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Nova promoció de 75 pisos protegits de 
lloguer amb opció de compra a Can Morral

L’Ajuntament reclama a la Generalitat 
que s’iniciï la construcció de la Tercera 
Escola d’Abrera

Comencen les obres de millora del parc 
del Torrentet
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Aposta per l’Ensenyament

Els nens i nenes d’Abrera fa mesos que han començat el nou curs 
escolar. Aquesta vegada ho han fet amb les obres de reforma de 
l’Escola Francesc Platón en marxa i amb la nova Escola Bressol 
gairebé acabada. L’Ajuntament d’Abrera aposta per l’Ensenyament 
i no fa retallades. Continuem subvencionant la meitat del cost 
dels llibres de text i mantenim el Bus escolar gratuït (que ara 
s’amplia als alumnes de Batxillerat que utilitzin el Bus urbà). Si 
bé la Generalitat rebaixa el suport a la nostra Escola Bressol i a 
l’Escola de Música en un 12% i un 25% respectivament, l’equip 
de govern municipal ha decidit que aquesta retallada no recaigui 
sobre els pares i mares a través d’un augment de les quotes, sinó 
que sigui assumida pel propi Ajuntament. Creiem que l’estalvi ha 
de servir per ajudar les famílies en 
moments difícils i per aquest motiu 
no augmentarem el cost d’aquests 
serveis, malgrat la reducció de sub-
vencions de la Generalitat.
Tot i així, el curs també s’ha obert amb alguns interrogants. 
Malgrat el compromís de la Generalitat d’iniciar les obres de la 
Tercera Escola abans d’acabar l’any, aquestes no han començat. 
L’Ajuntament fa molts mesos que ha cedit els terrenys on s’ha 
de construir el nou centre, però la Generalitat continua demo-
rant-ne la construcció. Des de l’Ajuntament creiem que aquest 
és un projecte prioritari i per això exigim que el Departament 
d’Ensenyament compleixi els seus compromisos. Per fer-ho, ens 
posicionem al costat de l’AMPA i del conjunt del professorat per 
pressionar on faci falta. Necessitem que les obres de construc-
ció de la Tercera Escola s’iniciïn immediatament. La qualitat de 
l’escolarització dels nostres alumnes així ho requereix.

Aquest hivern ens permet obrir també una nova promoció de pi-
sos de protecció oficial a Can Morral. Es tracta d’un total de 75 
pisos que fins ara només podien ser comprats (amb les dificul-
tats de finançament que això comporta), però que a partir d’ara 
podran ser llogats per 10 anys a preu raonable i amb una opció 
de compra. Creiem que aquest és un canvi positiu. Com sempre, 
seran per a veïns i veïnes d’Abrera.

Apuesta por la Enseñanza

Los niños y niñas de Abrera hace meses que han empezado el nuevo 
curso escolar. Esta vez lo hacen con las obras de reforma de la Es-
cuela Francesc Platón en marcha y con la nueva Escola Bressol casi 
acabada. El Ayuntamiento de Abrera apuesta por la Enseñanza y no 
hace recortes. Continuamos subvencionando la mitad del coste de 
los libros de texto y mantenemos el Bus escolar gratuito (que ahora 
se amplía a los alumnos de Bachillerato que utilicen el Bus urbano). 
Si bien la Generalitat rebaja el apoyo a nuestra Escola Bressol y a la 
Escola de Música en un 12% y un 25% respectivamente, el equipo de 
gobierno municipal ha decidido que este recorte no recaiga sobre los 
padres y madres a través de un aumento de las cuotas, sino que sea 
asumido por el propio Ayuntamiento. Creemos que el ahorro ha de 

servir para ayudar a las familias en mo-
mentos difíciles y por este motivo no au-
mentaremos el coste de estos servicios, a 
pesar de la reducción de subvenciones de 
la Generalitat.

A pesar de ello, el curso ha empezado con algunos interrogantes. 
A pesar del compromiso de la Generalitat de iniciar las obras de la 
Tercera Escola antes de acabar el año, estas no han empezado. El 
Ayuntamiento hace muchos meses que ha cedido los terrenos donde 
se ha de construir el nuevo centro, pero la Generalitat continua 
demorando la construcción. Des del Ayuntamiento creemos que este 
es un proyecto prioritario y por esto exigimos  que el Departament 
d’Ensenyament cumpla sus compromisos. Para hacerlo, nos posicio-
namos al lado del AMPA y del conjunto del profesorado para pre-
sionar donde haga falta. Necesitamos que las obras de contrucción 
de la Tercera Escola se empiecen inmediatamente. La calidad de la 
escolarización para nuestros alumnos así lo requiere.

Este invierno nos permite abrir también una nueva promoción de 
pisos de protección oficial en Can Morral. Se trata de un total de 
75 pisos que hasta ahora sólo podían ser comprados (con las difi-
cultades de financiación que esto comporta), pero que a partir de 
ahora podrán ser alquilados por 10 años a precio razonable y con una 
opción de compra. Creemos que este es un  cambio positivo. Como 
siempre, serán para vecinos y vecinas de Abrera.  
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4 HABITATGE SOCIAL  
 Fins el 16 de desembre l’Ajuntament 

obre un nou procés de recollida de 
sol·licituds per a 75 habitatges de 
protecció oficial de lloguer amb opció 
de compra a Can Morral

6 ENSENYAMENT
 L’Ajuntament i la comunitat educativa 

demanen a la Generalitat la construc-
ció urgent de la nova Escola d’Abrera

11 PROMOCIÓ ECONÒMICA
 Abrera oferta nous cursos gratuïts 

d’administratiu, gestió de magatzem 
i anglès d’atenció al públic per a 
formar persones en situació d’atur 

12 SERVEIS
 Es millora la xarxa de clavegueram 

del carrer Aneto, a ca n’Amat, i es 
construeix un mur de contenció al 
carrer Pintor Rivera de Les Carpes per 
evitar esllavissades per la pluja

13 SERVEIS
 La zona del parc del Torrentet 

s’està reformant íntegrament per a 
habilitar-la com a espai d’aparcament  

14 JOVES
 Comença l’elaboració del Pla Local de 

Joventut 2012-2015 que planificarà 
les accions que en matèria de joven-
tut es durant a terme al municipi els 
propers anys

4

La reducció de subvencions de la Generalitat 
no recaurà sobre les quotes que paguen 
les famílies sinó que serà assumida per 

l’Ajuntament.
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El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. 
Si algú no el rep per la circumstància que sigui, demanem que avisi al Departament de 
Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 47 32 o 93 770 03 25.

Departament de Comunicació. Coordinació: Pilar Peiró. Disseny gràfic: Montse Farré. 
Impressió: Cevagraf, SCCL. D.L: B-37061-82

 
 Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a 

butlleti@ajuntamentabrera.org o al Registre de l’Ajuntament (plaça de la Constitu-
ció, 1). 

 La carta ha d’estar signada amb nom i cognoms i el número del DNI, i l’extensió màxi-
ma és de 200 paraules. Es publiquen totes les cartes per estricte ordre d’arribada, 
tret les que siguin injurioses. 

 La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades. 
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Nova promoció de 75 pisos protegits 
 de lloguer al barri de Can Morral                           

Fins el 16 de desembre l’Ajuntament d’Abrera obre un 
nou procés de sol·licituds per a 75 habitatges de pro-
tecció oficial en règim de lloguer amb opció de com-

pra al barri de Can Morral. Aquests pisos formen part d’una 
promoció de  179 habitatges que ha construït l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl) en conveni amb l’Ajuntament 
d’Abrera.
Aquests habitatges són els que resten d’un total de 119 
pisos de compra que no es van poder adjudicar per la difi-
cultat dels demandants a aconseguir hipoteques, i ara, per 
a facilitar l’accés dels veïns a l’habitatge s’han adaptat a la 
modalitat de lloguer amb opció de compra.

Les característiques
Aquests habitatges estan situats al Camí del Riu, carrer 
Olesa i carrer Jaume I. Tenen una superfície útil d’entre 55 
i 80 metres quadrats aproximadament i plaça d’aparcament.  
Dels 75 habitatges que s’oferten, 6 són adaptats per a per-
sones amb mobilitat reduïda, 31 tenen dos dormitoris i els 
44 restants disposen de tres dormitoris.

Els habitatges s´ofereixen en règim de lloguer, que oscil·la 
entre els 313 euros mensuals per als pisos de 2 dormitoris, 
i 378 euros mensuals per als de 3. El contracte de lloguer 
és per un termini de 10 anys amb una opció de compra 
durant el període que dura el contracte de lloguer. Si la 
compra es fa durant els 5 primers anys, el llogater pot 
deduir-se del preu de venda les quantitats que ja hagi abo-
nat en concepte de renda.

Els requisits
Les famílies sol·licitants han de reunir uns requisits 
com estar empadronats a Abrera i tenir ingressos 
superiors a 12.000 euros l’any. Tots els requisits es 
poden consultar al web municipal www.ajuntamen-
tabrera.cat.
 
Les sol·licituds
Les sol·licituds s’han d’adreçar a l’Oficina d’Habitatge 
d’Abrera (Plaça Constitució, 1) en horari de dilluns 
a divendres, de 9 a 14 i dimarts i dimecres de 17 a 
20h. En l´adjudicació dels habitatges no es tindrà en 
compte l´ordre de presentació de les sol·licituds.
Per a més informació es pot trucar al 93 770 03 25. 

Més de 300 habitatges socials a Can Morral
Abans de l’estiu ja es va fer un altre lliurament de 14 pisos 
de protecció oficial de lloguer al barri. Per aquesta promo-
ció s’havien presentat més de 150 sol·licituds. 

En total són gairebé 300 pisos socials els que s’han lliurat 
al barri de Can Morral, que se sumen als que també ja s’han 
dut a terme en altres barris d’Abrera, com la darrera pro-
moció de 44 habitatges de protecció oficial a Santa Maria 
de Vilalba. A mitjans d’any es va fer l’acte de col·locació 
de la primera pedra d’aquests pisos on el 76% dels veïns 
són joves d’entre 20 i 35 anys. 

Jornada de Portes Obertes
Dissabte 26 de novembre, de 10h a 14h, i dijous 1 de 
desembre, de 15h a 18h, es fan jornades de portes 
obertes per a què els interessats poguin visitar els 
habitatges.
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Abrera manté els ajuts per la compra dels llibres de text 
i pel transport als escolars del municipi

L’Ajuntament paga la meitat del cost dels llibres 
de text i dels ordinadors del programa EduCAT 
1x1 a totes les famílies empadronades a Abrera 

amb fills de 3 a 15 anys, que estudien a centres públics, 
concertats o d’educació especial.
Es tracta d’una mesura de caràcter social que porta a 
terme l’equip de govern per cinquè any consecutiu pa-
gant el 50% del cost de la factura. Durant el curs pas-

sat 1.700 alumnes es van beneficiar d’aquests ajuts per 
als llibres de text i ordinadors, el que va representar un 
cost aproximat de gairebé 100 mil euros.
Les famílies que compren els llibres directament a les 
AMPA dels quatre centres paguen només la meitat del 
cost del material adquirit. En els casos d’alumnes em-
padronats a Abrera que estudien a centres escolars pú-
blics i concertats d’altres poblacions o que compren 

aquest material a establiments o a d’altres 
AMPA, el Consistori també ha establert la 
mateixa subvenció del 50% del cost. Aques-
tes famílies primer paguen l’import íntegre 
i després poden presentar la sol·licitud per 
rebre la subvenció. 

Per cinquè any consecutiu 
l’Ajuntament manté els ajuts a les famílies

L’alcaldessa, Maria Soler, a la signatura dels convenis amb els representats de 
les AMPA i directores dels centres.

El model de sol·licitud es pot descarregar del web 
municipal www.ajuntamentabrera.cat i presentar 
a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament fins 
al 31 de desembre de 2011. El pagament es farà 
efectiu durant el primer trimestre del 2012. 

Les xifres
El  curs escolar 2011-2012 té un total de 1.851 alumnes 
a Abrera, 1.365 són d’educació infantil i primària i 486, 
de secundària. L’escola bressol municipal Món Petit té en-
guany un total de 153 infants, l’escola Francesc Platón 
Sartí compta amb 610 alumnes repartits en tres línies des 
de P3 fins a 6è de primària; l’escola Ernest Lluch té 448 
alumnes, repartits en dues línies, també de P3 fins a 6è; i 
a l’Escola Abrera hi ha 154 alumnes de P3 a 3r de primària 
amb una línia, a excepció de P4 on hi ha dos grups.
Pel que fa als alumnes de l’institut Voltrera, 376 fan ESO, 
amb quatre grups a primer i segon, i tres grups a tercer i 
quart, i també hi ha dues línies de batxillerat amb un total 
de 110 alumnes.

Aula d’Adults, Escola Municipal 
de Música i Servei de Català
L’Escola Municipal de Música (al Centre Polivalent) comp-
ta aquest curs amb 160 alumnes. Enguany, la formació 
musical ha patit retallades en la subvenció que ator-
gava la Generalitat de Catalunya, cost que ha assumit 
l’Ajuntament d’Abrera per tal que les famílies no pateixin 
l’increment en la matrícula. 
L’Aula d’Adults, ubicada a l’Hotel d’Entitats, compta en-
guany amb una quarantena d’alumnes en els diferents 
cursos que organitza d’alfabetització, neolectors, certi-
ficat (formació bàsica) i taller de castellà per a nouvin-
guts. Aquest equipament municipal també acull els cur-
sos de català, que organitza el Servei Local de Català 
d’Abrera, que enguany compta amb 90 matriculats en els 
cursos orals i escrits. A més, s’hi duu a terme un taller 
de llengua adreçat a persones no alfabetitzades que or-
ganitza la regidoria d’Acció Social.

Bus urbà gratuït per als alumnes 
dels barris de l’Institut Voltrera
Durant el 2012 els estudiants de Batxillerat 
de l’Institut Voltrera que resideixen als barris 
de Vilalba i Ca n’Amat d’Abrera podran fer ser-
vir el bus urbà de manera gratuïta durant tot 
el curs escolar. Aquest ajut se suma al servei 
de transport escolar gratuït que l’Ajuntament 
habilita des de fa 8 anys per als escolars re-
sidents als barris de Can Vilalba, Santa Maria, 
Sant Miquel, Les Carpes i Ca n’Amat. Un total 
de quatre autocars porten els nens a l’escola 
Platón Sartí, i un altre bus a l’Institut Vol-
trera.
Aquest servei, totalment gratuït per a les fa-
mílies, representa un cost de 100 mil euros 
que paga el consistori. Enguany s’estrena parada al barri de Sant Miquel

El Consistori manté els ajuts econòmics a les 
famílies per a la compra de llibres de text i 
ordinadors i per al transport escolar

Més de 1.800 alumnes van començar al se-
tembre el curs escolar 2011-2012 als centres 
abrerencs



Projectes de millora als centres educatius
Durant l’estiu s’ha treballat al Platón Sartí en 
la posada a punt de les aules de primària per 
a aquest curs escolar

La construcció de la segona escola bressol mu-
nicipal i dels edificis d’infantil i de serveis de 
l’escola Platón Sartí avancen a bon ritme

Les obres de construcció de la 
segona Escola Bressol Municipal 
(al barri de Sant Hilari) avancen 

a bon ritme. Ja s’estan enllestint els 
treballs de construcció de l’edifici: 
s’han fet els fonaments, estructura, 
façanes i coberta així com instal·lació 
d’aigua, calefacció, electricitat i cli-
matització, entre d’altres. Una segona 
fase farà els revestiments interiors, 
col·locació de paviments, fusteria 
i instal·lacions de cuina, protecció 
contra incendis i il·luminació.
Aquesta escola, de 1.200 metres 
quadrats, acollirà més d’un centenar 
d’alumnes. L’edifici es distribueix en 
dues plantes amb un total de 8 au-
les, cuina, vestidors i espais per a 
l’administració i professorat, la sala 
d’Espai Familiar, que pot funcionar de 
manera autònoma, i una terrassa.

Enllestida l’estructura de la segona 
Escola Bressol Municipal
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Durant l’estiu, i aprofitant l’aturada de les classes, 
han finalitzat els treballs de la primera fase de les 
obres dels edificis d’infantil i de serveis de l’escola 

Platón Sartí. S’han fet els fonaments, l’estructura i la 
coberta d’ambdós edificis. Per tal que els treballs no 
afectin el funcionament de les classes, els nens d’infantil 
estan ubicats a mòduls al pati de l’escola.
L’edifici d’infantil és tot de planta baixa, amb 9 aules, i 
amb el seu propi pati i menjador. L’accés serà al carrer 
Salvador Espriu.
L’edifici de serveis generals, també de planta baixa, aco-
llirà el menjador, cuina, gimnàs, biblioteca i despatx per 
a l’AMPA, amb accessos independents.
L’edifici de primària està immers en una reforma integral 

que es fa de manera gradual per tal que les obres afectin 
el menys possible. Durant aquest estiu s’han fet obres 
de millora interior com renovació de parets, finestres i 
persianes, instal·lació d’un ascensor i lavabos nous, ma-
gatzems i rehabilitació de les façanes.
La segona fase és previst fer-la quan acabi el curs, durant 
el proper estiu. Es renovaran els acabats interiors, amb 
paviments i revestiments de parets; s’instal·larà el siste-
ma de detecció d’incendis i es transformarà la zona on hi 
ha l’actual menjador que s’habilitarà per a fer més aules. 
Els tres edificis estaran connectats per un porxo i també 
es modificarà la zona d’esbarjo amb un pati de primària 
al mig dels tres edificis i una pista polivalent.

Els edificis d’infantil i de serveis de 
l’escola Platón Sartí ja prenen forma

L’Ajuntament d’Abrera, juntament amb l’AMPA i 
l’equip directiu de la nova Escola d’Abrera recla-
men a la Generalitat de Catalunya que s’iniciïn 

les obres de construcció de la Tercera Escola al terrenys 
cedits per l’Ajuntament al carrer Esparreguera. En una 
reunió mantinguda a les dependències municipals amb 
el Director dels Serveis Territorials d’Ensenyament, Josep 
Maria Pérez, es va posar de manifest la situació en què 
es troben els 155 alumnes d’aquesta escola, que a més 
d’utilitzar els mòduls ubicats al pati també estan ocupant 
dues aules de l’escola Ernest Lluch. En aquesta reunió, el 

Departament d’Ensenyament va informar que aquest cen-
tre es troba entre els projectes prioritaris a la comarca i 
la seva construcció està pendent de l’aprovació dels pres-
supostos de la Generalitat per al 2012.
Des d’aquest moment, l’Ajuntament no ha cessat la seva 
pressió. De manera coordinada amb l’AMPA de la nova 
Escola i l’equip directiu ha traslladat la seva preocupació 
per aquesta situació tant a la consellera d’Ensenyament, 
Irene Rigau, com al president de la Generalitat, Artur Mas, 
amb qui s’ha mantingut una trobada per parlar d’aquesta 
qüestió. 

L’Ajuntament reclama a la Generalitat la 
construcció urgent de la nova Escola d’Abrera

La nova Escola Bressol, de 
1.200 metres quadrats, 

acollirà més d’un centenar 
d’alumnes

Edifci d’infantil

Edifci de serveis generals

S’ha col·locat un ascensor i renovat les finestres
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2011-2012
Abrera educa
Abrera

cap a l’èxit!
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Abrera organitza nous cursos formatius a través del 
Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC), adreçat a 
persones que es troben en situación d’atur i que es-

tan apuntades a l’Oficina de Treball. El curs d’Administratiu 
polivalent per a PIMES comença aquest novembre i té un 
total de 410 hores teòriques i pràctiques. A finals de mes 
comença un altre de Gestor de Magatzem, de 25 hores, 
que s´allargarà fins el 2 de desembre, i al mes d´abril, es 
farà un altre també de Gestor de magatzem de 175 hores. 

El darrers curs serà d’Anglès d’atenció al públic i es farà 
des del dia 1 de desembre fins el 30 de març, amb un total 
de 220 hores.
Les persones interessades a realitzar qualsevol d´aquestes 
accions formatives a Abrera poden adreçar-se al Depar-
tament de Promoció Econòmica d´Abrera, que es troba a 
la primera planta del Mercat Municipal, o bé trucar al 93 
770 01 02.

Els botiguers podran treure 
els seus productes al carrer coincidint 

amb el mercat setmanal

Coincidint amb la celebració del mercat ambulant que 
s’organitza a Abrera dimarts al matí, els botiguers 
que ho sol·licitin podran treure els seus articles al 

carrer, davant de les seves botigues. Aquesta iniciativa 
dóna resposta a una petició de l’Associació de Comerciants 
i Empresaris d’Abrera Comerç i pretén impulsar i comple-
mentar l’oferta  de productes que donen les parades.
Els comerciants que ho desitgin poden sol·licitar-ho mi-
tjançant instància genèrica a l’Ajuntament d’Abrera sen-
se cap tipus de cost. Des del Departament d’Urbanisme 
s’estudiarà si la ubicació dels penja-robes i taulells és 
la correcta perquè l’amplitud de la vorera permeti el pas 
dels vianants.

Ordinadors d’utilització lliure 
per a la recerca de feina 

El Club de la Feina, del Departament de Promoció 
Econòmica, posa a disposició dels usuaris dos ordi-
nadors amb connexió a Internet, d´utilització lliure, 

destinats a la recerca de feina. 
Es poden utilitzar els dilluns i dimecres, des de les 9.15h 
fins a les 14.15h., a la primera planta de l´edifici del 
Mercat Municipal d´Abrera.
A més, al Club de la Feina també es dóna informació 
sobre recursos formatius i ofertes de treball, que tam-
bé es poden consultar a la pàgina web de l´Ajuntament 
d´Abrera.

Nous cursos formatius d´administració, gestió de magatzem i anglès

Cloenda de la Casa d’Oficis

Una cinquantena de joves aturats menors de 25 
anys d’Abrera i Olesa s’han format en les especiali-
tats d´atenció geriàtrica, manteniment i reparació 

d´ordinadors, muntatge i manteniment d´instal·lacions 
solars fotovoltaiques i jardineria i treballs forestals. 
Aquests tallers han format part de l´edició d’enguany de 
la Casa d’Oficis, que gestiona el Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, que es va cloure el passat octubre. Els alcaldes 
d’Abrera i Olesa van lliurar els diplomes als alumnes a 
l’acte de cloenda.
A Abrera s´ha impartit l´especialitat d´atenció geriàtrica. 
Dels 50 alumnes participants a la Casa d´Oficis, 27 han 
estat d´Olesa, 13 d´Abrera i 10 de la resta de la comarca. 

Ja s’ha engegat una nova edició de l’Abrera 
Educa, un recull d’activitats educatives que 
enguany porta per lema Abrera cap a l’èxit!. 
El programa posa l’accent en l’assoliment 
de l’èxit mitjançant l’esforç personal, entès 
aquest com a motor que ajuda a aconseguir 
les metes i a superar els obstacles de la vida 
diària. 

Hi ha propostes per a tothom, petits i grans i es 
distribueix en diferents blocs. Enguany, el bloc 
de l’ Escola de Mares i Pares amplia la seva ofer-

ta d’activitats i, a banda de l’espai nadons i de l’espai 

d’orientació familiar, s’ofereixen diferents tallers i cafès-
tertúlia, amb la finalitat d’ajudar els pares en la seva tasca 
educativa. Pel que fa als centres educatius (escoles bres-
sol, escoles i institut) s’ofereixen diferents activitats i ta-
llers per als infants i joves. Enguany, a primària, destaca el 
treball sobre tècniques d’estudi adreçat a tots els alumnes 
de 5è de les escoles d’Abrera i que ha començat aquest mes 
de novembre amb una xerrada per als tutors i per als pares 
d’aquests alumnes.  Pel que fa a secundària, hi ha diver-
sitat de propostes pels joves que tenen com a objectiu un 
treball preventiu de conductes de risc i orientar-los pel seu 
futur. En el bloc Per a tothom s’ofereix el curs Èxit emo-
cional, benestar personal. Per acabar, també la Biblioteca 
i el Casal de joves presenten una àmplia oferta d’activitats 
amb esperit educatiu.

El programa Abrera Educa s’encamina cap a l’èxit  

	 ACTIVITAT	 EDAT	 DATES	 HORA	 A	CÀRREC	 LLOC

Tallers	 Massatge	infantil	 P/M	amb	infants	de	0-3	anys	 Dl.	7	NOV.	 17.30-19	h	 Marinva	 Escola	E.	Lluch
	 Massatge	infantil	i		 P/M	amb	infants	de	0-1	any	 Dv.	13	i	20	GEN.	 17-18	h	 Mireia	Soler	 EBMMón	petit
	 jocs	de	falda*

	 Experimentació	amb		 P/M	amb	infants	de	2-3	anys	 Dv.	10	i	24	FEB.	 17-18	h	 Judith	Vigorós	 EBMMón	petit	 	
	 xocolata	i	pintura*	
	 El	cançoner	a	l’escola*	 P/M	amb	infants	d’1-3	anys	 Dv.	9	i	16	MARÇ	 17-18	h	 R.Gonzalo	i	T.	Pardo	 EBMMón	petit	 	
	 Juguem	i	estimulem*	 P/M	amb	infants	de	0-2	anys	 Dv.	13	i	27	ABRIL	 17-18	h	 Raquel	Puértolas	 EBMMón	petit	 	
	 (taller-tertúlia)

	 Amb	afecte	no	n’hi	ha		 P/M	d’infants	de	3-12	anys	 Dl.	12,	19	i	26	MARÇ	 20.30-22	h	 Maria	Edo	 Casa	de	Cultura
	 prou.	Estratègies	per	
	 a	educar	amb	eficàcia.		 	 	

Espais	 Espai	Nap-Buf	 P/M	amb	nadons		 Dt.	17	GEN.	a	20	MARÇ	 10.30-12	h	 Mercè	Bonastre	 Casal	d’Avis
	 (espai	dels	nadons	i	dels	pares)	

	 Espai	Nap-Buf		 P/M	amb	nadons	 Dt.	10	ABR.	a	19	JUNY	 10.30-12	h	 Mercè	Bonastre	 Casal	d’Avis
	 (espai	dels	nadons	i	dels	pares)		 	 	 	 	
	 Límits,	normes,	hàbits...		 P/M	amb	infants	de	0-3	anys	 Dt.	29	NOV.		 16.30-18	h	 T.	Tomás	i	C.	Sierra	 EBMMón	petit	 	
	 Paraules	màgiques?	
	 (cafè-tertúlia)	*	
	 Primers	auxilis		 P/M	amb	infants	de	0-3	anys	 Dc.	14	DES.	 16.30-18	h	 A.	Martín	i	C.	Sierra	 EBMMón	petit	 	
	 (cafè-tertúlia)*

	 1+	a	la	família,	canvis		 P/M	amb	infants	de	0-3	anys	 Dt.	21	FEBRER		 16.30-18	h	 T.	Tomás	i	C.	Sierra	 EBMMón	petit	 	
	 en	la	dinàmica	familiar
	 (cafè-tertúlia)*	 	
	 Posem-nos	les	piles		 P/M	d’infants	de	0-16	anys	 Dt.	11	OCT.	a	29	NOV.	 9.15-11	h	 Teresa	Tomás	 Centre	Polivalent
	 (espai	d’orientació	familiar)	 	 i	Dc.	2	NOV.
	 No	s’hi	val	fer	migdiada		 P/M	d’infants	de	0-16	anys	 Dj.	26	GEN.	a	15	MARÇ	 15-16.30	h	 Teresa	Tomás	 Hotel	d’Entitats
	 (espai	d’orientació		familiar)

	 Cafè	de	famílies	 P/M	Centre	Obert	 Curs	escolar	 19-20	h	 M.	Clanchet	i	E.	Prats	 Centre	Obert
	 Te	del	Taller	de	Llengua	 Mares	Taller	de	Llengua	 Curs	escolar	 Matins	 Rosa	Valor	 Hotel	d’Entitats

Xerrada	 Acompanyar	en	l’estudi:		 Pares	d’alumnes	de	5è	 OCTUBRE/NOVEMBRE	 	 Educaweb	 Casa	de	Cultura
	 noves	tècniques	per	a	
	 nous	temps	 	 	 	 	

A 	 L’ E S C O L A 	 D E 	 M A R E S 	 I 	 P A R E S

EBM	Món	Petit:	Escola	Bressol	Municipal	Món	petit

Places
limitades.
Inscripció

prèvia

	 ACTIVITAT	 EDAT	 DATES	 HORA	 A	CÀRREC	 LLOC

Curs	 Èxit	emocional,		 Població	en	general	 Dt.	17,	24	i	31	GEN.	 18-20	h	 Oriol	Güell		 Casa	de	Cultura
	 benestar	personal	 	 	 	 	 	 	 	
	

P E R 	 A 	 T O T H O M
Places

limitades.
Inscripció

prèvia

Es pot consultar tot el programa al web 
www.ajuntamentabrera.cat.
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Abrera continua apostant pel reciclatge i 
genera menys rebuig que la mitjana catalana 

Cada veí produeix 1,09 quilos de rebuig al dia, per 
sota de la mitjana catalana que és de 1,53 quilos

La Deixalleria d’Abrera és un servei municipal de recolli-
da selectiva de residus que està adreçat als ciutadans 
d’Abrera. A partir del moment que els residus són di-

positats a la deixalleria, es trien i se separen en diferents 
tipus de contenidors, en funció de les seves característi-
ques i possibles usos posteriors, com a matèria primera 
per a l’elaboració d’altres productes. Un cop separats, els 
residus reben diferents tipus de destinacions segons les 
seves utilitats o riscos potencials per al medi ambient.
Actualment, a Abrera, es recullen i es reciclen materials 
tan diversos com el vidre, el paper i el cartró; els envasos; 
matèria orgànica d’escombraries i de jardineria; fusta, fe-
rralla, ordinadors i electrodomèstics; piles, bateries, olis, 
tòners i cartutxos de tinta d’impressió; roba i diferents 
tipus de plàstics entre altres residus. 
Gràcies a la col·laboració dels veïns i veïnes d’Abrera, da-
rrerament el nostre municipi ha assolit uns resultats de 
recollida selectiva que, comparats amb les dades generals 
de Catalunya, poden ser considerats com a força bons.
Només als carrers d’Abrera s’han recollit, selectivament: 

Això no obstant, cal que tots plegats continuem perse-
guint objectius mediambientals més ambiciosos que ens 
permetin gaudir d’un entorn natural cada vegada més sos-
tenible i saludable. 

RECOLLIDA DE MOBLES I TRASTOS VELLS ALS CARRERS

Es poden deixar mobles i trastos vells el segon i últim dijous de cada 
mes (durant tot el dia) al costat dels contenidors d’escombraries.

Els altres dies, es poden portar a la Deixalleria Municipal (carrer del 
Progrés, 15) en els següents horaris:

Dimarts 10 a 14 h

Dijous 10 a 14 h
 17 a 19 h

Divendres 10 a 14 h

Dissabte 10 a 14 h
 17 a 19 h

Diumenge 10 a 14 h

Telèfon de la Deixalleria:  93 770 27 93

Obres de millora del sanejament del carrer Aneto

Ja han finalitzat les obres de millora de la xarxa de 
clavegueram del carrer Aneto (al barri de Ca n’Amat). 
Els treballs s’han fet a la cruïlla amb el carrer Pirineus 

i han consistit en la instal·lació d’una reixa amb un ample 
de banda a banda del carrer i d’una nova canonada amb 
més capacitat per augmentar el cabal i absorbir més aigua 
per evitar que la zona s’inundi quan hi ha fortes pluges. 
Amb aquesta actuació es dóna resposta a la demanda que 
havien fet els veïns.
També s’ha fet una altra actuació al barri de Les Carpes, 
davant de la pista de Banderes, per tal d’evitar els proble-
mes d’esllavissades que es donen a causa del desnivell del 
terreny quan plou. Aquí s’aixecarà un mur de contenció 
de més de 2 metres d’altura per evitar les esllavissades de 
terra al carrer Pintor Rivera.

Contacta amb l’Ajuntament:
• e-tram del web municipal www.ajuntamentabrera.cat 
• A l’Oficina d’Atenció al Ciutadà a través del 93 770 03 25 o l’adreça 

informacio@ajuntamentabrera.org

132.688 kg d’envasos
175.129 kg de paper i cartró
200.900 kg de vidre
376.720 de fracció orgànica 
Durant l’any 2010, cada habitant d’Abrera va produir 
1,09 kg/dia de residus d’escombraries de rebuig, una 
dada encara millor que la de l’any passat (A Catalun-
ya la mitjana és de 1,53 kg/habitant/dia). 
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De tots és sabut que l’alimentació mediterrània és 
una de les més saludables del món i, també, que 
l’alimentació i l’activitat física influeixen sobre la sa-

lut de les persones. 
En aquesta línia neix el projecte 
AMED amb l’objectiu de fomentar 
l’oferta de la dieta mediterrània i la 
promoció de l’activitat física als es-
tabliments de restauració.
Enguany, des de l’Ajuntament 
d’Abrera es vol apostar per aquest 
projecte per fomentar hàbits saluda-

bles entre la població, guiant i encoratjant els restaura-
dors del municipi a acreditar-se com a establiments AMED 
pensant en els beneficis que aquesta acreditació represen-
ta tant per als clients com per als empresaris.
D’una banda, els veïns que accedeixin en un establiment 
acreditat AMED ho sabran pel distintiu que podran iden-
tificar a la porta i hi trobaran una carta amb plats medi-
terranis, una cuina en què s’utilitza de manera habitual 
l’oli d’oliva, i l’oferta de fruita fresca i seca a la carta de 

postres. A més, els establiments posaran a l’abast dels seus 
clients una sèrie de propostes d’activitat física i consells 
relacionats amb la salut, i els clients podran participar 
en el sorteig de sopars per a dues persones en aquests 
establiments.
D’altra banda, l’acreditació donarà als restauradors una 
marca diferenciada amb un distintiu extern, i gaudiran de 
la seva difusió a través de diferents mitjans com la pà-
gina web de l’Ajuntament i la pròpia del programa AMED 
(http://www.amed.cat), a més de la possibilitat d’assistir 
a les sessions de formació organitzades des de la Fundació 
Dieta Mediterrània.

Dieta mediterrània als restaurants d’Abrera

La zona del parc del Torrentet 
s’habilitarà com a parc urbà i 
zona d’aparcament. Aquest solar, 

ubicat entre el passeig de l’Església i 
el carrer de La Florida  té una superfí-
cie aproximada de 2.000 metres qua-
drats. El projecte contempla la pavi-
mentació, la construcció d´un mur de 
tancament dels porxos i la instal·lació 
d´un nou enllumenat públic i de sane-
jament. També s´habilitarà una zona 
enjardinada per separar físicament 
l´espai de la calçada de la vorera amb 
la col·locació de mobiliari urbà com 
bancs i papereres i la substitució de 
l’arbrat actual per arbres autòctons, 
menys perillosos i més adequats al 
terreny. Els eucaliptus que hi havia 
feien malbé el terreny, creixíen molt 
ràpidament ja que les seves arrels 
tenien un subministrament d’aigua 
abundant al col·lector del Torrentet.
Aquesta actuació està finançada per 
l’Ajuntament i té un cost de 158.000 
euros.

Comencen les obres de millora 
del parc del Torrentet

Obres
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El Casal de Joves va cele-
brar el seu tercer aniversari 
al setembre amb una fes-
ta de la Macro Discomòbil 
Feeling que va acollir uns 
200 joves del municipi. La 
vetllada va comptar amb 
l’actuació dels DJ abre-
rencs 2foulfaces, que ja 
han participat altres vega-
des als esdeveniments que 
s’organitzen al Casal de Joves i que van tancar la nit de 
divendres de la Festa Major Jove. 

Activitats i serveis per als joves
L’evolució de la programació d’activitats del Casal de Jo-
ves d’Abrera, des del punt de vista de la Regidoria de Jo-
ventut, ha estat molt positiva. Aquest any, des de gener 
a octubre, des del Casal de Joves s’ha donat servei a més 
de 8.300 usuaris a través de consultes, trucades, cessió 
d’espais o participació a tallers. L’inici de l’equipament, 
l’any 2008, va ser un aprenentatge per a l’equip de tre-
ball i de coneixement de les necessitats i demandes dels 
joves que s’acostaven al Casal, i de tots aquells amb qui 
es va contactar a través de l’Institut Voltrera. De mica 

en mica, i amb la col·laboració dels 
usuaris i joves d’Abrera, s’ha fet pos-
sible oferir una programació estable 
mensual de tallers adreçada a joves 
de 12 a 35 anys. També, s’han ofert 
una sèrie de serveis molt importants 
com la cessió d’espais a joves i en-
titats juvenils; els serveis del Punt 
d’Informació Juvenil La Garsa, que 
s’han fet de manera presencial o a 
través de la xarxa (tarda messenger o 

facebook); els serveis  d’orientació i assessorament, amb 
l’educadora social i amb la tècnica d’informació i preven-
ció sobre drogues; i la Tarda Jove, espai d’assessorament 
sobre sexualitat i anticoncepció, que inicialment només 
s’oferia a l’ambulatori i que des del 2009 s’està oferint 
també al Casal de Joves. A més, des de la Regidoria de 
Joventut, que té seu al Casal de Joves,  s’atenen totes 
les propostes dels joves, ja siguin per realitzar o proposar 
tallers o activitats relatives a l’oci. 

El Casal de Joves fa tres anys
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Contacta amb el Casal de Joves a:
Centre Polivalent (plaça del Rebato,1)
93 770 43 34
Pij.abrera@ajuntamentabrera.org
Facebook casaldejovesabrera

Aquest document de planificació recollirà les 
accions que es duran a terme en els propers 
anys en matèria de joventut a Abrera

Abrera ha engegat l’elaboració del Pla Local de Jo-
ventut 2012-2015 amb l’objectiu de poder planificar 
les polítiques de joventut  de forma més eficient 

i prioritzada. Polítiques que s’adrecen a diferents àmbits 
de la vida dels joves, com l’educació, el treball, la salut, 
l’habitatge...
L’elaboració del Pla Local de Joventut  es duu a terme 
amb la col·laboració de la consultora Neòpolis. Ara ha 
començat la primera fase de diagnòstic per analitzar la 
realitat juvenil i quines polítiques de joventut s’estan fent 
actualment. És per això que en aquesta anàlisi s’implicarà 
els joves d’Abrera, els diferents agents socials del munici-
pi, les entitats i les diferents àrees de l’Ajuntament.
En la primera fase d’elaboració del Pla, es mostrarà com les 
polítiques de joventut no només es fan des de la Regidoria 
de Joventut, sinó que es pretén tractar els joves des d’una 
perspectiva integradora, inclusiva i coordinada des dels 
diferents departaments de l’Ajuntament, des de diferents 
entitats i teixit associatiu i des d’altres organismes (com 
la Direcció General de Joventut, la Diputació de Barcelona 

o el Consell Comarcal del Baix Llobregat).
Un cop fet el diagnòstic de la situació, començarà una 
segona fase de recollida de propostes relacionades amb 
diferents àmbits de la vida dels joves, com educació, ha-
bitatge, cultura... on també s’implicarà els joves d’Abrera. 
La previsió és que a mitjan febrer-març es pugui presentar 
el document del Pla Local de Joventut 2012-2015 un cop 
aprovat en Plenari Municipal.  

Engega l’elaboració del Pla Local de Joventut 2012-2015 

El camí de Sant Jaume passa per Abrera en la seva ruta de 
Barcelona fins a Montserrat. Unes llambordes amb el sím-
bol de la  petxina marquen el camí pel carrer Nou, davant 
la Creu de Terme del seble XVI; i pel carrer Major, antic 
camí ral i on es troba l’Església romànica de Sant Pere. 
Informació del recorregut a 
www.ajuntamentabrera.cat

El camí de Sant Jaume per Abrera

Al voltant d’un centenar d’assistents han participat en-
guany al cicle de concerts gratuïts del Setembre Musical 
que organitza l’Ajuntament.

Un centenar d’assistents, 
al Setembre Musical 

Uns 430 avis celebren 
la festa de la 

castanyada al pavelló

Uns 430 avis d’Abrera es van donar 
cita el passat 30 d’octubre al Pave-
lló Municipal d’Esports per celebrar 
la festa popular de la castanyada. 
Aquesta trobada que organitza el Ca-
sal d’Avis fa més de 15 anys que se 
celebra al municipi.

El poeta abrerenc José Luis García Herrera (a la foto, a 
l’esquerra) ha estat el guanyador del premi de poesia en 
castellà del certamen Rei En Jaume que ha organitzat 
l’Ajuntament de Calvià (Mallorca) aquest setembre per la 
seva composició Hielo.
L’edició d’enguany ha tingut un total de 195 participants 
en les diferents modalitats d’art, poesia, narrativa i còmic.

L’abrerenc José Luis García Herrera 
guanya el premi de poesia 
en castellà del Rei En Jaume
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A pesar de la grave crisis económica que estamos viviendo, el 
invierno nos trae algunas buenas noticias. En primer lugar, la 
constatación de que tenemos un Ayuntamiento con las cuentas 
saneadas. Esto ha sido posible gracias a la responsabilidad de 
los equipos de gobierno de legislaturas anteriores, que han sa-
bido gestionar con responsabilidad los presupuestos municipales 
aplicando criterios de austeridad y ahorro que hoy, ante la crisis, 
resultan imprescindibles para el mantenimiento económico de 
nuestro Ayuntamiento. Nuestras cuentas cumplen con los crite-
rios de estabilidad presupuestaria, demuestran una buena gestión 
económica, con estrategias de ahorro efectivas, y nos posicionan 
en un espacio aventajado a la hora de hacer frente a la crisis eco-
nómica. A pesar de la reducción de ingresos, podemos continuar 
prestando todos los servicios e incluso impulsar nuevos proyectos, 
como la construcción de la nueva Escola Bressol, que finalizará el 
próximo año.
También constatamos la buena marcha de la implantación del nue-
vo centro logístico de Mercadona en nuestro término municipal, 
que ha obtenido ya los permisos y licencias para iniciar la obra 
de urbanización y construcción de naves. Esta es una importante 
apuesta de pueblo, que reactivará nuestra economía y permitirá 

dar trabajo a muchos vecinos y vecinas de nuestro municipio. El 
impacto y molestias ocasionados por unas obras de tal magnitud 
nos preocupan. Por ello realizaremos un seguimiento exhaustivo 
de las mismas ofreciendo toda la información necesaria tanto a la 
Asociación de Vecinos de Ca n’Amat como a ANDA, con quien nos 
consta que el Ayuntamiento se ha reunido en diversas ocasiones 
para trabajar conjuntamente.
El PSC de Abrera siempre ha apostado por la educación de nues-
tros niños y jóvenes como base de su futuro desarrollo. La forma-
ción es esencial para la integración en el mercado laboral y las 
administraciones públicas deben velar para que la calidad de la 
Enseñanza no se deteriore. Por esto reclamamos que la Generalitat 
cumpla con los compromisos que tiene con Abrera y construya la 
Tercera Escuela. El Ayuntamiento hace mucho tiempo que cum-
plió con su compromiso y entregó el terreno donde construirla. 
Ahora toca que se inicien las obras, y esta es responsabilidad de 
la Generalitat de Catalunya, a quien debemos presionar para que 
cumpla con lo prometido. Desde el PSC de Abrera apoyamos al 
Ayuntamiento, al AMPA y al equipo educativo en esta reivindi-
cación. Necesitamos la Tercera Escuela de Abrera y exigimos su 
construcción immediata.

Exigimos la Tercera Escuela
Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

Avda. Lluís Companys, núm. 8, local 2. Telèfon 93 770 72 48
Dimarts de 19.00 h a 20.30 h

Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

El Partido Popular de Abrera en el pleno de  Ordenanzas  Fiscales 
propuso congelar tasas e  impuestos y rebajar el IBI un 20%. 
También se solicitó incrementar al 95%  la bonificación en la tasa 
para la licencia de actividades, con ello se pretendía incentivar 
al pequeño comercio y a los emprendedores del municipio, pero 
al igual que en las propuestas anteriores encontramos la nega-
tiva de PSC-ICV y CIU, que tampoco aceptaron el incremento de 
bonificación en el impuesto sobre el incremento de valor de te-
rrenos urbanos, en el caso de viviendas heredadas, cuando son  la 
residencia habitual, ni mucho menos, la ya reiterada petición del 
Partido Popular de Abrera, de no cobrar la cuota del CAM en el mes 
de agosto, puesto que está cerrado. El Partido Popular considera 
una despropósito que en los tiempos que corren PSC, ICV y CIU de 
Abrera  no hayan sido capaces de  presentar las primeras ordenan-
zas fiscales de este nuevo mandato bajo unos criterios económi-
cos sustentados en un informe técnico-económico o la auditoría 
económica tan anunciada y reclamada por CIU cuando estaba en 
la oposición y, que formaba parte del pacto de gobierno suscri-
to por el tripartito, por tanto con más motivo deberían haberla 
instado desde el primer momento. El Partido Popular mantiene 

que es posible la rebaja del 20% del IBI, a la vista del resultado 
presupuestario con un superávit de 5 millones de euros, fruto de 
la subida del IBI del 28% y de la no realización de ninguna de 
las grandes obras que prometió el PSC en el anterior mandato, 
además, si el equipo de gobierno  aplicase una verdadera  política 
de austeridad, control del gasto, eliminación del gasto superfluo 
y con una verdadera optimización de los recursos y de la gestión 
municipal, la rebaja del IBI planteada por el PP sería posible, 
pudiendo, además, incrementar y mejorar los servicios municipa-
les. Todo esto sería posible si al frente de la alcaldía hubiese una 
persona  con dedicación  100% exclusiva al trabajo del ayunta-
miento, cosa que actualmente no ocurre,  pero es que además 
gobiernan con unos socios pasivos, permisivos e ineficaces, así ,el 
ayuntamiento seguirá teniendo superávit  y los vecinos pagando 
impuestos desmesurados.
Serán los vecinos los que valoren cual es la gestión  que prefieren, 
si la subida de impuestos, pagar más por lo mismo, del PSC, ICV y 
CIU o bien la mejora e incremento de servicios a través de políti-
cas de austeridad y contención del gasto que practicaría el Partido 
Popular si estuviese en el gobierno municipal.

Maneras de hacer política económica...
Partit Popular d’Abrera

Alternativa d’Abrera (Ad’A) va demanar al Ple de l’Ajuntament del 
passat més d’octubre la congelació tant de l’IBI com de la resta 
d’impostos i taxes pel proper any 2012, ja que es disposa de 4’5 
milions d’€ a la “guardiola” de l’Ajuntament. El govern tripartit 
(PSC-CIU-ICV), per la seva banda, va proposar pujar de forma li-
neal, un any més, tots els impostos i taxes.
Ad’A, a més, va defensar al Ple tota una sèrie de propostes (que 
es poden consultar a la web www.ada.cat), com ara que es porti 
a terme una important diferenciació entre usuaris o abonats em-
padronats i no empadronats a Abrera alhora d’establir els preus 
d’accés als serveis i equipaments municipals (Piscines municipals, 
Escola de Musica, Casal i Escola Esportiva d’Estiu, etc.).
Per Ad’A, no té sentit pujar els impostos als veïns i veïnes d’Abrera 
per acabar subvencionant, d’una manera o una altra, als usuaris 
d’altres municipis.
L’entrada de nous grups al govern (CIU i ICV) no ha canviat les 
formes del PSC d’Abrera, que va voler fer el de sempre: pujar els 
impostos de forma lineal tot i no disposar de dades econòmiques 
suficients ni de cap estudi actualitzat dels costos dels serveis que 

dóna l’Ajuntament (com així ho va admetre la regidora de CIU). 
I el que és més greu, sense tenir en compte la situació general 
de crisi econòmica i l’estat precari de moltes de les economies 
familiars d’Abrera.
Finalment, el govern tripartit (PSC-CiU-ICV) va tirar endavant la 
pujada d’impostos sense tenir en compte cap de les propostes que 
tant des d’Ad’A com des de la resta de grups de l’oposició se li van 
fer arribar. Així, lamentablement, vam poder constatar com CIU i 
ICV votaven en contra de propostes moltes de les quals, durant 
anys, havien presentat i defensat ells mateixos.
Sembla ser que aquells  que prometien canviar la forma de go-
vernar “des de dintre”, de moment només actuen de comparses, 
permeten que el PSC segueix en la mateixa línia de legislatures 
anteriors.
Nota de protesta: des d’Ad’A volem denunciar que la regidoria de 
cultura i comunicació ha suprimit l’Abrera Info del mes de setem-
bre incomplint així el que dicta la normativa local de participació 
ciutadana.

AD’A demana congelar impostos i taxes
Alternativa d’Abrera - EPM

Plaça Anselm Clavé S/N. Telèfon: 696 73 24 74
Dilluns i dijous a partir de les 19 h.

Adreça electrònica: www.ada.abrera@gmail.com
Web: www.ada.cat

Plaça Pau Casals, núm. 4 Tel. 937 702 184 / 661 906 796
Dimarts de 19h a 20.30h

Adreça electrònica: info@ppabrera.com
blog: http://pp-abrera-isappelruiz.blogspot.com/ - www.ppabrera.com
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La crisi que ens afecta ha anat generant noves necessitats socials 
derivades de les dificultats que, cada vegada més, van agreujant 
les situacions de molts abrerencs i abrerenques i que tenen, com 
a conseqüència, una major fragilitat personal. L’atur, les dificul-
tats per trobar feina, l’endeutament i la inseguretat que genera 
el desmantellament de les polítiques i serveis públics, han fet 
incrementar el paper de l’Ajuntament davant les necessitats dels 
seus veïns i veïnes atenent a demandes que van més enllà de les 
competències municipals.
Amb les “solucions” i “receptes,” que altres administracions es-
tant aplicant per fer front a la crisi, de retallades en serveis pú-
blics d’atenció a les persones com els de sanitat, ensenyament o 
en les prestacions socials com la de la Renda Mínima d’Inserció, 
veiem com es compliquen, encara més, les situacions de les per-
sones que pitjor estant patint la crisi i com es complica la inter-
venció que l’Ajuntament ha de fer per evitar l’increment de les 
desigualtats socials.
En aquest sentit, Abrera ha vist com en el transcurs de la crisi 
s’han augmentat les necessitats socials i, en conseqüència,  la 
demanda a serveis socials. És la prioritat del nostre ajuntament 

fer front a aquestes necessitats. En contra del que fan altres admi-
nistracions, l’ajuntament continuarà defensant les polítiques pú-
bliques i reforçant-les per poder fer costat a qui més ho necessiti. 
Les dificultats econòmiques de les famílies es tradueixen en 
l’augment dels riscos i les desigualtats, especialment, entre els 
nens i nenes. Les economies domèstiques porten temps retallant 
les seves despeses i això, sovint vol dir, deixar de tenir o deixar 
de fer coses. Els drets a l’educació, la cultura, l’esport, la salut, 
l’alimentació han d’estar garantits i quan augmenten els riscos és 
l’ajuntament qui no mira cap a una altra banda i planifica les res-
postes amb responsabilitat i eficàcia. Les ajudes socials no poden 
abastar la universalitat, però, sí han de garantir la cobertura dels 
drets i les necessitats bàsiques. 
Al contrari del que en altres ajuntaments està passant, a Abrera 
podem dir que tenim capacitat econòmica per fer front a la crisi 
i continuar reforçant les polítiques socials. El nostre compromís 
amb les persones fa que les nostres prioritats estiguin centrades a 
garantir i preservar els drets socials que vam assolir, evitant més 
passes enrere en el nostre estat del benestar. 

Fem front a la crisi

Iniciativa per Catalunya Verds d’Abrera 

Plaça de les Oliveres, núm. 20
Tel. 699 19 82 91

A/e: abrera@iniciativa.cat - www.iniciativa.cat/abrera

Crisi, immigració, inseguretat, retallada de drets socials, priva-
tització del sector públic, són els gravíssims problemes als quals 
ens enfrontem tots els catalans. CiU, PSC, PP, ERC, ICV són els 
culpables d’aquesta aclaparadora situació. Durant els seus anys 
de gestió governamental han demostrat la seva ineficàcia. Davant 
l’actual crisi, els partits majoritaris han fet deixadesa de funcions 
i simplement obeeixen als dictats dels “mercats financers interna-
cionals”. Avui la immigració ja no és un simple problema d’ordre 
públic o de competència en l’accés al mercat del treball. És tot 
això i molt més, el ritme demogràfic actual amenaça amb submer-
gir a Catalunya sota una majoria de població musulmana, sud-

americana o asiàtica que canviarà per sempre la nostra identitat i 
condemnarà als nostres fills a viure en una societat on ells siguin 
minoria. Els partits amb representació parlamentària segueixen 
jugant a un irresponsable “aquí hi cabem tots”, mentides i false-
dats que contribueixen a empitjorar encara més la situació. Però 
ha arribat Plataforma per Catalunya per dir a tots els catalans que 
no ho permetrem, que a Catalunya primer són els de casa i que 
ningú ens arrabassarà el nostre país. Ha arribat Plataforma per Ca-
talunya per assenyalar a la casta política com l’autèntica culpable. 
Catalans,  Plataforma per Catalunya lluitarà per la nostra identitat 
i pels nostres drets socials.          

Ineficàcia dels partits majoritaris
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

Tot just hem passat la campanya de les eleccions generals.
Es un moment crític per les elevades taxes d’atur que estan cau-
sant greus problemes a moltes famílies. S’han pres mesures de 
reajustament en tots els departaments, a més, a Catalunya estem 
patint una campanya d’agressions constants per part de la majoria 
de partits des de l’oposició, i des del govern.
Té la seva ironia, que ens ofeguin per totes bandes  amb ame-
naces de no pagament de les transferències centrals, agressions 
contra la nostra llengua o el nostre sistema de ensenyament, que 
porta anys en marxa i funcionant sense problemes, i per últim una 
reforma de la Constitució Espanyola en la que no ens han deixat 
ni opinar.
Te la seva gràcia, que davant totes aquestes accions i actituds, 
ara, ens prometin, els partits majoritaris de l’Estat,  què faran per 
nosaltres si guanyen i el que avançarem si estem amb ells.
No ens els podem creure, així no. 

Ara més que mai hem de ser conscients que només ens ajudaran 
si ens necessiten.
Calia aconseguir una bona representativitat al parlament espan-
yol, necessitem gent disposada a defensar Catalunya al Parlament 
i al Senat, reafirmant la nostra pròpia identitat, sense complexos 
i sense vergonyes.
Recordeu que les retallades més grosses, els descrèdits, les humi-
liacions ens han vingut donats en els moments en que governaven 
majories absolutes a Espanya.
Temes com el Corredor del Mediterrani, són un clar exemple que 
hem de liderar de forma diferent l’avanç per aquesta terra que 
sempre busca una sortida positiva en els moments dolents, a pro-
blemes que molts cops ens vénen de fora.
Des del grup de CIU Abrera us demanem que davant tots els mis-
satges que ara ens arribem sigueu crítics i feu memòria del que ha 
estat passant fins ara. 

No tot s’arregla amb diners
Convergència i Unió d’Abrera

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



BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA18 VILA

L’esportista abrerenca Eva Gálvez ha pujat aquest estiu al 
cim més alt de l’Àfrica, al Kilimanjaro, que està a 5.895 
metres. Gálvez ha fet la ruta Machame, que no és tan co-
mercial com la Marangu, coneguda per la ruta de la “Coca-
Cola”. Va començar a partir de 1.740 metres i com que 
aquesta ruta no té refugis va anar pujant durant sis dies 
amb els portadors i les tendes. A partir dels 4.600 m la 
respiració es va tornar més dificultosa i van caminar poc 
a poc, gaudint de l’entorn que els primers dies és verd i 
amb molta vegetació, i a partir de 3.500 es torna pedregós 
fins a arribar a la glacera. Després l’abrerenca va conti-
nuar l’aventura en bicicleta per Tanzània on va fer 720 km 
creuant poblats de tribus massais.

Eva Gàlvez hissa 
la bandera d’Abrera al Kilimanjaro

Si en el artículo anterior hablábamos de sanidad y de los recortes 
puestos en marcha en Catalunya por el Govern de CiU y cómo nos 
afectan en Abrera, hoy toca hablar de la educación y, de nuevo, de 
los planes de recorte del Govern de Mas y también comentar otra 
lindeza de nuestro flamante gobierno municipal.
Es sabido que a CiU no le gusta todo lo que suene a sector público 
y universal, por eso para este curso 2011-2012, con un aumento 
de 21.000 alumnos más, no se contratarán 1.500 profesores que 
serían necesarios y además no se cubrirán las 1.800 jubilaciones 
previstas. Asimismo, mientras se amplían los conciertos educati-
vos, la Generalitat ha reducido las aportaciones que reciben los 
ayuntamientos para las escuelas de música y las escuelas bressol 
para el pasado curso 2010-2011 (es decir, con efectos retroacti-
vos), en una ruptura unilateral de los acuerdos firmados con las 
entidades municipalistas. Desde EU-IU preguntamos en el pleno 
de septiembre al equipo de gobierno cómo afectarían estos nue-
vos recortes a nuestra Escuela de Música y a la Escuela Bressol 
Món Petit y la respuesta fue que no se incrementaría el precio del 
servicio para las familias ni afectaría a las plantillas, una buena 

noticia que esperamos ver cumplida para el curso 2011-2012 y en 
el futuro. Además, hay que sumar el retraso en la construcción de 
la Escola Nova d’Abrera y en la reforma del Platón Sartí.
Y en estos tiempos que corren, cuando la prioridad debería ser 
invertir el dinero público en sostener los fundamentos del estado 
del bienestar, nuestro gobierno municipal tripartito PSC-CiU-ICV 
hace electoralismo con el dinero de todos y todas. De nuevo, nos 
toca pagar dos veces a aquellas familias que llevan a sus hijos a 
escuelas concertadas. Dos veces, una porque las escuelas concer-
tadas (que son privadas) se sostienen con subvenciones públicas 
y otra porque en Abrera pagamos a los alumnos de estas escuelas 
el 50% de los libros y los ordenadores en vez de, por ejemplo, 
aumentar el porcentaje que se subvenciona a los alumnos de es-
cuelas públicas (por cierto, ¿cuántas escuelas concertadas hay 
en Abrera?). Una forma fantástica de marcar perfil ante la cri-
sis... perfil de derechas, por supuesto. El dinero público ha de ir 
a escuelas públicas y no está la cosa como para ir malgastándolo 
incentivando al sector privado, tampoco en educación y tampoco 
en Abrera.

El estado de la educación
Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

Telèfon: 687 22 98 70
Plaça de la Constitució, núm. 1.

Adreça electrònica: euiaabrera@yahoo.es

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
Casal Social de Ca n’Amat 93 771 52 36
Centre Aquàtic Municipal  93 770 51 00
CENTRE POLIVALENT
Escola Municipal de Música 93 770 27 02
Casal de Joves 93 770 43 34
Punt d’Informació Juvenil la Garsa 93 770 43 34
Centre Obert ‘Galàxia’ 93 770 33 44
Deixalleria Municipal 93 770 27 93
Escola Bressol Municipal 93 770 34 58
Hotel d’Entitats 93 770 28 71
Jutjat de Pau 93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera  93 770 12 49
Pavelló Poliesportiu  93 770 05 06
Protecció Civil  93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’ 93 770 43 34
Ràdio Abrera 93 770 2334
Sanitat respon 902 11 14 44
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina) 93 770 03 25/ 01 01
Servei Local de Català  93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica  93 770 01 02
Serveis Socials 93 770 29 11
Urgències d’aigua i enllumenat públic 93 770 09 81
Serveis locals
Benzinera 93 770 47 60
CEIP Francesc Platón 93 770 03 81
CEIP Ernest Lluch 93 770 12 13
Correus i Telègrafs 93 770 28 02
ORGT Diputació de Barcelona  93 770 15 78
Farmàcia Gaudí 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora 93 770 36 84
Farmàcia Pujol 93 770 41 07
IES Voltrera 93 770 32 11
Missatgeria Abrera 93 770 24 18
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
Servei de Neteja Urbana (Conc. Abrera, SA) 93 770 28 17
Taxi (parada) 93 770 31 31
Taxi Joaquin Gil Merina 608 79 88 05
Taxi Jesús Gómez López 608 79 27 94
Taxi Alejo Lozano  608 14 67 65
Residència Geriàtrica ‘Canigó’ 93 770 29 00
Veterinària 93 770 29 78
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies 061
Bombers 93 775 10 80
Policia Local (24 hores) 93 770 09 81
Emergències Generalitat 112
Hospital Martorell 93 774 20 20
Mossos d’Esquadra 088
Administració d’Hisenda (delegació Sant Feliu) 93 666 73 11
Aeroport de Barcelona 93 298 38 38
Agència Catalana de l’Aigua 93 567 28 00
Ambulatori Seguretat Social (Martorell) 93 775 19 65/19 71
Butà Martorell 93 775 18 87/13 99
Centre Neuropsiquiàtric ‘Sagrat Cor’  93 775 22 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
FECSA - ENHER 902 536 536
Fundació Antisida 900 11 10 00
Hospital ‘Prínceps d’Espanya’ (C.S. Bellvitge) 93 260 75 00
Hispano Igualadina (delegació Igualada) 93 804 44 51
Hispano Igualadina (Estació de Sants) 93 339 63 69
Informació de carreteres 900 12 35 05
Informació dels Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Informació metereològica 906 36 53 08
Jutjat Instrucció núm.1 93 775 00 64/07 04
Maltractaments  016
Oficina d’ocupació 93 775 10 62
Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) 93 417 47 37
Planificació Familiar 93 420 70 02
Petició d’advocats d’ofici 93 774 15 02
Registre de la Propietat (Martorell) 93 775 58 51
Servei de Pompes Fúnebres (POMFUSA) 93 775 55 52
Teleben (Telegrames per telèfon) 93 322 20 00
Transmediterrània 902 45 46 45
Transports Generals d’Olesa 93 778 00 88
Urgències socials 900 70 30 30
Universitat de Barcelona (UB) 93 402 11 00
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 93 581 11 11
Universitat Politècnica de Catalunya 93 401 62 00

19BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA VILA

Fira Industrial i Gastronòmica 
dels comerciants d’Abrera

L’Associació d’empresaris i comerciants Abrera Comerç va 
organitzar al setembre la primera Fira Industrial i Gas-
tronòmica amb més d’una trentena de paradistes a la plaça 
de Pau Casals. 

Una trentena de persones van retre homenatge al cemen-
tiri vell d’Abrera als olesans assassinats en aquest indret 
la matinada del 19 de febrer de 1939, entre ells l´alcalde 
olesà d’aleshores, el republicà Fèlix Figueres. A la paret del 
cementiri encara es veuen els forats dels trets.
A aquesta ofrena floral a la tomba dels afusellats, hi van 
participar els familiars de les víctimes, veïns i veïnes, 
partits polítics, representants dels ajuntaments d’Olesa i 
Abrera, i els alcaldes d’Olesa i Abrera, Salvador Prat i Maria 
Soler.

Homenatge a les víctimes 
afusellades durant la Guerra Civil

Uns 200 veïns participen 
a la Caminada de la Gent Gran 

Al voltant de 400 veïns i veïnes van participar en la tradi-
cional Caminada de la Gent Gran que organitza a l’octubre 
el Casal d’Avis, l’Ajuntament i el Centre Excursionista 
d’Abrera. Aquest any, Abrera ha estat el municipi del Baix 
Llobregat amb major nombre de participants. 
En un recorregut aproximat d’una hora, els participants 
van passar per davant de l’Església romànica de Sant Pere, 
per la Creu de Terme o Sant Hilari fins a arribar a la Masia 
de Can Morral on van esmorzar al ritme de la música.

Més d’una quarantena de veïns i veïnes d’Abrera van formar 
una Roda per la Igualtat a la plaça de la Constitució en 
favor de la pau i en contra de la violència de gènere.
L’acte, convocat per l’Associació Abrera Contra la Violència 
de Gènere, va concentrar veïns i representants del Consis-
tori, i es va sumar a tots els que es van organitzar de ma-
nera simultània a 32 municipis d’arreu de l’Estat el passat 
octubre convocats per l’Associació d’Homes per la Igualtat 
de Gènere (AHIGE). Amb aquesta iniciativa els homes es 
posicionen públicament contra la violència masclista mos-
trant que no és només un problema de les víctimes, sinó 
de tota la societat. 

Abrera fa una Roda per la Igualtat i en contra de la violència de gènere



L’abrerenc Albert Presas ja fa 5 anys que cultiva més de 15 
varietats de fruita ecològica que distribueix per tota l’àrea 
metropolitana amb un clic a través d’un portal d’Internet. 
Va començar fa 10 anys amb el segell de Producció Inte-
grada, amb una agricultura més respectuosa amb el medi 
ambient per fer, després, un pas més amb la producció eco-
lògica.

- Com va començar l’interès per una producció molt més 
ecològica?

- Abans els pagesos no tenien cap assessorament tècnic i 
compraven tots aquells productes químics que els recoma-
naven les cases comercials, que estaven més interessades a 
vendre productes que no pas a fer una producció de quali-
tat. Nosaltres fa  10 anys vam començar amb la producció 
integrada i formem part de l’Agrupació de Defensa Vegetal 
del Baix Llobregat que integra uns 65 pagesos, una quin-
zena dels quals som de la zona nord. Fèiem servir produc-
tes químics més respectuosos i teníem l’assessorament d’un 
tècnic que visitava el camps i analitzava la producció. Però 
vols anar més enllà, contactes amb gent que també hi està 
interessada i fa 5 anys vam demanar tenir el certificat de 
Producció Ecològica. 

- On radica la diferència entre agricultura ecològica i 
l’anomenada convencional?

- Nosaltres entenem la terra com un organisme viu, no com el 
suport per a la planta. A l’agricultura convencional es dóna 
aliment químic a la planta, nosaltres alimentem la terra, la 
fem més fèrtil amb matèria orgànica. No fem servir productes 
químics que no siguin d’origen mineral. Fem servir extractes 
de plantes per curar plantes, plantes que tenen propietats 
pels seus principis actius, com substàncies repel·lents a al-
guns insectes o posem barreres físiques com coccions de cua 
de cavall, que porta molt silici, per combatre les malalties 
de fongs.

- Com es fa el pas del conreu integrat a l’ecològic?
- Després de trens anys de desintoxicació de la terra vam 

obtenir el certificat ecològic. Nosaltres conreem sobretot 
presseguers que tenen una vida útil de 20 anys. Després 
s’arrenquen, es llaura el camp i se l’ha de tornar a deixar 
descansar 2 o 3 anys. La professió de pagès em ve de mol-
tes generacions, a Abrera, hi som des dels anys 50 amb el 
meu avi. La finca, de 9 hectàrees, està ubicada al pla del 

Riu al final de la riera Magarola quan 
s’ajunta amb el riu Llobregat. Allà 
conreem, el meu pare i jo, préssecs, 
cireres, prunes, peres, caquis, figues 
i olives per fer oli. Es tracta d’una 
producció més limitada, uns 4.000 
quilos per hectàrea quan el normal 
serien 10.000 quilos per hectàrea.
- A part de la producció familiar, 
fa 4 anys va néixer el projecte de 
venda per Internet per portar el 
producte directament del camp a 
la taula.

- La idea de Can Perol va sorgir quan un grup de 5 famílies de 
pagesos i una família de pastissers vam voler fer una aposta 
forta per la venda per Internet. Tot i coincidir amb l’inici 
de la crisi, ha anat molt bé. Actualment repartim entre 350 
i 400 cistelles setmanals de fruita, verdura i pa ecològic a 
domicili, també a parades dels mercats i botigues ecològi-
ques. També venem a través de cooperatives de consum, 
on un grup de famílies compren directament els productes 
estalviant-se els costos dels intermediaris. En aquesta ini-
ciativa actualment tenim 18 treballadors en nòmina, a part 
dels pagesos.

- Fa dos anys vau rebre el primer premi “Tastum” que 
atorga la Generalitat a empreses alimentàries que han 
innovat, és un reconeixement a la feina ben feta?

- Sí, de mica en mica, hem aconseguit trencar el concepte que 
la fruita ecològica és  lletja perquè abans es pensava que 
el camp no s’havia de treballar, ni fer cap tractament i per 
això la fruita tenia mal aspecte. Es pot fer un bon producte 
igual de maco i amb millors qualitats organolèptiques, sense 
cap additiu químic i amb més antioxidants i més vitamines. 
També recuperem la flora i fauna. Quan es planta, la terra 
no es toca perquè hi ha animals, tampoc no cal regar tant 
perquè l’herba protegeix el terra de la sequedat,  i les restes 
de poda i les fulles també s’hi deixen perquè són compost 
orgànic.

- Quines tècniques feu servir?
- A l’agricultura ecològica et tornes molt observador. Els pro-

ductes són pocs agressius i s’ha de controlar molt la plaga. 
Cada dia et mires els arbres. Fem servir la fauna auxiliar. Si 
les plagues es tracten amb productes, els animals acaben 
mutant i cada vegada els productes han de ser més forts. No-
saltres potenciem recuperar la fauna auxiliar plantant mol-
tes flors als marges perquè cada plaga té el seu depredador 
natural. També fem servir la tècnica de la captura massiva 
per a la plaga de la mosca de la fruita que ve pel sucre del 
préssec. Es posa una trampa de clor groc, que les atrau, amb 
un substància feta amb nitrogen i una pastilla d’insecticida. 
També fem servir la tècnica de la confusió sexual per a les 
plagues de papallones. Per tota la finca repartim cartolines 
amb càrregues que desprenen la mateixa olor que les feme-
lles i es crea un núvol de feromones que desorienta els mas-
cles i evita que posin els ous o que aquests siguin estèrils.

- Què en pensaria el seu avi d’aquestes tècniques?
- Estaria encantat perquè de fet ell ja en feia servir de sem-

blants. El meu avi ja posava garrafes amb essència de prés-
sec o bacallà amb unes gotetes d’arsènic per matar els ani-
malons.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERALA CONTRAPORTADA
ALBERT PRESAS, PAGÈS D’AGRICULTURA ECOLÒGICA 

“A l’agricultura ecològica entenem la 
terra com un organisme viu, 

no com el suport per a la planta”


