L’organització no governamental per 

al desenvolupament (ONGD) Huma-
na Fundación Pueblo para Pueblo 
va recollir 15.109 kg de tèxtil usat a 
Abrera durant el primer semestre de 
l’any. Les donacions a Abrera repre-
sentectpmac@grafiquesapr.comn 
augment del 3,87 % respecte el ma-
teix període de l’any anterior (14,5 
tones). n

Solidaritat

Augmenta la 
donació de 
roba usada

tones
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Reciclem!

Iniciem un servei de recollida 
d’oli domèstic amb contenidors 
a la via pública
Des de la Regidoria de Medi Ambient de l’Ajuntament 
d’Abrera hem engegat un servei de recollida d’oli de fà-
cil us, ja que els nostres veïns i veïnes poden reaprofi-
tar una ampolla d’aigua mineral normal i corrent per a 
reomplir-la l’oli de fregir usat. 

Cal separar l’oli de cuina usat, un cop s’hagi refredat, 
aprofitant una ampolla de plàstic del tipus de refresc o ai-
gua mineral de 1,5 o 2 L. Podeu dipositar l’ampolla plena 
d’oli a un dels 10 contenidors instal·lats a diferents punts 
d’Abrera. L’ampolla ha de ser de plàstic i s’ha de dipositar 
tancada amb el seu tap.

Per facilitar el reompliment de l’ampolla, es recomana fer 
ús d’un embut. Des de l’Ajuntament entreguem gratuïta-
ment embuts (fins que se n’esgotin les existències. Com 
a màxim, entregarem un embut per llar d’Abrera, apor-
tant el Document Nacional d’Indentitat (DNI). Aquests 
embuts es poden recollir al Departament d’Urbanisme, 
a l’av.Lluís Companys, 8 (entresol), en horari de dilluns a 
divendres, de 9 a 14 h; i dimecres, de 16.30 a 19 h.

Reciclatge en biodièsel

Regularment buidarem el contingut dels contenidors i 
portarem l’oli a un gestor de residus que el reciclarà en 
biodièsel. L’oli que es podrà reciclar amb aquest sistema 
és oli d’oliva, de girasol, etc. desprès d’haver estat usat 
per a fregir. També olis vegetals sobrants de llaunes de 
conserva. En cap cas, es pot usar aquest sistema per re-
ciclar oli de motor, oli mineral, etc. n

Xavier Serret
Regidor de Medi Ambient i Sanitat

L’oli que es reciclarà usant aquests contenidors a Abre-
ra enlloc d’anar a parar al clavegueram municipal es 
transformarà en biodiesel. Així contribuïrem a a reduir 
el consum de carburants fòssils. Des de l’Ajuntament 
d’Abrera us animem a reciclar l’oli domèstic! Entre tots 
millorem el Medi Ambient! 

Punts del nostre municipi amb contenidors de re-
ciclatge d’oli

•	Barri	de	les	Carpes	de	Vilalba:	entrada sud al costat 
de la parada d’autobús. 

•	Barri	de	Santa	Maria	de	Vilalba: al carrer Castell de 
Voltrera. 

•	Barri	 de	 Can	 Vilalba: a l’avinguda Circumval·lació 
cantonada amb Virrei Amat. 

•	Barri	 de	 Ca	 n’Amat:	 a l’entrada, avinguda Abrera 
cantonada carrer Canigó. 

•	Can	Morral: a la travessia de can Morral cantonada 
carrer Antoni Gaudí. 

•	El	Rebato:	al carrer Francesc Layret, al costat de la 
rotonda del porró. 

•	Al	Mercat	Municipal	i	al	CAP:	al carrer Martorell da-
vant del mercat i l’aparcament exterior. 

•	Zona	esportiva: al passeig de l’Església, davant del 
pavelló esportiu. 

•	Zona	centre:	al passeig de l’Església davant de l’an-
tiga TEDSA. 

•	Sant	Hilari: al carrer Camí del Riu, al costat de la 
rotonda amb el carrer Can Morral del Riu. 

I	recordeu	que	també	podeu	portar	l’oli	a	la		Deixa-
lleria	Municipal	d’Abrera,	al	carrer	Progrés,	15	(hora-
ri: Dimarts, dijous, divendres, dissabtes i diumenges:  
10.00 a 14.00 hores. Dijous i dissabte: 17.00 a 19.00 
hores). 



Abrerainfo 25 desembre 2017

SOCIETAT

Amb la caminada de la Gent Gran, que aquest any ha 
arribat a la 19a edició, vam posar punt i final a les acti-
vitats de la Setmana de la Gent Gran d’Abrera, que va 
comptar amb la participació de prop de 600 veïns i veï-
nes del nostre municipi.

Nens, joves, adults i avis i àvies d’Abrera es van posar el 
diumenge 1 d’octubre la samarreta groga distintiva de 
la caminada per fer una ruta de poc més de cinc quilò-
metres pel nucli urbà i camins de la riera Magarola i Can 
Morral. 

Gairebé 300 persones van fer la caminada, que va co-
mençar a les 10 hores del matí al Casal d’Avis i, com a 
novetat, aquest any va finalitzar a la plaça de Pau Casals. 
A l’arribada els participants van rebre aigua, un entrepà i 
una poma per recuperar forces. A la plaça els més petits 
també van gaudir de jocs infantils tradicionals i els adults 
van comptar amb amenització musical que els va ani-
mar a ballar.

Activitats gratuïtes

La Setmana de la Gent Gran d’Abrera 2017 va comptar 
del 25 de setembre a l’1 d’octubre amb diferents activi-
tats, tallers i cursos gratuïts realitzats al Casal d’Avis. El 

dilluns 25 de setembre es va fer taller de veu a càrrec de 
la cantant i músico-terapeuta, Tànit Navarro, i una xerra-
da sobre alimentació saludable a càrrec de la Diputació 
de Barcelona. El dimarts 26 de setembre, la naturòpata 
i quiromassatgista, Pepi Navarro, va oferir una sessió de 
meditació. El dimecres 27 de setembre, el terapeuta ges-
tàltic, José Serrano, va donar una xerrada les claus per 
millorar la motivació a la maduresa. El dijous 28 de se-
tembre va tenir lloc una exhibició de Bollywood a càrrec 
de Sweet India i la xerrada “Fem d’avis” a càrrec de la 
piscòloga i terapeuta del centre de Teràpies May Èlia. El 
divendres 29 de setembre es va fer el taller “Despertant 
els sentits” a càrrec de la naturòpata i quiromassatgista, 
Papi Navarro. I el dissabte 30 de setembre diverses tera-
peutes van oferir una sessió de reiki. n

Gent Gran

Èxit de participació a les activitats 
de la Setmana de la Gent Gran!

Francisco Sánchez
Regidor de Cultura, Esports, Gent Gran i Salut

Agraïm la participació dels nostres 
veïns i veïnes a totes les activitats 
de la Setmana de la Gent Gran. 
També agraïm la col·laboració de 
la Junta del Casal d’Avis, els volun-
taris de Protecció Civil i el Centre 
Excursionista d’Abrera en l’orga-
nització de la caminada. 

Més	de	cent	persones	van	participar,	el	dijous	19	d’oc-
tubre, en la segona part de l’intercanvi amb veïns i veï-
nes d’Hostalets de Balenyà. En aquesta ocasió, va ser 
un grup d’Hostalets qui va visitar Abrera. Des de la Re-
gidoria de Gent Gran de l’Ajuntament  hem organitzat 
aquesta activitat amb l’objectiu de promoure l’envelli-
ment actiu.

L’alcalde, Jesús Naharro, el regidor de la Gent Gran, 
Francisco Sánchez, i el president de la Junta del Casal 
d’Avis, Juan Navarro, els van rebre i seguidament van es-
morzar al casal. 

Després es van realitzar dues rutes pel municipi. Cap a 
les 14 hores, els participants van tornar al Casal d’Avis per 
dinar. Després, l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i l’alcal-

dessa d’Hostalets de Balenyà, Anna Magem, van inter-
canviar uns obsequis per recordar la visita.

Des de la Regidoria de la Gent Gran valorem molt positi-
vament aquesta activitat. n

Envelliment actiu

Promovem l’envelliment actiu amb la visita d’un grup 
de veïns i veïnes d’Hostalets de Balenyà
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Lleure

Èxit de l’Escola Esportiva d’Estiu!

Pesca

L’abrerenca 
Susana María 
Siles, campiona 
del món de 
pesca
La veïna d’Abrera Susana María Si-
les Álvarez va quedar campiona del 
món de pesca amb la selecció es-
panyola al XXIV Campionat del Món 
Aigua Dolça  - Dames, que va tenir 
lloc a Szolnok (Hongria), del 21 al 
27 d’agost.

Susana María Siles, de 29 anys, per-
tany a l’Associació de Pescadors 
d’Abrera i fa més de vint anys que 
practica la pesca esportiva en aigua 
dolça. També és sòcia del Club de 
Pesca Deportivo Piedra Blanca de 
Marchena, Sevilla, localitat on va 
néixer. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera la feli-
citem per aquest èxit esportiu! n

En aquest any 2017  l’Escola Es-
portiva d’Estiu va acollir a un total 
de 396 participants, 244 nois i 152 
noies, amb edats compreses entre 
els 6 i els 15 anys. A causa del vo-
lum d’inscrits, es van arribar a crear 
33 grups, distribuïts segons les se-
ves edats, i amb un màxim de 14 
participants per grup.

Les sortides van  ser escollides se-
gons les edats dels participants, pels 
nens/es més petits de 6 anys, com 
a edicions anteriors, ens vam de-
cantar per la granja escola i Esports 
Center Land, els de 7 anys van anar 
al Castell de Gelida i també a Esports 
Center Land. Els de 7, 8, 9 i 10 anys, 
aquest any no van poder anar al Pa-
lau Blaugrana a patinar sobre gel, i 
es va crear una nova activitat amb 
inflables i lliscadors al pati de l’Esco-
la Ernest Lluch. Els d’11 any,s amb 
la col·laboració del Consell Espor-
tiu, van anar al parc ciclista de Sant 

Joan Despí, els de 12 i 13 anys es 
van desplaçar a la platja de Vilanova 
i la Geltrú per realitzar activitats or-
ganitzades pels mateixos monitors 
de l’EEE, i els més grans de 14 i 15 
anys com a la passada edició van 
anar a la casa de colònies Mogent 
de Llinars. Per acabar tots els nens/
es d’edats compreses entre els 8 i 
els 15 anys van anar al parc aquàtic 
Illa Fantasia.

A més de totes aquestes sortides, 
es varen realitzar altres activitats a 
les instal·lacions del poble, com a la 
Piscina Municipal d’Estiu, al Centre 
Aquàtic Municipal, a l’escola Ernest 
Lluch, al Camp de Futbol, al Pave-
lló Esportiu, a l’I.E.S Voltrera, a l’es-
cola Platón Sant Martí, i als diferents 
parcs de la població.

En resum i com a valoració final, po-
dem dir que l’edició 2017 de l’EEE 
d’Abrera, va ser tot un èxit. n

Lectures refrescants amb 
el Servei de Bibliopiscina
Del 10 de juliol al 31 d’agost, els 
usuaris de la Piscina Municipal 
d’Estiu han pogut gaudir d’una 
nova edició del servei de Biblio-
piscina, de dilluns a divendres en 
horari partit de matí i tarda, una 
novetat d’enguany.

La bibliopiscina, ubicada en un 
racó a la gespa, davant de la te-
rrassa del bar i al costat de la pis-
cina d’infants, comptava amb 
tres diaris i 14 revistes d’actualitat. 
Contes infantils i juvenils, còmics 
i revistes infantils. Còmics, relats i 
poesia d’adults i un fons extens de 
revistes de diferents temàtiques. 

Aquest estiu s’han realitzat 1.077 
préstecs: 614 al mes de juliol i 463 
al mes d’agost. La mitjana ha estat 
de 28 préstecs diaris. Pel que fa als 
documents prestats, els que tenen 
més sortida són les revistes i el lli-
bre per als infants més petits.

Els objectius de la Bibliopiscina 
són dinamitzar la lectura entre els 
usuaris de la piscina municipal. Fer 
més visible la biblioteca d’Abrera 
tot oferint el servei de lectura més 
enllà de l’edifici habitual de la bi-
blioteca. I donar a conèixer els 
serveis que ofereix la biblioteca 
municipal per tal que els banyistes 
n’esdevinguin futurs usuaris si en-
cara no ho són. 
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Des de la Regidoria d’Esports de 
l’Ajuntament d’Abrera vam organit-
zar la 13a Fira d’Entitats Esportives 
Locals, on vam premiar juntament 
amb les entitats esportives les fites 
aconseguides pels esportistes del 
nostre municipi als XX Premis de 
l’Esport Local.

La gran festa de l’esport abrerenc 
va tenir lloc dissabte al Parc de Can 
Morral i va comptar amb una gran 
afluència de veïns i veïnes. L’alcalde, 
Jesús Naharro, el regidor d’Esports, 
Francisco Sánchez i Carles Faiget, de 
la Comissió Organitzadora, van fer 
entrega dels guardons als següents 
esportistes:

L’Escola Esportiva d’Abrera (tae-
kwondo) va presentar com a millor 
esportista Zaida Lobo Andrade.

El Club Esportiu Abrera va presen-
tar com a millors esportista de men-
ys de 12 anys, Aina Bel Sola. Com a 
millor esportista de més 13 i menys 
de 17 anys, Albert Bonachera Luis. I, 
com a millor esportista de més de 18 
anys, Carlos Corrales Alejos.

El Club Bàsquet Abrera va presentar 
com a millor esportista de menys de 
12 anys, Paula Magdalena Abenza. 
Com a millor esportista de més 13 i 

menys de 17 anys, Néstor Ponce Va-
lentín. I, com a millor esportista de 
més de 18 anys, Fran Gijón Moreno.

L’Agrupació Esportiva Abrera va 
presentar com a millor esportista de 
menys de 12 anys, Hugo Santana Al-
calá. Com a millor esportista de més 
13 i menys de 17 anys, Jaime Monta-
ne Jurado. I, com a millor esportista 
de més de 18 anys, Héctor Conde 
Gómez.

Escacs Abrera va presentar, com a 
millor esportista, Àngel Soler Camps.

El Club Atletisme Abrera va presen-
tar com a millor esportista de menys 
de 12 anys, Marina Granado Calama. 
Com a millor esportista de més 13 i 
menys de 17 anys, Carla Cabeza Do-
mingo. I, com a millor esportista de 
més de 18 anys, Alberto Pinto Roig.

L’Abrera Club Ciclista va presentar 
com a millor esportista Rafael García 
Quesada.

La Vinya Gimnàstic Club va presen-
tar, com a millor esportista de menys 
de 12 anys, Lucia Zafra Granados. I, 
com a millor esportista de més de 
13 i menys de 17 anys, Olga Masip 
Casado.

El Club de Montaña Can Villalba va 

presentar, com a millor esportista, 
Josep Latorre Samper.  

Entrega de plaques

Seguidament es va passar a l’entre-
ga de plaques a l’equip Infantil “A” de 
l’Abrera Club Esportiu Futsal, l’equip 
Aleví “A” de l’Agrupació Esportiva 
Abrera, i l’equip Nivell 1 de La Vinya 
Gimnàstic Club.
L’acte va continuar amb l’entrega de 
plaques als equips que han ascendit 
de categoria: l’equip Infantil “A” de 
l’Agrupació Esportiva Abrera, l’equip 
Cadet “A” de l’Agrupació Esportiva 
d’Abrera, l’equip Infantil “A” de l’Abre-
ra Club Esportiu Futsal. I l’equip Mini 
Masculi “Blanc” del Club Bàsquet 
Abrera.

Des de l’Ajuntament vam fer entrega 
d’unes plaques de reconeixement a 
altres esportistes abrerencs que han 
aconseguit fites molt importants. 
L’alcalde, Jesús Naharro, va agrair a 
la Comissió Organitzadora la realit-
zació d’aquesta festa de l’esport. n

Esport local

Reconeixem els esportistes del nostre municipi 
amb l’entrega dels XX Premis de l’Esport Local 

Fira molt animada

Les curses de motocross, les ex-
hibicions de trial, de gimnàstica 
artística femenina i un rocòdrom 
amb tirolina van ser algunes de 
les activitats que es van poder 
veure a la fira d’entitats esportives 
d’enguany. El grup local BigFriday 
va conduir i amenitzar l’entrega 
de premis i la festa.

A totes les entitats esportives 
que van participar, agraïm la 
seva col·laboració i esforç durant 
aquests darrers mesos, ja que 
sense ells no hauria estat possi-
ble la Fira i el lliurament dels di-
vuitens Premis de l’Esport Local!
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A Ràdio Abrera vam engegar el di-
lluns 28 d’agost la nova temporada 
2017-2018 en els nous estudis del 
carrer Casamada 14. Una nova tem-
porada a la que continuem apos-
tant per la informació de proximitat 

acompanyada de la millor fórmula 
musical.

Els espais dels Serveis Informatius 
estructuren una graella que compta 
amb tres programes diaris. I des del 

18 de setembre passat, a les tardes, 
els nostres col·laboradors ofereixen 
un ampli ventall de programes.

La informació, peça clau

En aquesta línia, incrementem els 
nostres espais dels Serveis Informa-
tius de Ràdio Abrera de la mà de 
l’Óscar Navarro i l’Anabel Gómez, 
que amb la nova temporada comp-
ten amb noves sintonies. De dilluns 
a divendres, cada hora, els butlletins 
“Abrera Informació” apropen tota 
l’actualitat local i comarca de les vuit 
del matí fins a les vuit del vespre, amb 
els principals temes tractats a fons a 
les dues a “L’Entrevista del Dia”.

Els caps de setmana i festius, cada 
hora oferim “L’Agenda” amb el repàs 
de totes les activitats lúdico-cultu-
rals, i hem incorporat a les dues el 
“Resum de la Setmana”, amb les no-

Comunicació

Més informació i la millor selecció musical a la nova 
temporada de Ràdio Abrera 
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tícies més destacades en forma de 
titulars.

Tot això complementat amb els but-
lletins horaris de Catalunya Informa-
ció, la retransmissió dels plens mu-
nicipal i l’informatiu comarcal “A 5 
Bandes”.

Els nostres programes

De dilluns a divendres la nostra pro-
gramació compta amb tres grans 
espais: De vuit a una a Fórmula Matí, 
Jordi Quintana condueix cinc hores 
de programa en directe amb una 
gran selecció musical i el seguiment 
de l’actualitat al moment. D’una a 
quatre de la tarda es pot viure un 
migdia diferent amb Gemma Vila-
llonga, que combina els èxits d’ara i 
de sempre, amb espais d’oci i cultu-
ra, i la interacció amb els oients que 
poden fer les seves dedicatòries i 
peticions musicals. I de quatre a set 
de la tarda un històric, “El Top” amb 
Jordi Bosquet, amb el repàs dels 
èxits que més sonen en el panorama 
del pop i el dance, nacional i inter-
nacional.

Per a tots els gustos

A partir de les set cada dia hi ha pro-
grames temàtics, d’estils musicals 
molt diversos com ara el rock a Rock 
i Punt amb el Txema VO i Ruta 66 
amb Pitu Dos Santos; la música al-
ternativa i urbana amb Puro Indie i 
Ainoa Longbottom i Noche Urbana 
amb Santi Cámara; la música màkina 
dels 90’s amb l’equip de Remember 
the Time i Dj Rufo al capdavant de 
Sonido Remember; la música més 
actual i marxosa i molt d’humor al 
#MagazineBigRadio i Lima-Limón! 
Óscar Navarro i Raquel Moreno; 
l’essència dels 80’s amb Alfred Del-
gado i el seu Fiebre 80’s; tota la mà-
gia del jazz a Jazz Club de Nit amb 
Miquel Tusset; Sonia Fraile dóna pro-
tagonisme a la música en català a 
Music.cat; la música dance, house i 
electrònica té el seu espai a In the 
House amb Dj Xavi Sánchez, l’equip 
de The Routine, Marcos Alonso i el 
seu Power Fm Ràdio o Mixed in Ses-
sion amb Tsuki Mike; i la música de 
sempre la porta Albert Malla amb el 
seu Cocodril Club. n

En directe i a la carta

La programació de Ràdio Abrera 
es pot seguir en directe a través 
del 107.9 de la FM, a internet a 
través de www.radioabrera.cat i a 
través de la nostra aplicació per 
a mòbils i tauletes. I a la web i a 
la app podeu disposar de tots els 
programes “A la carta”.

Comunicació

Subscriu-te al 
Butlletí Digital 
Setmanal de 
l’Ajuntament 
d’Abrera!
Vols estar al dia de tota l’actualitat 
de l’Ajuntament d’Abrera? Des de la 
Regidoria de Comunicació enviem 
cada dimecres per correu electrò-
nic el nostre Butlletí Digital Setma-
nal amb les informacions destaca-
des publicades a la secció Notícies 
de la nostra pàgina web (www.
ajuntamentabrera.cat).

Al butlletí digital setmanal també 
trobaràs les activitats de l’agenda de 
la setmana. Per subscriure’t només 
necessitem el teu nom i una adreça 
de correu electrònic. Trobaràs el for-
mulari d’inscripció a la portada de la 
nostra pàgina web!  

Segueix les 
nostres app!
Connecta’t	 a	 Abrera	 és	 el	 nom	de	
l’app de l’Ajuntament d’Abrera, que 
podeu instal·lar als vostres telèfons 
mòbils i tauletes. Podreu consultar 
notícies, l’agenda, ofertes d’ocu-
pació o el directori d’adreces del 
municipi.	També	podreu	rebre	no-
tificacions amb avisos d’incidències 
o informacions d’interès general. 
Descarregueu-vos l’app de l’Ajun-
tament d’Abrera a l’aplicació Goo-
gle Play (Android) o a l’APP Store 
(iOS).

En aquestes aplicacions també tro-
bareu l’App de Ràdio Abrera, amb 
tota la informació d’interès de la 
nostra Ràdio Municipal!
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Des de l’Ajuntament d’Abrera vo-
lem dedicar unes paraules d’agraï-
ment al doctor Jaume Ortigosa 
Comerma, que durant molts anys 
va treballar com a metge de famí-
lia al nostre municipi i que ens han 
deixat recentment. Els veïns i veï-
nes d’Abrera el recordarem sempre 
amb molt d’afecte. Expressem el 
nostre condol als familiars i amics.

El doctor Jaume Ortigosa (1947 – 
2017) era una persona molt intel·li-
gent, autodidacta i generosa. Va es-
tudiar medicina a l’Hospital Clínic de 
Barcelona. Des de sempre volia ser 
metge en un poble. De petit havia es-
tiuejat al barri del Rebato i coneixia el 
nostre municipi. L’any 1971 va acabar 
els estudis universitaris i va sorgir la 
possibilitat de treballar a Abrera com 
a metge de família i pediatra. La con-
sulta es trobava a l’Ajuntament vell, 
al carrer Major. Com hi havia moltes 
escales per la gent gran o amb dis-
capacitat va demanar un ambulatori. 

Tres anys més tard va adquirir un lo-
cal al carrer Llobregat, on va exercir 
la medicina fins el 2011, l’any que es 
va jubilar. La seva família era el pri-
mer: dona, fills i nétes. Els seus amics 
eren com germans. Quan arribava a 
casa, li feia il·lusió ensenyar les car-
manyoles que les iaies del Rebato i 
el carrer Major li donaven quan les 
visitava, plenes de caldo, mongetes, 
botifarres, préssecs...

Tenia moltes aficions. Li agradava 
sobretot l’òpera. També va fer una 
maqueta de tren per les seves nétes. 
La seva passió era viatjar pel món i 
fer àlbums fotogràfics. Amb un amic, 
company de professió, va escriure i 
publicar dos llibres sobre el Moder-
nisme i el Quadrat d’Or de Barcelona.

Seguidor del FC Barcelona, sempre 
que podia anava al Rebato a veure 
els partits. Des que es va jubilar, cada 
matí sortia de casa per anar a buscar 
el diari i a prendre un cafè. La majo-

ria de vegades el convidaven i això el 
feia feliç
El doctor Ortigosa estimava el poble 
d’Abrera. Li va fer molta il·lusió ser 
Rei Mag en dues ocasions, el blanc 
(Melcior) i el ros (Gaspar).

Els companys de l’Equip d’Atenció 
Primària d’Abrera (EAP) han volgut ho-
menatjar-lo amb aquestes paraules:

“Jaume, amb tu vam fer un llarg re-
corregut a la feina. 

Sempre tenies il·lusió i afecte per fer 
el que calia.

Sempre entregat als teu pacients, 
donant-los tot el que tenies.
Eres metge les 24 hores del dia, sen-
tint profundament la teva professió.
Gran viatger també  per conèixer altres 
indrets i enriquir-te, un gran lector.
Un home ple de riquesa, que trans-
metia a cada moment.  
Aquí  hi serem sempre amb tu...

Et portem al cor tots el companys”. n

Homenatge

Gràcies, doctor Ortigosa

Els veïns i veïnes d’Abrera lamentem 
la pèrdua del doctor Josep Rigla 
Cros. Des de l’Ajuntament volem 
dedicar-li unes paraules d’agraï-
ment, ja que durant molts anys va 
treballar com a metge de família 
al nostre municipi. El recordarem 
sempre amb molt d’afecte. Expres-
sem el nostre condol als familiars i 
amics.

Josep Rigla Cros (1961 - 2017) va 
néixer a Barcelona i va cursar estudis 
de Medicina a la Universitat de Lleida. 
Com a metge de família, va treballar 
en un primer moment a la comarca 
del Bages i després va començar a 
treballar a Abrera l’any 1989. Va ser 
el segon metge de família del poble 
per l’increment de població que es 
va viure aquells anys, en primer lloc 
a l’ambulatori del nucli urbà i, pos-
teriorment, ho va fer als ambulatoris 
de Santa Maria de Villalba, inaugurat 
l’any 2007, i dos anys més tard,  el 
2009 a l’ambulatori de Can Villalba.

La seva passió era la medicina i, 
especialment, el fet d’exercir com 
a metge de família en un entorn 
pròxim i gairebé com a metge rural, 
el va omplir immensament ja que 
d’aquesta manera podia donar una 

atenció més personalitzada als seus 
pacients. Aquesta vocació, unida a la 
bona acollida del seu entorn profes-
sional, i el seu tarannà relaxat, que li 
permetia saber escoltar amb atenció 
i fer una mica de psicologia també, li 
conferien una personalitat molt hu-
mana i propera.

Els companys de l’Equip d’Atenció 
Primària d’Abrera (EAP) han volgut 
homenatjar-lo amb aquestes parau-
les:

“Miro al cel i veig un núvol…en una 
estoneta s’acosta a un altre i unides 
canvien de forma…Cau aigua, co-
mença a ploure! Mentre observo em 
prenc un tea…d’una forma o una al-
tra sempre estaràs amb nosaltres! 

Sempre et tindrem present, els teus 
companys”. n

Homenatge

Gràcies, doctor Rigla

Des de l’Ajuntament d’Abrera donem 
les gràcies als familiars dels doctors i als 
treballadors de l’Equip d’Atenció Primària 
d’Abrera (EAP) per ajudar-nos en la 
redacció d’aquests homenatges.



Homenatge

Gràcies, doctor Ortigosa

•	Ajuntament	d’Abrera Plaça de la Constitució, 1

•	 Serveis	Socials,	Dones	i	Igualtat C/ Tarragona, 2

•	 Educació C/ Rosers, 1

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

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

•	Policia	Local C/ Rosalia de Castro, 7

•	Ràdio	Abrera C/ Casamada, 14

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

•	Casal	d’Avis Rambla del Torrentet, 8

•	Centre	Polivalent Casal de Joves. Escola Municipal 
 de Música. Centre Obert Galàxia Plaça del Rebato, 1

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

•	Pavelló	Esportiu	Municipal	Passeig de l’Església, 22

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

•	Deixalleria	Municipal	C/ Progrés, 15

ADRECES AJUNTAMENT

TELÈFONS D’INTERÈS

Serveis Municipals
Ajuntament ...................................................... 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera .....................................................93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba ......................................... 93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba ...............................93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros .................................... 93 770 08 81
Casa de Cultura ........................................................... 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera ................................................... 93 770 26 26
Centre Aquàtic Municipal .......................................... 93 770 51 00
Casal de Joves ............................................................. 93 770 43 34
Centre Obert ‘Galàxia’ ................................................ 93 770 33 44
Deixalleria Municipal ....................................................93 770 27 93
Escola Bressol Municipal ........................................... 93 770 34 58
Escola Municipal de Música ..................................... 93 770 27 02
Hotel d’Entitats ..............................................................93 770 28 71
Jutjat de Pau ..................................................................93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera ........................................ 93 770 03 95
Protecció Civil ............................................................... 93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’ ...................... 93 770 43 34
Ràdio Abrera ................................................................. 93 770 23 34
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina) ....93 770 03 25/01 01
Servei Local de Català .................................................93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica ............................. 93 770 01 02
Serveis Socials ............................................................... 93 770 29 11
Urgències d’aigua .........................................................607 350 836
Enllumenat públic  ...................................................... 93 770 09 81

Serveis locals
Benzinera ...................................................................... 93 770 47 60
Correus i Telègrafs  .....................................................93 770 28 02
Escola Francesc Platón Sartí ....................................  93 770 03 81
Escola Ernest Lluch  ..................................................... 93 770 12 13

Escola Josefina Ibáñez  ..............................................93 770 16 45
Farmàcia Gaudí  ........................................................... 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora  ..................................................93 770 36 84
Farmàcia Pujol  ..............................................................93 770 41 07
Farmàcia El Passeig  .................................................... 93 768 00 51
Institut Voltrera  ............................................................. 93 770 32 11
Missatgeria Abrera  .......................................................93 770 24 18
Notari  .............................................................................93 770 09 49
ORGT Diputació de Barcelona ................................ 93 472 92 47
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL)  ...... 93 770 10 02
Planta Depuradora d’Aigües Residuals .................. 93 770 35 69
Parròquia de Sant Pere d’Abrera .............................. 93 770 00 57
Parròquia de Santa Maria de Vilalba ....................... 93 770 00 57
Residència Geriàtrica ‘Canigó’ .................................93 770 29 00

Servei de Neteja Urbana
(Conc. Abrera, SA)  .......................................................93 770 28 17
Taxi (parada)  .................................................................. 93 770 31 31
Taxi Òskar Gerhard ..................................................... 608 798 805
Taxi Francisco Aranda ..................................................608 792 794
Taxi Antonio Quesada Medina .................................. 608 146 765
Veterinària  .................................................................... 93 770 29 78

Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies  .................................................................................. 061
Bombers  ........................................................................93 775 10 80
Emergències Generalitat  ............................................................. 112
Hospital Martorell  ....................................................... 93 774 20 20
Policia Local (24 hores)  ............................................. 93 770 09 81
Sanitat respon ............................................................... 902 11 14 44
Contra la Violència de Gènere  .....................016 / 900 900 120

El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si algú no el rep per la circumstància que sigui, de-
manem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 03 25. Edita: Departament de Premsa i Comunicació. 
Disseny gràfic: Montse Farré. Impressió: 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
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SE VEÍA VENIR

Desde la Agrupación del PSC de Abrera queremos con-
denar enérgicamente los sucesos ocurridos el pasado 1 
de Octubre.  Las actuaciones de las fuerzas de seguridad 
del Estado han sido totalmente indiscriminadas, despro-
porcionadas, brutales y fuera de toda lógica.

La situación en la que nos encontramos actualmente 
en Catalunya es por una falta de voluntad política para 
dialogar. 

No había que ser muy listo para saber que más pronto 
que tarde habría un choque de trenes y que los únicos 
perjudicados, como siempre, es la ciudadanía.

Pedimos	 enérgicamente	 que	 busquen	 una	 solución	
dialogada para encontrar una salida a un problema po-
lítico.

Si el presidente del Estado Español o el President de la 
Generalitat no son capaces de dialogar, quizás es que no 

tienen la altura política para ocupar los cargos de respon-
sabilidad que ocupan.

Abrera por fin cuenta con una Regidoria d’Infància. Esta 
Regidoria potenciará las actividades dedicadas especial-
mente para los más pequeños, pero también actividad 
para los padres y como no actividad en familia.

Queremos destacar y agradecer el enorme trabajo que 
se está realizando por parte del Departamento de comu-
nicación, para hacer llegar a toda la población la infor-
mación de todos los actos, actividades y eventos que se  
realizan mensualmente en nuestro Municipio. 

Como siempre os recordamos que nuestra agrupación 
esta abierta para todos los vecinos que deseen trasladar-
nos mejoras para nuestro Municipio, problemas del día 
a día que nos vamos encontrando o simplemente para 
tomar un café  en buena compañía.

EL DIA A DIA MUNICIPAL EN UN CONTEXT CONVULS

En aquests dies incerts, en els quals els esdeveniments 
se succeeixen de forma precipitada, és bastant probable 
que el que és notícia en el moment d’escriure aquestes 
línies, no ho sigui pel lector en el moment de llegir-les. 

No obstant això, des d’Alternativa d’Abrera volem posar 
en valor l’exercici de civisme realitzat per la ciutadania 
d’Abrera durant les jornades de l’1 i 3 d’octubre i en dies 
posteriors doncs com a demòcrates entenem que exer-
cir el dret a vot, de forma pacífica, des del respecte als 
diferents posicionaments, mai hauria de ser motiu per le-
gitimar la violència (com la que van patir molts ciutadans 
com els nostres veïns i veïnes de Sant Esteve Sesrovires 
amb els quals ens solidaritzem). Rebutgem i condem-
nem algunes de les actuacions  dels cossos i forces de 
seguretat de l’Estat i ens reafirmem en els valors demo-
cràtics, de la pau i del respecte a la diversitat d’opinions 
i posicionaments, una diversitat que dona forma i sentit 
al nostre grup.

Tanmateix, en aquest ambient enrarit, la nostra tasca a 
l’Ajuntament continua. Així, en el darrer Ple del mes de 

setembre ens hem ocupat especialment del problemes 
de mobilitat i transport públic que estem patint des de fa 
un temps elevant al Ple una moció en la qual demanem 
que es realitzi, des d’ara i durant el 2018, un estudi i un 
Pla de Transport Públic d’Abrera (moció aprovada per 
unanimitat!). També hem denunciat certs problemes de-
tectats a la via pública com ara la falta de neteja, proble-
mes a l’arbrat o obres mal dissenyades (com el zig-zag 
del carrer Manresa). També hem demanat l’elaboració 
d’una Ordenança de Subvencions i un Diagnòstic Social 
d’Abrera.

I ara, passat el Ple de setembre, és el moment d’iniciar la 
confecció dels Pressupostos municipals per l’any que 
ve, una tasca que ha de comptar amb la participació de 
tota la ciutadania d’Abrera. Entre tots i totes hem de ser 
capaços de definir quines actuacions són prioritàries. Per 
això hem enviat una carta a totes les entitats i associa-
cions d’Abrera per tal que ens facin arribar les seves pro-
postes, queixes i suggeriments. Nosaltres ens compro-
metem, com sempre, a defensar-les al Ple. 

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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LA REVISIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL:  
UN PROJECTE DE POBLE PARALITZAT

A l’Abrerainfo 117 de març de 2016 Abrera en Comú par-
làvem de la importància per al poble de l’inici del procés 
de redacció d’un nou Pla d’Ordenació Urbanística Muni-
cipal (POUM), en relació a l’anunci de l’adjudicació del 
contracte per a la seva revisió. En aquell moment criticà-
vem que el govern, en iniciar de nou aquest procés, havia 
llançat a les escombraries el treball fet des del 2007 i el 
que això implicava de despesa econòmica malbaratada.

En aquell article també animàvem a la ciutadania a im-
plicar-se en el procés participatiu que la llei estableix per 
les redaccions de nous POUMs. Seguim considerant que 
aquesta participació ha de ser massiva i permetre a la ciu-
tadania expressar-se i decidir, ja que el model de poble 
en temes com ocupació del sòl, política d’habitatge, pro-
tecció del medi natural, model de creixement urbanístic 
i de sostre poblacional... dependrà del resultat d’aquesta 
revisió.

Malauradament, el govern PSC-CiU-ERC defuig tot el 
relacionat amb planificació de futur o polítiques a llarg 

termini, ja que sembla no disposar de projecte de po-
ble. Malgrat fa ja mesos que el govern ha rebut de l’em-
presa assessora l’avanç del POUM (que és el document 
base pel procés participatiu) i malgrat que l’alcalde afir-
més en un acte públic al gener del 2017 que en 6 o 8 
setmanes s’encetaria el procés participatiu, la realitat és 
que encara esperem. Segons sembla, el govern paralitza 
aquest	procés	a	l’espera	de	la	concreció	per	part	de	la	
Generalitat de diversos plans directors, que pretenen 
afectar greument al nostre territori, perdent així l’opor-
tunitat d’escoltar directament l’opinió de la gent d’Abrera 
sobre les intencions de la Generalitat i d’acumular legi-
timitat a l’hora de plantejar al·legacions contra aquests 
plans directors.

El desgavell amb el POUM i la falta de transparència i 
compromís del govern amb aquest procés és un símp-
toma d’una manera de fer política de mires curtes que 
gestiona el dia a dia amb precarietat i es mostra incapaç 
d’afrontar el debat sobre el model de poble amb els seus 
veïns i veïnes.

OPINIÓ

QUO VADIS, DEMOCRÀCIA?

No repassarem els greus incidents dels passats dies de 
setembre i octubre contra la ciutadania catalana per part 
d’un Estat que no creu en el diàleg i en les demandes ciu-
tadanes i sí en l’autoritarisme i en la repressió basant-se 
en una legalitat sacrosanta que no deixa esquerda a una 
veritable i sana democràcia. Tots els tenim a les nostres 
retines amb imatges indignes d’un govern i amb actua-
cions jurídiques fora de mida que es van amplificant 
setmana a setmana contra la gent i contra les nostres 
institucions.

Democràcia, paraula que ve del grec “demos” (poble)  i 
“kratos” (govern) :  el govern del poble  que és, en el seu 
ampli terme, que les lleis, el govern emanen de la gent i 
són per a la gent i no al revés. I per això defensem i se-
guirem defensant l’empoderament dels ciutadans com a 
veritable democràcia.

Un govern on els ciutadans tenen la paraula i els gover-
nants estan al seu servei. La democràcia es segresta per 
part de l’Estat quan entén que és només votar cada 4 
anys en unes eleccions i quan els canvis socials i les de-
mandes evolucionen es bloquegen i , en el nostre cas, 

quan des dels aparells que han de ser poders separats, es 
combaten.  I es combaten, no esgrimint la paraula sinó la 
violència, física o psicològica contra un poble, contra les 
seves institucions.
Som un poble democràticament tossut.  I digne. Per a 
això, malgrat tots els impediments, per terra, mar i aire, 
el clam majoritari dels catalans, un 80% que demana-
va un referèndum, hem votat. Les urnes, com en tota 
democràcia sana, van estar al servei dels ciutadans tant 
pels que volien votar Sí, No o en blanc. I la ciutadania ha 
respost multitudinàriament votant amb el resultat d’una 
impressionant majoria pel Sí a que Catalunya esdevingui 
un Estat.

Dignificar la democràcia, en el seu més ampli sentit, ha 
estat gràcies a les decisions del Govern català, per man-
dat democràtic, a l’Assemblea Nacional Catalana, a Om-
niun Cultura i als veïns i veïnes d’Abrera que varen defen-
sar l’institut Voltrera i l’ambulatori de Can Vilalba i hi van 
votar acudint a les urnes sabent que la repressió policial 
hi seria present. 

Caminem cap a la República Catalana. Junts.

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

Mª JOSÉ OROBITG

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



Abrerainfo 35 desembre 2017

“No habrá Referendum. Cuanto más tarde rectifiquen, 
más daño harán a la  sociedad Catalana y conjunto de los 
Españoles. No subestimen la fuerza de la democracia”. 
Estas son las acertadas palabras de nuestro Presidente y 
a la vez de todos  los Españoles.

Ante el desafío soberanista, el Estado de Derecho está 
funcionando: El Tribunal Constitucional ha suspendido 
todas las ilegalidades que se han cometido. La Fiscalía 
ha actuado en defensa de la ley y de las personas. Los 
grandes partidos políticos se han unido en defensa de la 
Nación Española, de la ley y de los derechos de todos.

El Gobierno sigue tomando medidas con: Firmeza, Inte-
ligencia, Aplomo, Serenidad, Proporcionalidad, Rapidez 
necesaria.

El Gobierno tiene la obligación de cumplir y hacer cum-
plir las leyes, garantizando y defendiendo los derechos y 
libertades de todos los ciudadanos, y NO SÓLO de una 
minoría.

Por eso, los pagos de la Generalitat los hará el Gobierno 
de España para 

garantizar que: 1- Se cumpla la ley de Estabilidad Presu-
puestaria. 2- No se invierta un solo euro en actividades 
ilegales. 3- Los servicios públicos funcionen.

Apoyo a quien están al lado de la Ley: El PARTIDO POPU-
LAR apoya a los Alcaldes, Concejales, Funcionarios, Pe-
riodistas, Políticos de la oposición, Ciudadanos y Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado que están al lado de 
la ley, la Democracia y la Libertad.

España es una Democracia fuerte que no va a aceptar 
desafíos como el que nos 

han planteado los independentistas en Cataluña. Quien 
se enfrenta a la Democracias, a la Ley y a la Libertad... 
NUNCA GANA.

Por todo lo expresado esperemos que NUESTRO Alcalde  
( el de todos), recapacite de su postura envalentonada 
manifestada en el Pleno del mes de julio, y abandone la 
idea expresada en dicho Pleno como respuesta a una 
pregunta formulada por el Grupo del Partido Popular, 
plante cara a sus socios de Gobierno, y se niegue a ceder 
los edificios municipales para la  “presunta” realización de 
un referéndum ILEGAL.

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

SOBRE L’1 D’OCTUBRE

Davant tot el que esta succeint aquests dies el nostre 
grup municipal vol dedicar aquest espai a totes les per-
sones que l’1 d’octubre passat van posar el seu gra de 
sorra per fer possible un somni, malgrat les coaccions, 
amenaces i agressions. Gràcies a tots!!

El passat ple ordinari del dia 5 d’octubre tots els grups 
municipals excepte PP i C’s vam ser capaços de consen-
suar aquesta declaració:

Davant dels dies complexos que està vivint el nostre país, 
volem transmetre el grups municipals de PSC, CIU, ER-
C,ABRERA EN COMU I ALTERNATIVA D´ABRERA un mis-
satge de calma, serenor i diàleg.

 El poble de Catalunya, i Abrera,  s´han expressat d´una 
manera cívica i pacífica. Aquest és un valor immens que 
ens hem guanyant amb fets i així ha de continuar sent. 
Ho ha vist tot el món. I ara no ha de  ser diferent.

 Per això fem una crida perquè posem tots els nostres 
esforços a seguir expressant-nos en pau. Sense que nin-

gú hagi de renunciar a les seves idees, i sense que nin-
gú pateixi cap tipus de coacció o agressió per motius 
ideològics.

 Demanem que no es perdi mai de vista aquest objectiu, 
que fem tot el que estigui al nostre abast per rebaixar la 
tensió, encara que pensem diferent.

 Condemnem l’ús de la violència que les forces policials 
de l’estat va efectuar el dia 1-O sobre totes aquelles per-
sones que de forma pacifica intentaven exercir el seu 
dret de vot a tota Catalunya i especialment als nostres 
veïns de Sant Esteve Sesrovires amb els que tants lligams 
ens uneixen.

 El diàleg, la tolerància i la fraternitat han de ser la base 
per la convivència present i futura, sempre amb respec-
te a la llibertat d´expressió. Abrera manifesta la seva vo-
luntat a que la situació política del país es solucioni mit-
jançant el diàleg.

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

LA MAYORÍA SILENCIOSA, LA MAJORIA SILENCIOSA

Es evidente que estamos ante un momento histórico 
en lo que llevamos de democracia. Esta vez el Gobier-
no de la Generalitat ha llegado muy lejos, tanto que ha 
sido capaz de dividir famílias, amistades, compañeros de 
trabajo, etc. Estamos hablando de un  gobierno que se 
supone que representa a todos y cada uno de los cata-
lanes, pero ha quedado demostrado que no es así, que 
representa solamente a una minoría que desea la inde-
pendencia de nuestra Cataluña, la Cataluña de todos, 
de personas como yo que la sienten y la quieren tanto 
como cualquier independentista, pero que a su vez tam-
bién quieren a su país España. 

Aquest article va dedicat a tots aquells treballadors pú-
blics, funcionaris i municipals, que s’han sentit cohibits 

d’expressar-se i manifestar les seves idees per por a re-
presàlies, a menyspreus i sobretot per por a perdre la seva 
feina. El Grup Municipal de Ciutadans (Cs)  va presentar 
en aquest últim ple una moció demanant  la defensa i el 
respecte  a aquests treballadors, però quina va ser la nos-
tra sorpresa; la No aprovació d’ aquesta moció per part 
d’un govern socialista en la seva majoria que a la vegada 
dóna suport als grups independentistes davant de la deri-
va i del cop a la democràcia del govern de la Generalitat. 

En el nostre cor hi caben les tres banderes: la CATALANA, 
l’ESPANYOLA i l’EUROPEA. Porque somos catalanes, so-
mos españoles y somos europeos.

MÓNICA LORENTE GIL

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

POR UNA CATALUÑA CATALANA, ESPAÑOLA Y EUROPEA



GENT D’ABRERA

¿Com va sorgir la idea de fer una expedició a Nepal?

Tot neix de la idea de celebrar, amb un esdeveniment per re-
cordar tota la vida, els nostres 40 anys. Quatre amics vam de-
cidir fer un viatge per fer trekking d’alta muntanya i quin millor 
lloc que a la regió de Langtang, que pertany al Nepal.

Però	 després	 la	 iniciativa	 va	 esdevenir	 un	 projecte	 d’ajuda	
humanitària, per què?

Quan vam començar a buscar informació del país i conèixer la 
seva situació, després del terrible terratrèmol de l’any 2015, el 
nostre viatge va donar un tomb de 180 graus.

No ens podíem permetre, ni tan sols pensar-ho per un instant, 
anar a Langtang i no informar-nos de les necessitats de la po-
blació, en especial els nens.

Quin material vau portar? Us vau posar en contacte amb al-
guna associació local?

Desprès de fer una recerca de ONG’s que treballen en aques-
ta zona, vam decidir col·laborar amb Living Nepal. Una petita 
ONG creada des de Barcelona amb gent que treballa direc-
tament en projectes amb els que ens veiem identificats i que 
reuneixen uns valors els quals compartim des de la nostra en-
titat.

El nostre projecte es va orientar vers els més petits, els nens. 
Vam saber que la ONG havia fet pocs mesos abans una escola 
a la població de Thuman (2.338 metres). És per això que la 
nostra tasca havia de ser portar allà dalt tota mena de material 
pels nens, l’únic “handicap” era que només es podia arribar a 
peu.

L’Ajuntament d’Abrera i diverses empreses han col·laborat en 
aquesta iniciativa. Com?

El nostre Ajuntament no va dubtar en cap moment de col·la-
borar en el projecte, a l’igual que les empreses, i aprofitem 
aquesta entrevista per esmentar-les, Otis Espanya, Fundació 
pels Infants del Futbol Club Barcelona i DSV Logistics. Gràcies 
a aquestes aportacions vam aconseguir portar gairebé 200 
quilos de material. Entre d’altres objectes, 150 parells de botes 
de muntanya pels nens, samarretes, gorres, polseres, pilotes 
de cuir, material escolar...

Quines zones del Nepal vau visitar? Com us van rebre la po-
blació?
Un cop vam arribar a Syabru Besi, vam sortir a les 5 del matí 
cap a Thuman. L’objectiu era pujar i baixar el mateix dia, abans 
que es fes de nit. Va ser molt dur perquè portar nosaltres qua-
tre a les esquenes aquest material, amb l’única ajuda del nostre 
guia, no va ser fàcil. El desnivell acumulat arribava als 2.000 
metres. Finalment vam arribar a l’escola, era al punt més alt 
de la muntanya. Tothom ens va rebre amb un gran somriure, 
ens esperaven tots els professors amb els braços oberts. Això 
va fer que se’ns passés de cop qualsevol cansament, ens vam 
sentir orgullosos d’haver aconseguit el nostre objectiu. Vam 
organitzar el repartiment de material per tots els nens de l’es-
cola.

Els següents dies vam caminar per tota la vall del Langtang, fins 
arribar a Kyaguen Gompa (3.830 metres) per tots els pobles 
anàvem donant alguns regals als nens que ens havíem guardat 
pel camí. Va ser aquí, veient les muntanyes de L’Himalaya, que 
vam decidir pujar de bon matí al Kyagin Ri (4.983 metres).  

Quina valoració feu des del Club de Montañana Can Vilalba 
de la iniciativa? 
L’experiència va ser única, realment va superar les nostres ex-
pectatives. Aquesta història va començar com un projecte de 
quatre amics i finalment es va convertir en el projecte de tots. 
Un projecte que no hagués estat possible sense la participació 
del nostre Ajuntament. Un cop més s’ha demostrat que, treba-
llant en equip, som imparables.

Repetireu el viatge?
Sens dubte el Nepal és un país que no et deixa indiferent. Real-
ment, en molts aspectes de la vida, ells són el primer món i no 
nosaltres. És per això que en el nostre interior sabem que tard 
o d’hora tornarem. No ens hem fixat una data, però tornarem.

Sou una entitat esportiva nova. Com poden contactar amb 
vosaltres els veïns i veïnes interessats en formar-ne part?

El Club de Montaña Can Villalba continuem amb les nostres 
activitats. Tant les activitats en família com les adreçades als 
més aventurers. Aquest és el nostre segon any i ens podeu tro-
bar al nostre blog: cmcv11316.blogspot.com, i al nostre correu 
electrònic cmcv11316@gmail.com.

CLUB DE MONTAÑA CAN VILLALBA

AMB TU. PER TU


