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Prop de 2.000 escolars comencen 
un nou curs a Abrera
L’Ajuntament paga el 50% 
del cost dels llibres de text 

Actuacions de millora a la 
via pública per augmentar 
la seguretat de vianants i 
vehicles

L’abrerenc Gerard Trueba es 
proclama campió del món 
de Trial UCI als Jocs de la 
Joventut

L’Ajuntament d’Abrera fa 
nous cursos de formació 
per a persones que es 
troben en situació d’atur
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Tercera Escola, ja! 

Com cada any, el Butlletí Municipal de tardor analitza 
com s’ha desenvolupat l’inici de curs als centres educa-
tius d’Abrera, i ens posa en contacte amb la realitat de 
l’ensenyament al nostre poble. Explica que el número 
d’alumnes d’Abrera (a diferència del que ocorre en municipis 
propers) creix any rera any i que l’acció municipal en favor 
de l’ensenyament és molt diversa: des de la millora i man-
teniment de les escoles (a través de la brigada municipal i 
la contractació de conserges), al contacte directe amb els 
equips directius i les AMPA dels centres, passant per les aju-
des a l’escolarització. La subvenció de la meitat del cost dels 
llibres de text o l’assumpció del transport escolar dels alum-
nes dels barris més allunyats en són dos bons exemples.

Certament, aquest any ens hauria agradat iniciar el curs amb 
la Tercera Escola construïda, però malauradament això no ha 
estat així. Sabem que en aquests moments la Generalitat de 
Catalunya està elaborant els seus pressupostos per a l’any 
2014, i necessitem que la nostra es-
cola aparegui inclosa en els mateixos. 
Si més no així s’hi van comprometre 
unànimement tots els partits polítics 
que formen part de l’arc parlamenta-
ri català a través d’una resolució que 
instava el govern de la Generalitat a iniciar les obres durant 
l’any 2014. Mentrestant, però, cal continuar reivindicant la 
construcció de la Tercera Escola i donar suport a la intensa 
activitat de la seva AMPA. Cal fer acció reivindicativa, cer-
tament, però també cal treballar per millorar l’actual espai 
de convivència amb l’escola Ernest Lluch, augmentant la se-
guretat dels accessos, remodelant la xarxa de connexions i 
millorant el manteniment interior d’ambdues escoles. A això 
hem dedicat els nostres esforços durant els darrers mesos.

La reivindicació educativa d’Abrera, però, no s’acaba aquí. El 
nostre municipi ha crescut, ha passat d’una a tres escoles, i 
l’Institut s’ha fet petit. Ara toca reclamar també una solució 
de futur per al nostre Institut.

¡Tercera Escuela, ya!

Como cada año, el Boletín Municipal de otoño analiza cómo se 
ha desarrollado el inicio de curso en los centros educativos de 
Abrera, y nos pone en contacto con la realidad de la educación 
en nuestro pueblo. Explica que el número de alumnos de Abre-
ra (a diferencia de lo que ocurre en municipios cercanos) crece 
año tras año y que la acción municipal a favor de la educación es 
muy diversa: desde la mejora y mantenimiento de las escuelas (a 
través de la brigada municipal y la contratación de conserjes), 
al contacto directo con los equipos directivos y las AMPA de los 
centros, pasando por las ayudas a la escolarización. La subven-
ción de la mitad del coste de los libros de texto o la asunción del 
transporte escolar de los alumnos de los barrios más alejados son 
buenos ejemplos de ello.

Ciertamente, este año nos hubiera gustado poder iniciar el curso 
con la Tercera Escuela construida, pero desgraciadamente esto no 
ha sido así. Sabemos que en estos momentos la Generalitat de 
Catalunya está elaborando sus presupuestos para el año 2014, y 

necesitamos que nuestra escuela se in-
cluya. Al menos así se comprometieron 
unánimemente todos los partidos políti-
cos que forman parte del arco parlamen-
tario catalán a través de una resolución 
que instaba al gobierno de la Generalitat 

a iniciar las obras durante el año 2014. Mientras tanto, hay que 
continuar reivindicando la construcción de la Tercera Escuela y 
apoyar la intensa actividad de su AMPA. Hay que hacer acción 
reivindicativa, cierto, pero también hay que trabajar para mejo-
rar el actual espacio de convivencia con la escuela Ernest Lluch, 
aumentando la seguridad en los accesos, remodelando la red de 
conexiones y mejorando el mantenimiento interior de ambas es-
cuelas. A esto hemos dedicado nuestros esfuerzos durante los 
últimos meses.

La reivindicación educativa de Abrera, sin embargo, no se acaba 
aquí. Nuestro municipio ha crecido, ha pasado de una a tres es-
cuelas, y el Instituto se ha quedado pequeño. Ahora toca recla-
mar también una solución de futuro para nuestro Instituto.    
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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 Comuni-
cació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 47 32 o 93 770 03 25.
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 Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a but-
lleti@ajuntamentabrera.org 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 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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Servei de Català i Escoles de Música 
i d’Adults

L’Escola de Música d’Abrera, ubicada al Centre Poli-
valent, compta enguany amb 163 estudiants. Aquest 
centre municipal dóna oferta formativa a tota la po-
blació, des d’alumnes de 3 anys fins a gent gran.

L’Escola d’Adults, ubicada a l’Hotel d’Entitats, comp-
ta aquest curs amb una cinquantena d’alumnes en els 
diferents cursos d’alfabetització i neolectors, certifi-
cat i taller de castellà per a nouvinguts. Aquí tam-
bé s’imparteixen les classes de català que enguany 
compten amb una cinquantena d’alumnes. 

El Servei Local de Català d’Abrera oferta cursos 
orals i  escrits, i el departament d’Acció Social, el 
taller de llengua.

Els 2.000 escolars abrerencs han iniciat el curs 2013-
1014 aquest setembre amb total normalitat. El cicle 
d’educació infantil, per a alumnes de 0 a 3 anys, ha 

començat enguany les classes amb un total de 172 infants: 
146 van a l’Escola Bressol Municipal Món Petit, i 26 més a 
la Llar d’Infants Quitxalla. 

En educació infantil de segon cicle i educació primària, 
aquest any hi ha matriculats 1.270 escolars als centres 
d’Abrera: d’aquests, 633 estudien el curs 2013-1014 a 
l’Escola Francesc Platón Sartí, que compta amb tres línies 
d’ensenyament; 449, a l’Escola Ernest Lluch, amb dues lí-
nies; i 188 alumnes estudien a l’Escola Abrera, amb una 
línia, ubicada al recinte del col·legi Ernest Lluch a l’espera 
de que es construeixi l’edifici de la tercera escola.

Pel que fa a l’educació secundària, l’Institut Voltrera comp-
ta amb un total de 550 alumnes matriculats per al proper 
curs: 440 a l’ESO, i 110 al batxillerat. 

Posada a punt de les aules
A l’Escola Abrera s’ha incorporat un mòdul més per 
acollir els alumnes de cinquè curs i s’han fet diferents 
obres de millora. S’ha ampliat l’espai de l’accés prin-
cipal al centre (al carrer Antoni Gaudí), s’ha millorat 
el desguàs dels patis per evitar l’acumulació d’aigua 
quan plou i també la xarxa de sanejament dels mò-
duls. Entre les novetats d’aquest curs també destaca 
la incorporació d’un conserge al centre, encarregat 
de les tasques de manteniment.

Pel que fa a l’escola Ernest Lluch és previst canviar les xar-
xes de protecció que envolten el perímetre del pati perquè 
les actuals ja estan malmeses.

A l’escola Francesc Platón Sartí, el gruix dels treballs es 
va fer l’any passat amb l’ampliació i reforma integral del 
centre. Aquí, aquesta primavera ja es va fer una plantada 
d’espígol i heures per condicionar els jardins de la zona 
infantil i ara es complementarà replantant torretes que es 
van lliurar a l’ofrena institucional de la Diada i arbres de 
l’entitat naturalista ANDA. Les flors de l’ofrena d’enguany 
s’aprofitaran i repartiran per diferents equipaments muni-
cipals. 

A l’Escola Bressol municipal Món Petit també s’han fet tre-
balls de pintura i adequació. S’ha fet el revestiment de 
parets en melamina de colors a totes les aules.

Prop de 2.000 alumnes com encen el curs escolar a Abrera
L’Ajuntament paga el 50% del cost dels 
llibres de text i 75 euros per a l’ordinador 
escolar de primer d’ESO

Els alumnes residents als barris tenen servei 
de transport escolar gratuït
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Com en anys anteriors, l’Ajuntament subvenciona el 
50% del cost dels llibres de text a tots els alumnes 
abrerencs dels cicles d’ensenyament obligatori, des 

de P3 fins a 4t d’ESO. El consistori també ha concedit un 
ajut de 75 euros per a la compra de l’ordinador per a primer 
d’ESO i una subvenció dels 50% dels cost dels continguts 
educatius digitals. En el cas d’alumnes d’escoles d’educació 
especial, l’ajut és del 50% del cost del material didàctic. 

Les famílies abrerenques que han comprat els llibres a 
través de les AMPA ja han obtingut directament aquest 
descompte. Això és possible gràcies a que l’alcaldessa, Ma-
ria Soler, ha signat un conveni de col·laboració amb les 
associacions de pares i mares d’alumnes (AMPA) i directors 
dels quatre centres públics que hi ha al municipi (les es-
coles Francesc Platón Sartí, Ernest Lluch, l’Escola Abrera i 
l’institut Voltrera). La resta de famílies poden sol·licitar 
l’abonament del 50% omplint el formulari que es troba 
a la seva disposició a l’Ajuntament (a l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana) o bé descarregant-lo directament al web mu-
nicipal www.ajuntamentabrera.cat. Aquest imprès es pot 
presentar fins al 31 de desembre. 

Aquest ajut és una mesura de caràcter social que l’equip 
de govern està duent a terme els darrers anys per tal de 
reduir la despesa de les famílies en material escolar i que, 
en l’actual context econòmic, encara es fa més necessari. 
Enguany, representa un import de més de 150.000 euros. 

Transport escolar gratuït
L’Ajuntament d’Abrera també assumeix el cost del servei 
de bus gratuït als escolars residents als barris de Can Vi-
lalba, Santa Maria, Sant Miquel, Les Carpes i Ca n’Amat. 
Per aquest curs escolar hi ha quatre autobusos que porten 
alumnes a l’escola Platón Sartí, i un altre per als alumnes 
de l’ESO de l’Institut Voltrera. Els estudiants de batxillerat 
que viuen als barris també disposen d’un carnet per a uti-
litzar el bus urbà de manera gratuïta per a desplaçar-se a 
l’Institut. Aquest carnet es pot sol·licitat a l’Ajuntament 
mitjançant instància.  

El cost del servei de bus escolar gratuït és d’uns 100.000 
euros, assumits totalment per l’Ajuntament d’Abrera.
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Nous cursos formatius per a veïns en situació d’atur 

A partir del setembre, l’Ajuntament posa en marxa 
nous cursos formatius adreçats a les persones que 
estiguin en atur i en situació de cerca de feina.

Concretament, s’obriran les inscripcions a tres 
cursos: gestor de magatzem, que es durà a terme 
fins el desembre amb un total de 175 hores; un 
curs d’anglès de nivell mitjà, de 100 hores que 
es farà al mes d’octubre, i un curs per a obtenir 
el carnet de carretoners, de 40 hores que es farà 
al mes de novembre.

Aquesta formació es realitzarà en horari de 
matí a les aules de Promoció Econòmica. Per a 
més informació es pot trucar al 93 770 01 02 o 
adreçar-se a aquest Departament que es troba a 
la primera planta del Mercat Municipal.

El Foraestocs mostra l’oferta 
comercial del municipi

L’Associació d’Empresaris i Comerciants Abrera Comerç 
va organitzar aquest setembre una nova edició del 
Forastocs, la Fira d’Oportunitats amb ofertes, restes 

de sèrie, liquidació d’estocs i la presentació de nous esta-
bliments en promoció. 

L’Ajuntament d’Abrera
ha assumit el 50%
del cost dels llibres de text i dels continguts digitals 
i 75 € per a l’adquisició de l’ordinador 
a 1r d’ESO

FOTO NOM

COGNOMS

ADREÇA

DNI

CURS

Transport 
Urbà 
Gratuït

Servei de bus gratuït per als alumnes de l’Institut Voltrera dels barris de Vilalba i Ca n’Amat, per als 

trajectes compresos de dilluns a divendres dins el període lectiu.

Lliurament de diplomes als alumnes dels cursos 
d’activitats administratives de gestió i informàtica 
inicial que van finalitzar al juliol.

Sessió formativa sobre negociació amb la banca 

Una vintena d’empresaris abrerencs han participat a 
la sessió formativa que ha organitzat l’Ajuntament 
d’Abrera en col·laboració amb la Diputació de Barcelo-
na i l’associació d’empresaris CECOT. Un expert en banca 
ha explicat com aconseguir finançament davant les ne-
cessitats actuals davant el públic assistent on hi havia 
comerciants, autònoms, empresaris i nous emprenedors.

L’Ajuntament paga la meitat del cost dels llibres de text

Insercions dels cursos finalitzats durant el primer semestre del 2013:

CURS NOMBRE D’ALUMNES INSERCIÓ %
NETEJA 20 8 40%

ATENCIÓ 
PERSONES 
DEPENDENTS 15 7 46,6%

AUX. DE COMERÇ 15 6 40%

CAMBRER DE PISOS 16 13 81,25%

ACTIVITATS 
ADMINISTRATIVES 17 4 23,5%

El curs amb major nombre d’insercions 
ha estat el de cambrers de pisos (nete-
ges d’habitacions d’hotel) i la majoria 
d’insercions han estat en hotels de la comar-
ca del Baix Llobregat i Barcelonès. El curs 
amb menys inserció  ha estat el d’activitats 
administratives que va finalitzar el juliol.
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Gerard Trueba, abrerenc d’11 anys, s’ha proclamat 
campió del món de la modalitat de trial UCI en la 
categoria de benjamí als Jocs Mundials de la Jo-

ventut. Aquesta competició, que s’adreça a menors de 16 
anys, va tenir lloc el passat mes d’agost a la localitat 
suïssa de Moudon on van competir esportistes de 8 nacio-
nalitats diferents.

Trueba és campió del món UCI, campió d’Espanya de Bike-
trial i campió d’Espanya UCI.

Millores en l’accessibilitat 
de la via pública

L’abrerenc Gerard Trueba, 
campió del món de trial UCI 

El CAM obre portes ampliant la seva oferta esportiva

El Centre Aquàtic Municipal (CAM) ha tornat a obrir 
portes aquest setembre i ha ampliat la seva ofer-
ta esportiva amb activitats tan demanades com 

estiraments i aiguagim, que complementen l’oferta 
d’activitats dirigides d’aerobic, aerobox, step, gimnàs-
tica suau o power pump, entre d’altres.

També s’ha iniciat la temporada de cursets de natació 
amb una gran varietat d’horaris per a nens. 

Per a més informació els interessats es poden adreçar a 
la recepció del CAM (passeig de l’Estació, 24) o a través 
de 93 770 51 00.

L’Escola Infantil d’Atletisme del CA Abrera ha ini-
ciat aquest setembre la seva quarta temporada. 
L’activitat es realitza a les instal·lacions de l’escola 

Ernest Lluch (pista i gimnàs), i José Manuel Granadero, 

amb gran experiència i èxits atlètics, serà el monitor de 
les classes que es fan dimarts i dijous. Durant el setembre 
les classes no tenen cap cost per a que els nens provin si 
els hi agrada l’activitat. Les classes engeguen a l’octubre.

Inici de la temporada de l’Escola Infantil d’Atletisme

Millorar la seguretat viària, pacificar el trànsit i reno-
var els paviments són els principals objectius de les 
actuacions que ha fet l’Ajuntament a la via pública 

per millorar la mobilitat i seguretat de vianants i vehicles. 

Les actuacions es van iniciar el mes d’agost perquè afec-
tessin el mínim possible el trànsit rodat i es preveu que es 
vagin executant de manera progressiva per ordre de priori-
tat durant els propers mesos. 

Reparació de l’asfaltat

A l’avinguda de Ca n’Amat, entre l’Hostal del Pi i Can 
Noguera, s’han asfaltat uns 1.000 m2 de superfície, 
i al carrer Madrid (al barri de Can Vilaba), uns 3.500 
m2. Els tràmits d’aquest projecte es van iniciar l’any 
2012 per donar així resposta a una antiga reivindica-
ció veïnal.

En aquesta línia, l’Ajuntament també preveu fer un 
estudi sobre la necessitat d’asfaltat a diferents punts 
del municipi en col·laboració amb veïns i associa-
cions i executar-lo per fases.

Passos elevats de vianants

Senyalització

S’ha repintat la senyalització horitzontal dels passos 
de vianants, carrils de  circulació i zones d’aparcament, 
així com també s’han col·locat senyals verticals.  
Per aquests treballs, es va fer la contractació de dos 
pintors (veïns d’Abrera en situació d’atur) a través 
d’un Pla d’ocupació municipal. 

Instal·lació de marquesines d’autobús

S’han instal·lat marquesines d’autobusos al carrer Nú-
ria i al carrer Barcelona, al barri de Ca n’Amat i també 
al costat del Mercat Municipal. La previsió és anar 
col·locant-ne més de manera progressiva.

Instal·lació de mobiliari urbà

Durant el mes d’agost s’ha col·locat de nou mobiliari 
urbà (papereres i bancs) als polígons, al nucli urbà 
i als barris. També s’han instal·lat aparcaments de 
bicis a la plaça de la Constitució i davant la Casa de 
Cultura. 

Per tal d’augmentar la seguretat, s’han fet passos ele-
vats de vianants a l’avinguda de Ca n’Amat, al passeig 
de l’Estació i al carrer Hostal del Pi (al polígon indus-
trial Barcelonès). 

També se n’han reparat d’altres ja existents substituint 
la pavimentació en mal estat de les peces prefabrica-
des de formigó per aglomerat asfàltic i s’han reduït 
pendents pronunciats d’algunes rampes. Així doncs, 
s’ha reformat els passos elevats del carrer Antoni Gau-
dí, Antonio Machado i avinguda Lluís Companys.

Instal·lació d’elements reductors de velocitat
S’han creat nous elements reductors de velocitat en 
diferents punts per tal de garantir la seguretat dels 
vianants a zones amb circulació de menors com és a 
prop de parcs infantils o del camp de futbol municipal 
com és el cas de l’avinguda Sant Hilari, del carrer la 
Florida i Pintor Rivera (al barri de Les Carpes).

Arranjament de voreres
S’han arranjat voreres, escocells i reposat fanals a di-
ferents carrers del nucli urbà i dels barris com al carrer 
Estrella (al barri de Les Carpes), carrer Nord (Can Mor-
ral), i carrer Can Morral (barri de Sant Hilari).
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Aquest setembre Abrera ha gaudit d’una nova edició 
del cicle de concerts del Setembre Musical 2013, que 
organitza la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament 

d’Abrera. Enguany el cartell ha comptat amb cinc actuacions 
i s’ha estrenat amb la  d’Ulises Ordúñez i Cristian Torres, i la 
presentació d’Alma Latina, un concert de cançons llatines 
com boleros, tangos i balades. 

El repertori, però, ha estat variat: s’ha programat una nit de 
gospel amb el cor Amazin Gospel, integrat per cantaires de 
diferents poblacions del Baix Llobregat i l’Anoia; nit flamen-

ca, amb el grup abrerenc Son de Cajón que presenta el seu 
treball La vida me a regalao; i una revisió dels clàssics dels 
60 i 70 del blues, funk, soul i rhythm and blues amb el grup 
MoneyPenny.

Abrera viu un Setembre Musical amb una 
programació que combina estils diferents 

Una vintena d’entitats socials, culturals i esportives, 
l’Ajuntament, i diferents grups polítics van participar 
en l’acte institucional de la Diada amb l’homenatge 

al monument de Rafael Casanova, en el marc dels actes 
de celebració de la Diada Nacional de Catalunya a Abrera. 
Durant l’acte es va fer la lectura del manifest, les entitats 

van lliurar el seu ram de flors i es va fer la ballada de la 
sardana Vila d’Abrera.

A la tarda es va fer una ballada de sardanes i una cantada 
d’havaneres i rom cremat a la plaça de Rafael Casanova.

Una vintena d’entitats participen a la Diada a Abrera

Nous tallers al Casal de Joves
El Casal de Joves ha programat per als mesos d’octubre a 
desembre diferents activitats com tornejos, xerrades i ta-
llers de música o jocs. 

•	 TALLER DE PRODUCCIÓ MUSICAL 
 dimecres a les 19 h
 
•	 TALLER DE PERCUSSIÓ 
 dijous a les 20 h
 
•	 TALLER DE HIP HOP 
 divendres a les 17 h
 
•	 TARDES DE JOC 
 dilluns, dimecres i divendres de 17 a 19 h
 Tornejos de futbolí, futbol sala, billar...
 Campionats de play i wii amb el sing star, Mario   

Kart, Dj Hero, need for speed...
 Berenar jove

•	 XERRADA SOBRE DROGUES I EDUCACIÓ SEXUAL

•	 HIP HOP (ball) i RAP (taller escriptura)

•	 XERRADA EDICIÓ DIGITAL a càrrec de Susana Martínez 
(autora abrerenca de la novel·la Puzzle) 

 divendres 25 d’octubre, a les 19 h

INSCRIPCIONS AL CASAL DE JOVES 
Els interessats es poden inscriure al Casal de 
Joves (Centre Polivalent, plaça del Rebato,1). 
Totes aquestes activitats estan adreçades a jo-
ves abrerencs de 12 a 35 anys. Els tallers són 
gratuïts per a joves de 12 a 24 anys, i aquells 
de 25 a 35 anys que acreditin estar en situació 
d’atur.

La Coral alemanya Liederkranz visita Abrera

La Coral alemanya Liederkranz va visitar Abrera i va 
retornar així l’estada que va fer a principis d’any la 
Coral Contrapunt a localitat alemanya de Weingar-

ten. Aquesta formació va mostrar el seu repertori musical 
el 5 d’octubre al Centre Polivalent. 

De la mà dels integrants de la coral abrerenca, durant 
tota la setmana van visitar el municipi i també van aprofi-
tar per fer turisme a la Sagrada Família, al Parc Güell, a la 
Catedral de Barcelona, a unes caves i a Montserrat.
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En un moment com l’actual, amb una crisi econòmica que afec-
ta d’una manera tan important les famílies del nostre país, sobta 
observar com l’alta política dedica més temps a discussions iden-
titàries que no pas a resoldre els problemes reals i immediats de 
la gent. A l’Agrupació local del PSC d’Abrera, des de fa molts anys, 
tenim clar que la nostra única raó de ser és el nostre poble. Treba-
llem per a Abrera i per a la seva gent, i aquest ha estat, és i serà el 
nostre únic objectiu.
Per això prioritzem una acció política basada en les persones. Les 
famílies ho estan passant malament, i toca situar-les al bell mig de 
l’actuació municipal. Hem de dedicar esforços als col·lectius més 
damnificats per la crisi econòmica, dotant-los de recursos per co-
brir les seves necessitats bàsiques i ajudant-los a cercar feina. Això 
passa avui per davant de les grans construccions, de les grans in-
fraestructures i dels grans equipaments. Ara toca destinar el gruix 
dels recursos públics a l’acció social, a la promoció de l’economia i a 
la millora dels serveis urbans. 
En aquest context, el manteniment de la via pública també és molt 
important, ja que reverteix en el benestar dels nostres ciutadans. 
És per aquest motiu que, gràcies a una ampliació pressupostària 

aprovada a finals de juliol, s’ha activat un procés de millora de 
l’espai públic amb l’ajuda dels serveis tècnics municipals i amb es-
treta col·laboració de veïns i veïnes, així com de les Associacions de 
Veïns del nucli urbà i dels barris d’Abrera. Fruit d’aquest esforç, en 
aquestes darreres setmanes s’han millorat voreres i asfaltats, s’han 
instal·lat nous passos elevats, bancs, papereres i tanques de segu-
retat, així com marquesines per al bus urbà. També s’ha iniciat el 
repintat de passos de zebra i altra senyalètica urbana, mitjançant 
un Pla d’Ocupació Local, que ha permès la contractació de dues per-
sones d’Abrera. Tot plegat forma part d’una acció de millora urbana 
que s’escometrà en diverses fases i que té l’objectiu de millorar el 
manteniment i conservació de la via pública i augmentar la segure-
tat de vianants i vehicles en tot el municipi d’Abrera.
Sabem que l’acció del govern municipal té a les persones com el 
principal objectiu del mandat. Així s’establia en les bases del pac-
te entre els grups municipals del PSC, CiU i ICV a l’hora de consti-
tuir l’actual equip de govern, i així ho demostra el camí recorregut 
fins avui. Un camí compartit on els fets demostren que Abrera és 
l’objectiu prioritari. 

Abrera és la nostra prioritat
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

Hemos presentado una propuesta, para que el ayuntamiento, apoye 
con personal cualificado, las aulas de acogidas de los nuevos niños 
inmigrantes de las escuelas de nuestro municipio, si así, lo solicitan 
los profesionales de nuestras escuelas públicas, ya que nuestros ni-
ños no deben ver mermada su educación porque se incorporen a sus 
aulas alumnos que no tienen el nivel adecuado de idioma, debido 
a  los recortes en educación de la Generalitat. Presentamos la pro-
puesta de realizar una escuela municipal de idioma, un proyecto de 
calidad y prolongable en el tiempo, esperamos que por el bien futu-
ro de nuestros niños, sea una realidad cuanto antes mejor. Presen-
tamos la propuesta de “Taller tecnológico” formado por actividades 
extraescolares, campus de verano y programas específicos para ni-
ños con altas capacidades, un proyecto educativo que persigue el 
objetivo de despertar el interés de los más jóvenes por las nuevas 
tecnologías de forma amena, fomentando la ciencia, la tecnología, 
ingeniería y las matemáticas, con talleres como el de robótica con 
lego, programación de aplicaciones para móviles, programación 
java o simulación digital, adaptados para niños de 8 a 16 años. 

Porque queremos darles a los niños de Abrera, herramientas que 
les facilite su futuro, seguiremos presentando proyectos, propues-
tas creíbles, serias, realizables y económicamente sostenibles en el 
tiempo, que no lastre ni endeuden indebidamente el presente y fu-
turo de nuestras finanzas municipales. Nuestro objetivo y propósito 
es hacer de Abrera un pueblo mejor, queremos transmitir a nuestro 
vecinos que hay una oposición la del Partido Popular de Abrera que 
realiza una política positiva y no destructiva, presentando propues-
tas que mejora el bienestar y el futuro de nuestros vecinos, pero 
el equipo de gobierno sigue con su táctica partidista, rechazando 
cualquier propuesta nuestra por buena que sea, esperemos que al-
gún día estén a la altura que se merecen los vecinos de Abrera.                   
Hemos presentado una propuesta para que se contrate un gabinete 
jurídico especializado en banca,  se concrete día y hora, para infor-
mar  a los vecinos de Abrera respecto a la cláusula suelo. El Ayunta-
miento ha rechazado la propuesta, simplemente, porque la hemos 
presentado nosotros, olvidándose del lema , “Sí se puede” al que 
nosotros añadimos “Una Abrera mejor es posible”.

Propuestas para mejorar la educación de nuestros niños
Partit Popular d’Abrera

Hem de felicitar a la Sra. alcaldessa o mostrar el nostre rebuig 
davant la mala gestió dels recursos municipals?
Ha començat el curs polític i hem comprovat que també l’escolar 
amb un nou barracó a l’Escola Abrera. Esperem que sigui l’últim 
i es compleixin els acords sobre l’inici de la construcció del nou 
edifici el 2014.
Si en el seu moment ens preguntàvem perquè apujaven els im-
postos (més d’un 40% l’IBI) i inflaven els pressupostos, ara ja ho 
sabem, senzillament per tenir un coixí econòmic, ni més ni menys 
que de 9,6 mill.€, que permeti “dormir tranquil·les” a l’alcaldessa 
i a les seves sòcies de govern. Pel que sembla actuen com una 
“empresa privada” per obtenir beneficis i no com una “empresa 
pública” que gestiona recursos públics que han de repercutir en la 
millora de la vida dels ciutadans oferint-los més i millors serveis.
En temps de crisi i amb les necessitats que això provoca han 
deixat d’utilitzar el 25% del pressupost (uns 4 milions d’€) i això 
també queda de manifest en la falta de manteniment en parcs, jar-
dins, via pública o en les instal·lacions com les piscines d’estiu, 
pavelló, gimnàs municipal o el CAM, on, per cert, un dels motius 

per tancar a l’agost era realitzar aquestes tasques de manteniment 
que finalment no s’han dut a terme.
Com es pot entendre que, un ajuntament amb aquest significatiu 
romanent de tresoreria (9,6 milions d’€), deixi part del pressu-
postat sense utilitzar, entre uns altres, en serveis públics bàsics 
(-20,81%) o en protecció i promoció social (-11,58%)? Els falten 
idees, projectes...?
A més des d’Alternativa d’Abrera, en cas de mantenir-se un elevat 
romanent de tresoreria per a despesa general, demanarem que es 
congelin els impostos i les taxes municipals per a l’any 2014. 
D’aquesta forma, se’n beneficiarien els veïns i veïnes d’Abrera.
Finalment, després de diversos anys reivindicant-ho, s’ha acon-
seguit la instal·lació d’una parada del bus al costat del Mercat 
Municipal i prop de l’Ambulatori. Ara queda esperar que entri en 
servei al més aviat possible i que es canviï el recorregut perquè 
sigui més eficient i els veïns i veïnes de Sant Miquel puguin apro-
fitar el Bus-Urbà.
Per a Alternativa d’Abrera és necessari realitzar una auditoria de 
gestió, ja!

Contenció, mala gestió o simplemente retallades?
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

Pl. Pau Casals, 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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Continuen les retallades en salut i en dependència. La pobresa va en 
augment i cronificant-se. Ens amenacen amb lleis per retornar-nos 
al passat com les contrareformes en educació o en l’avortament. El 
govern de l’Estat continua incapaç d’abordar la crisi amb mesures 
eficaces. 
L’objectiu del govern Rajoy és dur a terme canvis profunds que des-
trueixin drets i benestar i afebleixin la nostra democràcia, posant 
l’Estat al servei dels beneficis de les entitats bancàries, però, blin-
dant situacions legals que condemnen la gent a perdre la casa i a 
continuar hipotecades de per vida. L’augment de les desigualtats i 
l’atur no són objectius polítics del PP, no tenen solució per als ve-
ritables problemes de la ciutadania. Sí que ho són, en canvi, cercar 
totes les fonts de mercat per continuar enriquint unes elits pode-
roses. I així, continua la seva onada privatitzadora, espoliant a la 
ciutadania el seu patrimoni públic. Ara toquen les pensions. 
Sabem, per la nostra realitat quotidiana, que el gran coixí de suport 
de les famílies han estat els ingressos de les persones pensionistes 
que, amb les seves limitades pensions, han contribuït a fer front a 
les dificultats. Sense la solidaritat intrafamiliar, no hauríem pogut 

donar resposta a tantes necessitats socials com ha generat la crisi 
amb aquest alarmant atur i amb manca de feina. Les pensions són 
un dret ciutadà i una garantia per a la cohesió social.
La reforma de les pensions que ens ve a sobre, de la mà del PP, està 
fonamentada en grans mentides. Passarem d’un sistema que garan-
teix la revalorització de les pensions a un sistema que les condemna 
a empobrir-se. Així, el dret a mantenir el poder adquisitiu serà subs-
tituït per un sistema opac i arbitrari en el seu càlcul que quedarà en 
mans de la decisió del govern, que només les augmentarà en èpo-
ques de bonança, per tant, les empobrirà. 
És fals que el problema de les pensions sigui la despesa. L’Estat no 
gasta massa en pensions, gasta menys que la majoria de països de 
l’entorn. Ha estat la caiguda en picat dels ingressos el que ha gene-
rat el desequilibri. El problema és que recaptem poc de qui més té. 
El risc de les pensions de demà és l’atur i la precarietat d’avui, no 
pas les pensions d’ara. La garantia d’una pensió digna per a perso-
nes joves, serà sortir de la precarietat i l’atur, de la baixa cotització 
o la inestabilitat permanent. I aquests problemes són els que no 
aborden. 

Ara, a per les pensions

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, privatit-
zació 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 go-
vernamental han demostrat la seva ineficàcia. Davant l’actual crisi, 
els partits majoritaris han fet deixadesa de funcions i simplement 
obeeixen els dictats dels mercats financers internacionals. Avui la 
immigració ja no és un simple problema d’ordre públic o de com-
petència en l’accés al mercat del treball. És tot això i molt més, el 
ritme demogràfic actual amenaça amb submergir  Catalunya sota 
una majoria de població musulmana, sud-americana o asiàtica que 

canviarà per sempre la nostra identitat i condemnarà els 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 falsedats 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 Catalunya per assenyalar la 
casta política com l’autèntica culpable. Catalans,  Plataforma per 
Catalunya lluitarà per la nostra identitat i pels nostres drets socials. 
www.pxcabrera.com

A Catalunya, primer són els de casa
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

Enguany Catalunya ha tornat a viure una Diada Nacional històrica. 
Les celebracions i els actes arreu del país van culminar amb una mo-
bilització d’èxit aclaparador – la Via Catalana –, on Catalunya, una 
vegada més, va demostrar al món el seu civisme i esperit pacífic, els 
seus anhels de llibertat i la seva gran capacitat de fer les coses bé.
No cal dir que, malgrat el somni, el país està vivint uns moments 
difícils a molts nivells: la crisi econòmica, els importants índexs 
d’atur, la seva repercussió social, la difícil situació de les finances 
de la Generalitat, el deteriorament de la confiança amb les institu-
cions i l’ofegament econòmic, nacional i social al qual ens sotmet 
l’Estat espanyol.
En aquest sentit, són molts els reptes, objectius i desafiaments que 
tenim per endavant: l’exercici del dret a decidir però, també i en 

el mateix nivell, aixecar el país econòmicament, redreçar-lo social-
ment i enaltir-lo democràticament. 
La celebració d’una consulta per a donar la veu al poble de Cata-
lunya és la nostra gran fita, així s’ha compromès el President, i així 
s’hi ha compromès Convergència Democràtica de Catalunya. No hi 
ha marxa enrere. Hem de ser conscients que no ens ho posaran fàcil, 
però hem de ser capaços de treballar enèrgicament, construint una 
majoria social sòlida i utilitzant tots els instruments legals i demo-
cràtics per a fer-ho possible.
Fent fort el nostre lideratge i compromís, avançarem en el camí cap 
a la llibertat. 
Artur Mas
President de Convergència Democràtica de Catalunya

Carta d’Artur Mas 
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
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Aquest octubre el Casal d’Avis inicia les seves activitats 
de patchwork, treballs manuals, costura, sevillanes, 
teatre i ball com Batuka, Balls de saló i coreografies. 

Pel que fa al grup de teatre, continuarà amb els intercanvis 
amb d’altres Casals: el dia 19 d’octubre, la Sala Municipal 

acollirà la representació del grup de teatre del Casal d’Avis 
d’Igualada; i el dia 9 de novembre, serà el torn del grup de 
teatre del Casal d’Avis de Sallent. Enguany els usuaris del 
Casal també podran fer cursos d’informàtica: un de nivell 
bàsic i un altre de més avançat.
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El sistema polític actual, basat en polítiques neoliberals, ha derivat 
en una crisi sense precedents que afecta especialment als països 
del sud d’Europa.
Les receptes esgrimides pels governs de l’Estat espanyol s’han ca-
racteritzat per les retallades del sistema social deteriorant els pi-
lars bàsics del futur de qualsevol país com són l’educació i la sanitat. 
Mesures com la reforma laboral  han deixat patent la seva ineficàcia 
per evitar la destrucció d’ocupació i encara menys per a generar-
la, tal com denunciem des d’EU-IU i s’ha corroborat des del Banc 
d’Espanya.
A aquesta ruptura del contracte social sobre el qual es basa el siste-
ma democràtic, cal afegir la crisi constitucional per la sentència de 
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de juny de 2010 i, la parcialitat 
de membres del Tribunal Constitucional. Alhora, el PP ha iniciat un 
procés de recentralització qüestionant les realitats que conformen 
la idiosincràsia dels diferents territoris de l’Estat espanyol.
Aquests factors han provocat un malestar en gran part de la so-
cietat civil catalana, incrementant la desafecció respecte a l’Estat 
espanyol. És lamentable l’intent de CiU d’instrumentalitzar l’enuig 
a Catalunya i el dret a decidir, intentant emmascarar la seva respon-

sabilitat en la crisi actual i la seva participació activa en l’aplicació 
de retallades socials.
La voluntat democràtica de qualsevol societat ha de ser respectada 
per totes aquelles persones que es consideren com a tals. La reivin-
dicació de gran part de la societat catalana del dret a decidir no pot 
ser obstaculitzada emparant-se en la Constitució. No estem davant 
d’un problema jurídic ja que la Constitució és modificable. Es va fer 
amb l’article 135 de la Constitució (setembre de 2011 ), per tal que 
les polítiques neoliberals d’austeritat adquirissin rang constitu-
cional. Estem davant d’un problema polític i només amb voluntat 
política es pot solucionar .
A partir d’aquesta voluntat política, i des de valors com la radicalitat 
democràtica, el republicanisme, la solidaritat o l’internacionalisme, 
IU i EU-IU hem defensat sempre el dret a l’autodeterminació dels 
pobles. Donem suport, per tant, al dret de la societat catalana a 
expressar lliurement quin vol que sigui el seu camí.
Dins d’aquest context, EU -IU defensarem la nostra proposta d’Estat 
federal i republicà, amb un nou model social, polític i econòmic que 
culmini en un nou model estatal més just i igualitari.

Per un Estat federal, dret a decidir

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

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

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
Acció Social 93 770 29 11
Urgències d’aigua i enllumenat públic 93 770 09 81
Serveis locals
Benzinera 93 770 47 60
Escola Francesc Platón 93 770 03 81
Escola Ernest Lluch 93 770 12 13
Escola Abrera 93 770 16 45
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
Institut 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 Antonio Quesada Medina   679 46 07 41
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
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Activitats al Casal d’Avis

Dimiteix la regidora del PP, Isabel Ruíz

La portaveu del grup municipal del Partit Popular a 
l’Ajuntament d’Abrera, Isabel Ruíz, va presentar 
aquest passat mes de juliol la seva renúncia al càrrec 

per motius personals. El seu lloc l’ocupa Iván García Egea, 
que fins ara havia estat president de les Noves Genera-
cions del PP al municipi.

Ruiz es va presentar com a candidata del Partit Popular 
a l´alcaldia d´Abrera a les eleccions municipals de 2011 
i durant aquests dos anys ha estat regidora portaveu del 
grup municipal al consistori. També ha participat com a 
consellera al Consell Comarcal, a més de ser presidenta 
del PP d´Abrera.

José Luis García Herrera guanya 
un certamen poètic d’Astúries

El poeta abrerenc, José Luis García Herrera, ha gua-
nyat el premi del sisè certamen poètic “Mujeres si-
lenciadas, Argentina Rubiera” que es fa al districte 

langreà de Sama (Astúries). Herrera ha guanyat aquest 
concurs amb la seva obra “La casa de atrás”, inspirada a 
les golfes on Ana Frank es va amargar dels nazis durant la 
Segona Guerra Mundial.  

Aquest nou reconeixement se suma a una prolífica 
trajectòria poètica, i els treballs, tant en castellà com 
en català, han estat traduïts al basc, italià, portuguès, 
francès i txec.

En motiu de la celebració del Dia Internacional de la 
Gent Gran, diumenge dia 24 de novembre, Abrera or-
ganitza la tradicional Marxa de la Gent Gran.

Aquesta caminada té un recorregut aproximat de 5 quilò-
metres pels voltants del municipi. La sortida es fa des del 
Casal d’Avis a les 10 del matí.

La inscripció és gratuïta i cal formalitzar-la prèviament al 
mateix Casal. Tots els participants reben, a més de la be-
guda i l’entrepà, una samarreta.

Al voltant de 300 persones participen en aquesta cami-
nada anual que organitza l’Ajuntament, el Casal d’Avis i el 
Centre Excursionista d’Abrera.

Abrera es mou amb la Marxa de la Gent Gran

Isabel Ruíz Iván García
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La Maria Capellades aquest setembre va celebrar els seus 
100 anys. Amb un segle de vida, recorda, gairebé amb me-
mòria fotogràfica, persones i situacions viscudes durant un 
segle al nostre poble, i molt especialment al Rebato.  Té dos 
fills, 4 néts i 2 besnéts, i es declara una enamorada d’Abrera 
per allà on va i s’ha convertit en la millor ambaixadora.

- El passat 14 de setembre vostè va fer 100 anys. Com va 
viure aquesta celebració?

- Vaig viure la festa amb molta, molta il·lusió. L’Ajuntament 
em va regalar un ram de flors, va venir tota la família i molta 
gent del barri i del poble en general. Tot el pati de casa era ple 
d’amics. Veig que m’estimen i vaig percebre tota l’estimació de 
la gent. Em sento corresposta. 

- Aquesta gratitud és la que sempre demostra vers Abrera 
i els seus veïns...

- És que jo sóc una enamorada d’Abrera, perquè d’Abrera 
m’agrada tot. El meu pare era fill d’aquí i tot i que he viscut 
a Barcelona, aquí he passat llargues temporades durant tota 
la meva vida, especialment als estius. El meu pare és qui em 
va inculcar aquesta estimació pel poble. Encara que ho busqui 
expressament no tinc cap record desagradable, tot i que ara, 
trobo a faltar els que ja no hi són.

- Quins són els seus records més entranyables?
- Recordo l’església, tinc la imatge de com era abans però també 

m’agrada com és ara. Recordo els berenars que fèiem al riu; els 
passejos al pont de Magarola; la rivalitat que teníem la cana-
lla del Rebato amb els del centre del poble i que fèiem guerres 
de tomàquets; l’excursió de cada any a Montserrat amb tota la 
família.... M’agrada fer un tomb per Abrera, passejar per Can  
Morral, que abans era tot ple de camps. M’agrada passejar per 
les zones antigues però també per les modernes. He tingut una 
relació intensa amb Abrera i he vist la seva evolució, com ha 
crescut ...

- Com recorda les celebracions a l’Abrera d’aleshores?
- Recordo tots els balls que es feien perquè a mi sempre m’ha 

agradat molt ballar. Quan recordo una cosa tinc les imatges 
perfectament al cap. Als 14 anys, vaig ser padrina de la ban-
dera dels Mossos d’Esquadra que tenien la seva caserna més 

avall de la Creu. Recordo els balls d’envelat de Festa Major; la 
missa major de Sant Pere, on les dones anàvem amb vestit de 
màniga llarga, i en sortir, feia calor i ens trèiem les mànigues; 
la visita a l’ermita de Sant Hilari per Pasqua....Tinc també molt 
fixades les festes del barri del Rebato. El ball es feia al mig de 
la carretera, de la N-II, i quan vèiem, de lluny, que s’acostava 
un cotxe, ens apartàvem fins que passava i continuàvem amb la 
festa. 

- Vostè és una apassionada de la música.
- Tota la meva vida m’ha agradat molt ballar i escoltar música i 

ara encara l’escolto. Recordo les serenates al carrer Major, els 
concerts de tarda de la Festa Major, els guateques dels anys 
60 que organitzàvem a casa, a la torre ... Aquí veníem tots els 
joves dels carrer i molts van aprendre aquí a ballar...també,  les 
caramelles...encara veig les nenes amb les caputxetes blan-
ques i els nens amb les espardenyes, faixes i barretines. Encara 
recordo algunes de les cançons...

- Què fa al seu dia a dia aquí?
- Amb el bon temps, m’estic a Abrera perquè m’agrada molt la 

tranquil·litat del poble, aquí em coneix tot el barri, m’hi trobo 
molt a gust. Quan sóc a Barcelona només penso quan torna-
ré. Aquí passo moltes estones al pati de casa. Jo dic que és el 
meu paradís terrenal, m’estic a la fresca, envoltada de verd... 
Cada dia llegeixo el diari, encara cuso, de fet, repasso la meva 
roba...Hi estic molt bé. També m’agrada molt fer passejades 
pel barri i visitar els veïns. Aquí, al Rebato, encara es manté 
el ritme d’abans, hi ha molta gent gran, encara que els joves 
també em coneixen.

- Quin és el secret de la seva longevitat i arribar-hi amb 
aquesta bona salut?

- No queixar-me mai. Tinc les meves coses, com tota la gent 
gran, però jo no em queixo. Sempre estic alegre, aquesta és 
la meva medecina. I també que totes les coses em fan il·lusió. 
Sempre he estat, i estic, disposada a participar en tot, a fer 
coses. Jo sempre he estat molt activa, he actuat d’impulsos. El 
meu home era més assenyat. 

- Què li demana a la vida?
- No li demano res més del que tinc. Només puc donar les gràcies 

per haver estat tan feliç, tenir una família unida i un bon ma-
trimoni. Si pogués triar, ho tornaria a fer tot exactament igual.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERALA CONTRAPORTADA

MARIA CAPELLADES, AQUEST SETEMBRE VA FER 100 ANYS

“Jo sóc una enamorada 
d’Abrera, perquè d’Abrera 

m’agrada tot”


