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L’Ajuntament d’Abrera 
ha aprovat congelar els 
impostos i les taxes per a 
l’any 2014

Moció conjunta per 
demanar l’inici de la 
construcció de la Tercera 
Escola l’any vinent

Estudiants del Voltrera 
participen en un projecte 
formatiu per a millorar el 
seu rendiment acadèmic
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Congelació d’Impostos i Taxes

La situació econòmica del nostre país no millora. Alguns 
afirmen que els índexs macro-econòmics detecten un canvi 
de tendència, però el cert és que aquesta milloria no s’està 
percebent a nivell ciutadà. A Abrera les dades de l’atur 
continuen essent elevades i el nombre de famílies que re-
quereixen ajuda social s’ha incrementat de manera alar-
mant. Per això hem decidit congelar els impostos i taxes 
municipals. Això suposa no només que no s’incrementin, 
sinó que l’Ajuntament assumeixi el cost dels serveis que la 
Generalitat de Catalunya ha deixat de finançar.

La crisi econòmica ens obliga a apostar per les persones. 
No és moment de grans equipaments, sinó d’ajudar a qui 
més ho necessita. Per això hem incrementat significativa-
ment els recursos destinats a l’acció social i a la promo-
ció de l’economia. Però no tot es fa 
amb diners, sinó que la implicació 
de tots i totes és molt important. 
Per això agraeixo, molt sincera-
ment, el treball dels voluntaris de 
la Creu Roja i també de Càrites, que 
amb la seva generositat entreguen aliments i una mica 
d’esperança a qui pitjor ho està passant. I no només per 
Nadal, sinó durant tot l’any.

Abrera és un poble solidari. Ho demostra amb la seva res-
posta a festivals tan importants com el Concert de Mans 
Unides, el Festival del Càncer, o l’emblemàtic Festival del 
Quilo, organitzat pel Grup de Teatre del Casal dels Avis. En 
tots ells i també en els múltiples recaptes d’aliments con-
vocats per les entitats del poble demostrem la nostra so-
lidaritat. Són temps difícils. Esperem que aquest any que 
comença ens ajudi a trobar el camí per superar aquesta ja 
massa llarga època de dificultats. 
Venturós 2014.

Congelación de Impuestos y Tasas

La situación económica de nuestro país no mejora. Algu-
nos afirman que los índices macro-económicos detectan un 
cambio de tendencia, pero lo cierto es que esta mejoría no 
se está percibiendo a nivel ciudadano. En Abrera los datos 
del paro continúan siendo elevados y el número de familias 
que requieren ayuda social se ha incrementado de manera 
alarmante. Por eso hemos decidido congelar los impuestos y 
tasas municipales. Esto supone no sólo que no se incremen-
ten, sino que el Ayuntamiento asuma el coste de los servi-
cios que la Generalitat de Catalunya ha dejado de financiar.

La crisis económica nos obliga a apostar por las personas. 
No es momento de grandes equipamientos, sino de ayudar 
a quien más lo necesita. Por eso hemos incrementado sig-
nificativamente los recursos destinados a la acción social y 

a la promoción de la economía. Pero 
no todo se hace con dinero,  sino que 
la implicación de todos y todas es 
muy importante. Por ello agradezco, 
muy sinceramente, el trabajo de los 
voluntarios de Cruz Roja y también 

de Cáritas, que con su generosidad entregan alimentos y un 
poco de esperanza a quien peor lo está pasando. Y no sólo 
por Navidad, sino durante todo el año.

Abrera es un pueblo solidario. Lo demuestra con su respues-
ta a festivales tan importantes como el Concierto de Manos 
Unidas, el Festival del Cáncer, o el emblemático Festival del 
Quilo, organizado por el Grupo de Teatro del Casal dels Avis. 
En todos ellos y también en las múltiples recogidas de ali-
mentos convocados por las entidades del pueblo demostra-
mos nuestra solidaridad. Son tiempos difíciles. Esperemos 
que este año que empieza nos ayude a encontrar el camino 
para superar esta ya demasiado larga época de dificultades. 
Venturoso 2014.

Hemos decidido congelar
los impuestos y tasas municipales 

para el 2014
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Els veïns d’Abrera pagaran l’any vinent el mateix que 
han pagat aquest any en concepte de taxes i impostos 
municipals. Així es va aprovar en les noves ordenances 

fiscals per al 2014. L’equip de Govern ha optat per prendre 
aquesta mesura tenint en compte la difícil conjuntura so-
cioeconòmica actual, amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega 
fiscal als veïns i veïnes d’Abrera. 

D’aquesta manera, no hi haurà cap increment de preus en 
els impostos, com per exemple la contribució, l’impost de 
vehicles, les plusvàlues, l’impost de construcció (ICIO) o 
l’impost d’activitats econòmiques (IAE). Tampoc s’apugen 
les taxes que es paguen per la prestació de serveis munici-

pals, com les de l’escola bressol municipal, les del gimnàs 
municipal o les del subministrament d’aigua.

El consistori abrerenc segueix així la línia ja adoptada du-
rant l’actual exercici 2013, quan també es va decidir con-
gelar els impostos que paguen els ciutadans.

Congelació d’impostos i taxes municipals 
per al 2014 

Els impostos i les taxes mantindran els 
mateixos preus que l’any passat 

Serveis com l’Escola Bressol o el Centre Aquàtic no s’apujaran
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Abrera va tornar a dir prou a la violència de 
gènere de forma contundent als diferents actes 
commemoratius al voltant del Dia Internacional 

contra la Violència Masclista. Durant tota una setmana 
l’Ajuntament i entitats locals com Dones i Futur, Abrera 
contra la Violència de Gènere i el Cineclub Emmetcinats 
van fer actes per a escolars i població en general amb la 
intenció de sensibilitzar la població contra aquesta xacra 
social.

El dia 25, es va fer l’acte institucional de lectura del mani-
fest i l’homenatge a les víctimes. Aquesta reivindicació va 
aplegar una trentena de veïns i veïnes d’Abrera a la plaça 
de la Constitució, i va comptar amb el suport d’una vintena 
d’entitats i representants municipals i dels partits polítics. 

Abrera diu prou a la violència de gènere

Alumnes de l’institut Voltrera van fer la lectura del manifest

Els veïns d’Abrera ja han estrenat el nou camp de fut-
bol de gespa artificial. Els darrers mesos l’Ajuntament 
ha executat les obres per a engrandir l’espai de joc, 

dotar-lo de gespa artificial i ampliar i modernitzar les se-
ves dependències. Concretament el camp ha passat a ser 
de 100x63 metres, la qual cosa permet jugar tant en un 
camp de futbol 11 com en dos de futbol 7. També té una 
nova graderia i proteccions perimetrals de barana i tan-
ques. L’edifici de serveis també s’ha reformat i ampliat amb 
sis vestidors per a jugadors i tres per a àrbitres, lavabos 

públics, farmaciola, dos magatzems, sala d’instal·lacions, 
oficines, bar i local social.

Coincidint amb l’acte inaugural d’aquest mes de desembre, 
es va fer la presentació oficial dels equips del club espor-
tiu AE Abrera de la temporada 2013-2014 i també es va 
retre un homenatge a l’anterior president del club, Alonso 
Blanco, i a la vídua d’Antonio Cañas, responsable de les 
instal·lacions els darrers anys.

Abrera estrena nou camp de futbol de gespa artificial
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L’Ajuntament d’Abrera ha demanat participar en el pro-
grama Joves per l’ocupació, amb el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat. Aquest programa està adreçat a 

joves de 17 a 25 anys amb baixa formació i consta de 
tutories i orientació, formació professionalitzadora i con-
tractació subvencionada per les empreses. I per als joves 
que no van poder obtenir el graduat d’ESO, hi ha una beca 
d’inscripció al IOC i tutories individualitzades per cursar 
les matèries pendents. És imprescindible per a participar 
a aquests cursos estar inscrit a l’Oficina de Treball de la 
Generalitat (OTG). 

L’any passat ja hi va haver diversos joves d’Abrera que es 
van formar a través d’aquest programa i enguany el depar-
tament de Promoció Econòmica ho ha tornat a sol·licitar i 
ara està a l’espera que la Generalitat ho aprovi.

El projecte Joves per l’ocupació és un programa comarcal 
de suport a l’experiència pràctica dels joves desocupats 
que hagin finalitzat l’ESO, que combina orientació, tutoria, 
seguiment individualitzat, formació i pràctiques en em-
preses.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA6 PROMOCIÓ ECONÒMICA

Programa per a millorar la inserció laboral dels joves 

Curs d’anglès, auxiliar de 
magatzem i de carretoner

D’altra banda, des del Departament de Promoció 
Econòmica d’Abrera, es continuen oferint cursos 
de formació. Durant l’últim trimestre de l’any ha 

engegat un curs d’anglès de nivell mitjà de 100 hores i un 
altre d’auxiliar de magatzem de 210 hores. I al desembre, 
es posen en marxa dos cursos de carnet de carretoner de 
50 hores cadascun d’ells. De cara a l’any 2014, el consis-
tori està pendent de l’aprovació dels cursos sol·licitats 
al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) d’activitats de 
gestió administrativa, d’organització i gestió de magat-
zems i d’anglès d’atenció al públic.

Alumnes del curs d’anglès

Alumnes del curs d’auxiliar de magatzem

Tercer concurs 
d’aparadors de Nadal 

L’Ajuntament d’Abrera ha 
convocat el tercer con-
curs d’aparadors nada-

lencs, amb l’objectiu de pro-
moure i dinamitzar el comerç 
local. La temàtica és la festi-
vitat nadalenca i es valorarà 
molt positivament que en la 
composició es facin servir ele-
ments que es venguin en el 
propi establiment.

Hi pot participar qualsevol 
comerç local amb aparador i la 
inscripció es pot realitzar fins 
al 13 de desembre. La inscripció 
és gratuïta i es formalitza mitjançant una fitxa d’inscripció 
que es pot trobar al web municipal www.ajuntamentabrera.
cat o a l’adreça mendietalltl@ajuntamentabrera.org i cal 
lliurar-la al Departament de Promoció Econòmica. En el 
moment de la inscripció es donarà un distintiu que haurà 
de col·locar-se obligatòriament als aparadors concursants 
durant tot el període de durada del concurs per tal 
d’identificar-los.

Reconeixement als establiments de més de 25 anys
Aquest any els comerços d’Abrera que porten més de 
25 anys funcionant rebran un reconeixement de mans 
de l’Ajuntament d’Abrera. Són un total de 17 establi-
ments.

Participants al mòdul d’auxiliar de magatzem que es va fer l’any passat
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El programa Abrera Educa es compromet

Engega una nova edició de l’Abrera Educa, que enguany 
porta per lema “Abrera compromesa”. El programa posa 
l’accent en el reconeixement de persones i col·lectius 

que comparteixen la tasca educativa i es comprometen en 
l’educació d’infants i joves.

Hi ha propostes per a tothom. Al bloc d’Escola de Pares i 
Mares a banda de l’espai nadó i dels  d’orientació familiar, 
s’ofereixen tallers, cafès tertúlia i xerrades. Enguany com 

a novetat hi ha una xerrada adreçada als pares amb fills 
adolescents. Pel que fa als centres educatius, a primària 
s’ofereixen activitats i tallers amb l’objectiu de generar 
interès i motivació per a l’aprenentatge. A secundària, les 
propostes estan orientades a un treball preventiu de con-
ductes de risc. També hi ha un bloc adreçat a tothom on 
s’organitza un curs de gestió de les emocions en temps de 
crisi; i el de la Biblioteca i el Casal de Joves, que presenten 
també una àmplia oferta d’activitats educatives.

 ACTIVITAT EDAT DATES HORA A CÀRREC LLOC

TALLERS Taller de cuina* P/M amb infants de 2-3 anys Dv. 31 GENER 17-18 h Raquel Puértolas i EB M. Món petit
     Tània Pardo
 Experimentem amb:  P/M amb infants d’1-3 anys Dv. 7 (1-2 anys) i 14 17-18 h Paula Morales i EB M. Món petit
 pintura, sucre, cacau...*  (2-3 anys) FEBRER  Ingrid Alayo
ESPAIS Espai Nap-Buf (espai dels P/M amb nadons Dt. 14 GENER a 18 MARÇ 10.30-12 h Mercè Bonastre Casal d’Avis
 nadons i dels pares) 
 Espai Nap-Buf (espai dels P/M amb nadons Dt. 1 ABRIL a 10 JUNY 10.30-12 h Mercè Bonastre Casal d’Avis
 nadons i dels pares) 
 Educar amb una mirada P/M d’infants de 0-6 anys Dc. 5 FEBRER a 15-16.30 h Mercè Bonastre i  Hotel d’Entitats
 positiva (espai d’orientació  19 MARÇ (7 dimecres)  Maria Edo 
 i suport familiar)
 No s’hi val fer migdiada P/M d’infants de 0-16 anys A concretar A concretar Teresa Tomás A concretar
 (espai d’orientació familiar) 
 I + D: Il·lusió més dol.  P/M d’infants de 0-16 anys A concretar A concretar Teresa Tomás A concretar
 El procés migratori. 
 I la meva biografia, què? P/M d’infants de 0-16 anys A concretar A concretar Teresa Tomás A concretar
CAFÈS Primers auxilis.  P/M d’infants de 0-3 anys Dt. 14 GENER 16 -18 h Alberto Martín EB M. Món petit
TERTÚLIA Ennuegaments.*    i Conxi Sierra 
 Els vincles socials: El paper P/M d’infants de 0-3 anys Dc. 19 FEBRER 16.30-18 h Imma Ribas i EB M. Món petit
 de la família i l’escola*    Conxi Sierra
 Deixarem l’escola per P/M d’infants de 0-3 anys MAIG (data a concretar) 16.30-18 h Mestres Educ. Inf.  EB M. Món petit
 començar P3*    escoles i Conxi Sierra
 Cafè de famílies P/M Centre Obert Curs escolar 19-20 h Educadores del  Centre Obert
     Centre Obert
XERRADES Acompanyar en l’estudi:  Pares d’alumnes de 5è Dl. 11 NOVEMBRE 19-20.30 h Francina Ventosa Auditori del Centre
 noves tècniques     (Blancafort) polivalent
 per a nous temps
 El meu fill ja va a l’institut, P/M amb fills adolescents  Dj. 30 GENER 19-20.30 h Francina Ventosa Auditori del Centre
 i ara què? L’adolescència, i preadolescents   (Blancafort) polivalent
  canvis i adaptació 

Places
limitades.
Inscripció

prèvia

Tècniques d’estudi per a millorar el rendiment escolar 

Aquest passat mes de novembre, els 135 alumnes 
de 5è de les escoles d’Abrera van fer el taller de 
tècniques d’estudi, que s’inclou dins el programa 

Abrera Educa. El taller va consistir en quatre sessions a 
l’aula, a càrrec d’una psicòloga especialitzada en orien-
tació acadèmica, en  què es van treballar temes com: 
motivació, lloc d’estudi i comprensió lectora.

Prèviament a les sessions amb els alumnes, es va fer una 
xerrada a l’Auditori del Centre Polivalent per als tutors 
i per als pares dels alumnes, per explicar-los què es fa 
en les sessions a l’aula i també oferir-los informació 
útil per tal que puguin ajudar-los per optimitzar el seu 
aprenentatge i els seus resultats acadèmics.

EBM Món petit: Escola 
Bressol Municipal Món 
petit

Informació i inscripcions: 
Acció Social. C. Major, 3. Tel. 93 
770 29 11 (Carme)
*Informació i inscripcions: 
Escola Bressol Municipal Món 
petit. C/ Antoni Gaudí, 4. Tel. 93 
770 34 58 (Conxi o Josefina)

El programa es pot 
consultar al web 
www.ajuntamentabrera.cat

Participants al taller de Tècniques d’estudi
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Moció unànime de tots els grups municipals 
per a la construcció de la tercera escola

L’Ajuntament d’Abrera va aprovar de forma conjunta 
amb tots els grups de la corporació una moció al Ple 
de novembre per tal de demanar a la Generalitat que 

incorpori als pressupostos del 2014 una partida específica, 
desagregada de la partida general d’Ensenyament, per a la 
construcció de la tercera escola d’Abrera. En aquesta lí-
nia, l’Ajuntament ha mantingut una reunió amb el director 
general de centres públics, Antoni Llobet, per tal que la 
Generalitat iniciï les obres durant el 2014. Llobet va asse-
gurar que aquesta era la intenció de la Generalitat. 

Amb aquesta moció es pretén reforçar la petició perquè la 
construcció de la tercera escola d’Abrera sigui una realitat 
el proper any. Es donaria així compliment a l’acord adoptat 
pel Parlament el passat mes de juny al qual s’instava al 
Govern a “posar en marxa de forma urgent i prioritària els 
tràmits per a iniciar l’any 2014 la construcció de la tercera 
escola d’Abrera” que es va aprovar per unanimitat. Els te-
rrenys, ubicats al barri de Can Morral, ja van ser cedits per 
l’Ajuntament d’Abrera al govern català, i les obres es van 
licitar a finals de 2010. 
El passat mes de novembre els veïns es van manifestar pels 
carrers d’Abrera per demanar la construcció d’aquest equi-

pament. La manifestació va ser convocada per l’Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes del centre, i va comptar amb 
el suport de l’Ajuntament d’Abrera i així com de moltes 
persones i entitats del poble. 

Alumnes de l’institut Voltrera que presenten dificul-
tats en l’aprenentatge participen en un projecte 
formatiu, juntament amb l’Ajuntament, comerços 

i empreses del municipi, per a millorar el seu rendi-
ment acadèmic, la motivació i l’interès, amb la finalitat 
d’obtenir el títol de graduat en ESO. 

Aquesta tercera edició del projecte Connecta’t es pot dur 
a terme gràcies a la cooperació entre diferents agents 
locals educatius, econòmics i socials. Per tal de facili-
tar als alumnes les pràctiques laborals a realitzar en ser-
veis municipals i empreses del municipi, l’Ajuntament ha 
signat un conveni de col·laboració amb el Departament 
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Aquest curs 2013-14 són 9 els alumnes que hi participen: 
dos estan fent pràctiques als departaments d’Educació i 
Esports de l’Ajuntament; dos més, a l’escola bressol mu-
nicipal Món Petit; dos més a les consergeries de l’escola 

Ernest Lluch i del Platón; un altre, al Cafè del Mercat; i 
dos més, a la Residència Canigó de Serveis Geriàtrics. 

Aquests estudiants complementen el seu horari escolar 
amb la realització d’activitats formatives en aquests es-
pais, on hi van 3 hores diàries de dimarts a divendres 
durant tot el curs escolar. Algunes de les tasques que 
desenvolupen són acompanyament d’infants o de perso-
nes grans, atenció al públic, manteniment, tasques ad-
ministratives o suport a cuina i menjador entre d’altres.

Estudiants del Voltrera participen en un projecte amb 
Ajuntament i empreses per a millorar el rendiment acadèmic
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Per tercer any, des del Departament de Llengües Es-
trangeres de l’institut Voltrera, es torna a coordinar 
el projecte Etwinning. En aquesta ocasió rep el nom 
de Linking Europe i té com a objectiu la creació d’una 
comunitat d’aprenentatge online amb alumnes de nou 
nacionalitats diferents: Noruega, Itàlia, Alemanya, Por-
tugal, Bèlgica, Grècia, Turquia, Eslovàquia i Espanya. 

Dins d’aquest món virtual, els estudiants treballen amb 
altres alumnes europeus fent servir l’anglès com a llen-
gua de comunicació internacional.

Aquest projecte, el curs passat, va rebre el segell de 
qualitat per part de l’agència nacional espanyola, i el 
segell de qualitat europeu pel seu treball en el projec-
te “The Online European 
High School 2012-2013”. 
Aquest reconeixement re-
flecteix la magnífica feina 
portada a terme per tota 
la comunitat educativa 
que hi participa.

Comunitat educativa europea online

Escolars del Platón participen 
al projecte europeu Comenius

Alumnes de l’escola Platón i Sartí d’Abrera participen 
al programa europeu Comenius amb d’altres centres 
d’Alemanya, Hongria, Itàlia, Suïssa i Turquia.

Aquest projecte té una durada de dos anys durant els quals 
els alumnes participants, d’entre 11 i 14 anys, treballaran 
sobre l’aigua, i l’intercanvi de material i informació es farà 
en anglès, que és l’idioma comú. Els objectius del projecte 
són conèixer els costums, les llengües, les diferents cul-
tures dels països participants i la utilització de la llengua 
anglesa com a mitjà de comunicació necessària i real.

La primera trobada d’aquest projecte va ser a Alemanya i 
posteriorment una vintena d’estudiants europeus van vi-

sitar durant el passat mes d’octubre Abrera. A l’acte de 
benvinguda els alumnes de l’escola Platón van fer una re-
presentació de la llegenda de Sant Jordi en anglès i van 
cantar l’himne europeu de l’Alegria, entre d’altres. També 
hi va haver una petita demostració del folklore local amb 
una exhibició flamenca i la ballada dels gegants del muni-
cipi. Durant l’estada, mestres i alumnes van aprofitar per 
visitar el municipi i fer turisme per Barcelona i Montserrat.

Hi ha d’altres centres d’Abrera que han participat d’altres 
anys en aquest programa internacional, com l’institut Vol-
trera i l’escola Ernest Lluch.

Mestres i alumnes dels diferents països participants
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Enguany la Sala Municipal es va tornar a omplir de gom a 
gom per al desè Festival Solidari contra el Càncer que va 
aconseguir recaptar 1.455 euros per a la investigació con-

tra aquesta malaltia. 

Al voltant de 330 persones van assistir a aquest festival solida-
ri que organitza la Junta Local de l’Associació Espanyola contra 
el Càncer, en col·laboració amb l’Ajuntament. Aquest festival 
recapta fons per a la investigació contra la malaltia i compta 
amb l’actuació desinteressada d’artistes i entitats locals. Tam-
bé es van sortejar diverses paneres donades pels comerciants 
d’Abrera.

En total, enguany, l’entitat abrerenca ha fet una 
aportació de més de 7.000 euros amb tot el que s’ha 
recaptat a través de la venda de loteria, la captació de 
Festa Major, i els viatges solidaris. 

A Abrera es van recollir un total de 11 tones d’aliments 
als punts que es van instal·lar al Mercat Municipal i 
al Montserrat Centre per al Gran Recapte del Banc 

d’Aliments que es va organitzar el passat 29 i 30 de novem-
bre amb l’objectiu d’ajudar les famílies més necessitades. Es 
van recollir llegums secs, oli, llet, llaunes de conserva de 
peix i aliments infantils. 

Fa 5 anys que els quatre bancs 
dels aliments de Catalunya orga-
nitzen el Gran Recapte i enguany 
van mobilitzar més de 20.000 
voluntaris repartits per més de 
1.800 punts de recollida habili-
tats en mercats i supermercats 
de 250 poblacions de Catalunya.

Al municipi, el Gran Recapte es va 
coordinar a través de Cáritas, que 
també va participar, juntament 
amb el Casal d’Avis, en el festival solidari “Operació Quilo”. 
El grup de teatre del Casal va presentar a la Sala Municipal el 
seu nou espectacle “Oye, vive la vida!”. El preu de l’entrada 
era un quilo o un litre de productes alimentaris per a nens o 
bé productes d’higiene o neteja.

Abrera va recollir 11 tones de menjar per al Banc d’Aliments

Els escolars abrerencs 
celebren la Castanyada

Visita de l’escriptora Núria Coll a la Biblioteca

L’escriptora i periodista Núria Coll va visitar el passat mes 
de novembre la Biblioteca Josep Roca i Bros d’Abrera per 
presentar la seva primera novel·la Tots els llocs em recor-

den a tu. L’autora va explicar com va arribar a escriure-
la davant una entusiasta acollida de part de la vintena 
d’assistents.

Abrera recapta 1.500 euros al 
Festival Solidari contra el Càncer 

Les assistents a la presentació del llibre, amb l’autora

Cel·lebració de la castanyada a l’Escola Bressol
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Treballadors d’empreses participen 
en la conservació de la ribera del riu

L’activitat s’emmarca en la difusió que 
l’Ajuntament fa sobre els valors naturals del 
municipi 

Abrera té un dels trams del riu Llobregat més 
ben conservats de la comarca

Una quinzena de treballadors d’una empresa del nos-
tre polígon va participar en una jornada de volunta-
riat per la preservació i millora de la ribera del riu 

Llobregat al terme municipal d’Abrera. Aquest espai és una 
zona protegida inclosa a la Xarxa Natura 2000 pels seus va-
lors naturals, tant com a ZEPA (Zona Espacial Protecció per a 
les Aus) com a LIC (Lloc d’Importància Comunitària) i també 
al PEIN (Pla d’Espais d’Interès Natural) de la Generalitat de 
Catalunya.  

Aquest grup de voluntaris (treballadors i familiars) van 
poder col·laborar en activitats de conservació i seguiment: 
conèixer i participar de primera mà en l’anellament científic 
d’ocells; saber del treball de seguiment que s’està fent amb 
la tortuga de rierol; i fer la revisió visual de les caixes niu 

instal·lades al pont de la B-40. A més de participar en tas-
ques de voluntariat per a conservar aquest espai, l’objectiu 
d’una jornada d’aquestes característiques es completa amb 
el coneixement de la importància de conservar espais com 
aquests.

La jornada de voluntariat corporatiu organitzada per SEO/
BirdLife, que fa el seguiment de les aus d’aquest espai 
des de l’any 2002, s’emmarca en la difusió que l’entitat i 
l’Ajuntament d’Abrera fan sobre els valors naturals dels 
ambients de ribera. Aquestes activitats també s’adrecen al 
llarg de l’any a entitats i veïns. 

La vegetació de ribera és un hàbitat molt important per 
l’elevada biodiversitat d’ocells que té, pel refugi de la fauna 
i perquè actua com a corredor biològic. Malgrat que el tram 
baix del Llobregat acostuma a estar molt malmès per les in-
fraestructures, sortosament a Abrera s’ha conservat bé el 
bosc de ribera (és un dels trams més ben conservats del Baix 
Llobregat) i té una plana al·luvial força intacta. 

Els voluntaris, observant com es fa l’anellament d’ocells
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El govern de Mariano Rajoy està a punt d’aprovar una llei que és tot 
un atac contra l’autonomia local i els Ajuntaments. Sota l’excusa 
d’un fictici estalvi econòmic, l’Avantprojecte de Llei de Raciona-
lització i Sostenibilitat de l’Administració Local (ARSAL) pretén 
retallar els serveis que els ciutadans i les ciutadanes reben dels 
seus Ajuntaments. A partir de la seva aprovació, l’Acció Social, els 
Serveis educatius o la Promoció de l’economia deixaran de ser com-
petències municipals i passaran a ser assumides directament per 
la Generalitat de Catalunya o les Diputacions. De res ha servit el 
posicionament contrari dels Ajuntaments, de les entitats munici-
palistes, dels grups polítics parlamentaris i de les organitzacions 
sindicals. Fent gala d’una manca de diàleg sense precedents, i 
amb la solvència que li dóna la majoria absoluta al Congrés, la llei 
s’aprovarà i les principals víctimes en seran els ciutadans. 
A partir de l’aprovació d’aquesta llei, les decisions sobre les po-
lítiques socials i econòmiques del nostre poble no les prendrà 
l’Ajuntament (coneixedor en primera instància de la realitat local) 
sinó la Diputació de Barcelona o Generalitat, que des de la llunyania 
difícilment sabran donar respostes acertades a les problemàtiques 
concretes de cada municipi. Quin sentit té que els Serveis Socials 
passin a ser competència dels governs autonòmics? O que la neteja 

viària pugui ser competència de les Diputacions? Qui tindrà cura de 
les Escoles Bressol municipals, avui tan maltractades per la man-
ca de finançament? Qui farà les polítiques de promoció econòmica 
del territori?. Un cop aprovada la llei, els Ajuntaments deixarem de 
participar en la programació i planificació educativa dels nostres 
centres escolars; en la gestió de l’atenció primària de la salut; en les 
polítiques de foment de l’ocupació i en les competències d’atenció a 
les persones. Però no només això: la llei obre la porta a que l’Estat 
elimini qualsevol servei municipal deficitari, la qual cosa suposa 
a la pràctica eliminar la gran majoria de serveis que ofereixen els 
Ajuntaments, ja que pel seu caràcter públic són sempre deficitaris 
econòmicament. 
El PSC d’Abrera està en contra d’aquesta llei perquè lluny de ra-
cionalitzar l’Administració local farà que la ciutadania disposi de 
menys serveis i de pitjor qualitat. És una llei tramposa. No evita 
duplicitats administratives, no simplifica estructures, no clarifica 
competències i ni tan sols aconsegueix estalviar recursos. La seva 
única voluntat és recentralitzar, privatitzar i reduir dràsticament la 
musculatura democràtica de la nostra societat. I amb això, no hi 
podem estar d’acord. 

El PP contra els Ajuntaments
Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

Avda. Lluís Companys, núm. 8, local 2. 
Telèfon 93 770 72 48

De dilluns a dijous de 18.00 h a 20.00 h
Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

El objetivo del grupo Municipal del Partido Popular de Abrera es me-
jorar el bienestar de nuestros vecinos. Nuestro fin no es defender al 
gobierno del Partido Popular (aunque nos sentimos orgullosos de 
los valores y principios del Partido Popular) para eso, hay grandes 
políticos en otras instituciones del estado. Nuestro objetivo y fin, 
es defender a cada uno de nuestros vecinos. Utilizamos al Partido 
Popular no como un fin, sino como una herramienta (buenos gabi-
netes jurídicos y económicos, presencia en todas las instituciones 
del territorio nacional, que nos da cobertura para llevar nuestras 
propuestas y preguntas a cualquiera de ellas). Nuestro compromiso 
es tal, que nos dedicamos 100 % a realizar política municipalista. 
Realizamos preguntas y propuestas que afectan a nuestro munici-
pio, que sean realizables económicamente y mejoren la calidad y 
bienestar presente y futuro de nuestros vecinos. Y como prueba de 
ello, propusimos al equipo de gobierno que asumiera la organiza-
ción de  una conferencia sobre la clausula suelo en las hipotecas, 
porque pensamos que era un tema tan importante que debíamos 
dejar de lado quien lo había propuesto, unirnos todos, equipo de 
gobierno y oposición, y demostrar a nuestros vecinos que cuando 
existe un problema que les afecta de manera tan trascendental, so-

mos capaces de dejar de lado el partidismo y luchar juntos. El equi-
po de gobierno no quiso saber nada de su organización, ¡pero, es 
que el resto de partidos de la oposición tampoco! Al final la confe-
rencia la organizamos nosotros con gran éxito de público y calidad 
de los conferenciantes.
Otro gran problema que existe actualmente, es la falta de vivienda 
asequible. ¿Cómo puede ser con la que ésta cayendo que existan 
tres pisos de alquiler de protección oficial vacios en Can Morral?, y 
¡ojo! porque una de las intenciones de la Generalitat es privatizar 
el parque de viviendas de protección social que tiene, ¿que pasará 
con los abrerenses que viven en esos pisos? Esperamos que el ayun-
tamiento una vez tenga información más precisa, nos informe, así 
como también solicitaremos al ayuntamiento una política de vivien-
da más activa.
Hemos propuesto, que la próxima vez que se pinten los pasos de 
peatones, se le añada a la pintura, un componente granulado anti-
deslizante y que brilla en la oscuridad, así, como también se suavi-
cen los bordillos laterales de las rampas de los pasos de peatones, 
dos medidas de seguridad complementarias.
Nuestro fin, ¡una Abrera mejor!

Comprometidos con Abrera
Partit Popular d’Abrera

Ad’A fa anys que demana la congelació dels impostos i taxes, 
gairebé des que va començar la crisi, perquè l’economia de 
l’Ajuntament ho podia permetre, però fins ara no se’ns havia fet 
cas. Ara, finalment, el tripartit d’Abrera (PSC, CiU i ICV) ha conge-
lat els impostos i les taxes municipals com demanava Ad’A. 
Però les raons que han portat a Ad’A a demanar en diferents oca-
sions la congelació dels impostos i taxes són radicalment diferents 
a les de l’Equip de Govern. Pel tripartit, congelar, enguany, els 
impostos i les taxes no és sinó un acte purament populista que no 
respon a cap criteri socioeconòmic. El mètode emprat ha estat el 
“tallar i enganxar”.
Incompleixen un important acord de Ple pres el 2011, aprovat 
per la majoria dels grups municipal, inclosos els del govern, que 
comprometia a l’Equip de Govern a elaborar un sistema de taxes i 
preus públics tarifat, és a dir, en el qual pagui més qui més tingui 
i pagui menys qui menys tingui, una qüestió que era demanada 
pels actuals socis de govern ara fa pocs anys, però, clar, quan 
estaven a l’oposició. Ara que governen ho veuen diferent. 
Desconeixen quina és la capacitat econòmica real de les famílies 
d’Abrera i les seves necessitats perquè encara no disposem d’un 

diagnòstic social. No han fet un estudi de costos acurat que per-
meti saber quin és el cost real dels serveis que presta l’Ajuntament. 
I es neguen a elaborar una ordenança que reguli com s’han ator-
gat les subvencions municipals, segons marca la llei.
Així, com es pot saber si els nostres impostos i taxes són justos 
i adequats?
Tanmateix, des d’Ad’A hem fet, com sempre, aportacions que no 
han estat escoltades. Per exemple, hem demanat l’actualització de 
la bonificació de l’IBI a les famílies nombroses, una bonificació 
que segueix sent la mateixa tot i la pujada de més d’un 40% a 
l’IBI feta per Maria Soler. Alhora, hem demanat que la tarifació 
s’apliqui també a alguns impostos com ara l’IBI, o impostos sobre 
l’increment de valor dels terrenys urbans.
Acabem amb una pregunta: què fa el cotxe oficial de l’Ajuntament 
circulant en hores intempestives pels carrers d’Abrera? Doncs, és 
un misteri perquè en aquest Ajuntament no existeix un registre 
d’entrades i sortides d’aquest vehicle. 
És clar que necessitem una auditoria de gestió al nostre  
l’Ajuntament per tal que es posi de manifest que es fa bé i que es 
fa malament.

Impostos, taxes i el misteri del cotxe oficial
Alternativa d’Abrera - EPM

 Plaça de la Constitució, 1. Telèfon: 696 73 24 74
Adreça electrònica: www.ada.abrera@gmail.com

Web: www.ada.cat

Pl. Pau Casals, 4 Tel. 619 36 32 80
Dimarts de 19h a 20.30h

Adreça electrònica: info@ppabrera.com
antonioppabrera@yahoo.es/ - www.ppabrera.com
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El novembre és el mes de lluita i sensibilització contra la xacra de 
la violència masclista que atempta contra els drets de les dones. 
El masclisme continua colpejant amb força la vida de moltes do-
nes i ho fa amb expressions tan cruels com la violència física i els 
assassinats de dones. La violència masclista està encara arrelada 
a les nostres vides i a les formes de relacionar-nos entre gèneres 
i hem d’aconseguir aïllar-la socialment per eradicar les terribles 
conseqüències. Aquesta tasca comença per la presa de conscièn-
cia de les violències que ens envolten i el compromís per aïllar-les i 
condemnar-les, des de les més subtils manifestacions sexistes fins 
als maltractaments.
En aquest sentit, Abrera lluita contra la violència masclista. Ho fa 
per l’impuls de les entitats d’igualtat, per la col·laboració de les 
escoles i l’institut, per la implicació i treball transversal de les di-
ferents àrees de l’Ajuntament, per totes les entitats que s’hi impli-
quen, per la gent que surt al carrer a solidaritzar-se i manifestar la 
necessitat de canviar comportaments violents per relacions saluda-
bles. Aquestes accions són les que any rere any, ens ajuden a arribar 
més lluny, a més joves, a més gent.

Enfortint els serveis d’atenció a les dones que pateixen violència i, 
alhora, treballar per l’equitat de gènere, amb un sistema educatiu 
ben fort, amb una política que fomenti la cultura com a arreladora 
de valors i cohesió social, amb serveis i accions comunitàries que 
ens permetin treballar els vincles de les persones a la seva comuni-
tat, podrem anar avançant en les xarxes de solidaritat i en la creació 
d’altres formes de viure, de relacionar-nos i d’organitzar-nos. 
Sabem que aquesta, però, és la direcció contrària a què ens por-
ta la política de lluny, la de l’estat. En ple procés de destrucció de 
l’estat social i democràtic i amb l’ofensiva que està protagonitzant 
contra les llibertats, els drets socials i polítics, els serveis públics... 
estem constatant com augmenten les desigualtats i, amb elles, la 
desigualtat de gènere. 
Aquest rumb erràtic amb què les dretes gestionen aquesta crisi, es 
confronta des de baix, des de la política de proximitat, des de les 
alternatives que construïm la gent. Són els espais comunitaris on 
tenim les oportunitats i les experiències més positives per a fer-
hi front i crear una altra realitat. I així fem poble dia a dia, el po-
ble on ens agrada viure i des d’on defensem els drets i el benestar 
col·lectiu. 

Contra les violències masclistes

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

Las políticas arancelarias de España, que dependen de la unión 
Europea suponen la progresiva supresión de la protección de la 
que gozaban los productos de casa, dando entrada a productos ex-
tranjeros. Esto ha concluido que los productos locales tengan que 
competir con productos extranjeros cuya competencia es desleal. 
Es desleal porque pagan sueldos de esclavitud (20 euros al mes) en 
condiciones laborales indignas, jornadas de 14 horas, y en festivos. 
Además muchos de estos trabajadores esclavizados son niños. Una 
doble inmoralidad. La caída del consumo interno es uno de los cau-
santes de la situación económica. La globalización económica con 
la emigración de las industrias a China ha desolado nuestra tierra. 
La inversión de extranjeros en nuestro país ha hecho caer los pre-
cios de los salarios. La venta de proximidad revierte en un beneficio 
de la economía local porque garantiza la continuidad y creación de 
puestos de trabajo en el municipio, en la comarca y en la nación 
española. El consumo de productos locales potencia la construc-
ción de una identidad territorial propia y contribuye al arraigo de 
sus consumidores con el entorno que los proveen de productos ali-
mentarios, bebidas, textiles y de cualquier otro tipo. La regidora de 
promoción económica debería estudiar y de elaborar una campaña 
publicitaria para concienciar sobre los beneficios de adquirir pro-

ductos de proximidad que también ponga en valor los distintivos de 
DOP (denominación de origen protegida), ETG (especialidad Tradi-
cional Garantizada), incentivar su adquisición y promocionar este 
modelo de producción, distribución y consumo basado en la poten-
ciación de las relaciones humanas , criterios de eficiencia energéti-
ca, transparencia informativa, protección de puestos de trabajo no 
esclavo, y calidad de productos de proximidad en la oferta de los di-
ferentes  locales comerciales de nuestro municipio e informar a los 
clientes de la procedencia de los productos de una manera visible. 
La actual crisis se debe a la globalización económica. Hemos envia-
do nuestras industrias al tercer mundo donde trabajadores esclavos 
y sin derechos sindicales ni humanos trabajan por 20 euros al mes. 
Por eso nuestra economía no funciona. Por otro lado hemos abierto 
las fronteras a extranjeros que trabajan a 1, a 2 o 3 euros la hora sin 
contrato, 14 horas al día y festivos. Eso lo amparan las grandes en-
tidades financieras y las grandes empresas. La casta política lo sabe 
y lo consiente. Lo consiente porque son corruptos y cobran de esas 
empresas y bancos. Lo mismo que la UGT, CCOO y CNT. Todos están 
comprados por el sistema. Que no te engañen. Sólo existe la salida 
de Plataforma por Catalunya.

Consumir productos locales
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

Els pressupostos de la Generalitat del 2014 mantenen el nivell de 
despesa, no incorporen noves retallades i donen prioritat a la des-
pesa social
Us escrivim aquestes línies quan encara s’estan discutint al Parla-
ment els pressupostos presentats que es fonamenten en dos grans 
objectius: protegir l’estat del benestar i contribuir a la recuperació 
econòmica.
No hi ha cap retallada nova. Hem arribat al límit, ja no és possible 
reduir despesa sense afectar l’estat del benestar. Per tant, es manté 
el nivell de despesa.
El pressupost del 2014 destina un 71,1% de la despesa a les polí-
tiques socials, per tant, es protegeix l’estat del benestar com mai 
s’havia fet. 
Malgrat les dades d’una lleugera millora en l’economia, seguim pa-
tint els efectes de la crisi i hi ha persones i famílies en risc d’exclusió 
social que cal protegir, per això es dóna prioritat a la despesa social  

i s’incrementen en 91 milions d’euros els recursos que es destinen 
a PIRMI, beques menjador, pobresa infantil o habitatge social per a 
persones que han patit desnonaments. 
Finalment no podríem acabar aquest escrit sense parlar de la 3a 
Escola d’Abrera. Només sortir el pressupost publicat, en veure que 
la 3a Escola no sortia desglossada amb el nom d’Abrera (tal com 
esperàvem tots) el grup municipal de CiU ens vam posar en contac-
te amb el grup parlamentari per saber com estava el tema. I ens 
confirmen que el projecte segueix el seu curs i que la escola està 
contemplada dins la partida d’inversions no territorialitats del De-
partament d’Ensenyament.
Sembla que finalment s’incorporaran esmenes per tal que el pro-
jecte surti amb l’inversió territorialitzada, que a fi de comptes és 
el més lògic, després de haver-se aprovat fa uns mesos una moció 
unànime de tots els partits demanant-la. 
Esperem que ho mantinguin!

Els pressupostos de la Generalitat
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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El passat mes de novembre el Club Esportiu Abrera va 
fer la presentació dels equips de la temporada 2013-14 
i de l’escola de futbol al Pavelló Esportiu Municipal. A 

l’acte de presentació es va fer el lliurament de diplomes als 
jugadors del primer equip per l’ascens aconseguit i per ser 
guanyadors de la lliga la temporada passada. 

L’entitat, integrada per 167 jugadors, 11 tècnics i 9 delegats 
de pista,  està dividida en dues parts: l’escola de futbol sala, 
on es formen jugadors de 4 a 8 anys, i  la secció dels equips 
que actualment competeixen en les tres categories de pre-
benjamí a aleví (de 6 a 11 anys), d’infantil a cadet (de 12 a 
15 anys), i de juvenil a amateur (de 16 a 23 anys).

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA14 VILA

Al gener de 2010, l’alcaldessa d’Abrera escrivia al Butlletí Munici-
pal d’Abrera “La instal·lació [...] donarà feina a 150 petites i mitja-
nes empreses i 600 treballadors durant el procés de construcció; i 
comptarà amb una plantilla estable de 700 treballadors quan esti-
gui en funcionament. Gràcies al conveni signat entre l’Ajuntament 
d’Abrera i Mercadona, els nous llocs de treball seran per a veïns i 
veïnes d’Abrera.” En pàgines interiors, en un d’aquests articles de 
propaganda habituals en aquest mitjà, també llegíem: “els llocs 
de treball s’atorgaran a persones adscrites al Servei d’Ocupació 
Local[...]. Així ho ha establert [sic] el conveni que ha signat 
l’Ajuntament amb l’empresa Mercadona per tal de garantir que les 
noves contractacions de treballadors siguin per a veïns i veïnes 
d’Abrera. Aquests llocs de treball seran per a quan el centre es posi 
en marxa però també durant els quatre anys que duri la construcció 
de l’equipament”.
Segur que bona part dels i de les votants del PSC van creure les 
paraules de l’alcaldessa. En unes èpoques on l’atur al nostre poble 
es troba, com a mitjana, al voltant de 14,29% d’atur registrat des 
del 2010, prometre llocs de feina era i és una estratègia populista i 
enganyosa. A l’abril de 2010, EU-IU dèiem, al mateix butlletí, que 

aquests compromisos que publicitava l’equip de govern  era “en-
redar para hacer creer a la población algo que la Sra. Alcaldesa no 
puede cumplir y no debería prometer”. I explicàvem que malgrat la 
signatura de qualsevol conveni,  la llei no permet obligar a una em-
presa privada a contractar persones d’una població determinada. 
Així, quan l’alcaldessa feia aquestes declaracions en realitat venia 
fum a la població abrerenca.
Ara, les obres del centre logístic marxen a bon ritme. Ara, la gent 
pregunta, en privat i en el ple municipal, on és la feina per a 600 
persones i 150 empreses durant la construcció? Com s’han benefi-
ciat els aturats i aturades del nostre poble d’aquestes obres? Ara, la 
gent comença a dubtar, hi haurà feina al centre logístic per a veïns 
i veïnes d’Abrera? 
I la Sra. alcaldessa d’Abrera, què li dirà a la gent que li va fer con-
fiança amb el seu vot el 2011 creient que hi hauria feina a cabassos 
al nostre poble? Assumirà la seva responsabilitat per haver generat 
expectatives impossibles d’acomplir entre les persones en situació 
d’atur o s’excusarà dient que només es referia als “nous llocs de tre-
ball” i que la gent no ho va entendre, o no ho va llegir bé?

On són els llocs de feina promesos?

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

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

euiaabrera@yahoo.es

Presentació de la nova temporada dels equips del Club Esportiu Abrera

La graderia del Pavelló Esportiu Municipal es va tornar 
a omplir de pares i mares i familiars emocionats per 
veure la presentació de la nova temporada del club 

2013-2014. 

L’entitat està integrada per 11 equips federats, l’escola i els 
veterans. El CB Abrera és un dels clubs més antics del muni-
cipi amb més de 28 anys d’història.

El Club de Bàsquet Abrera ha fet la presentació 
dels equips de la temporada 2013-2014
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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 03 95
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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El Mercat Municipal d’Abrera 
commemora el seu 5è aniversari

El passat 30 de novembre el Mercat Municipal d’Abrera 
va celebrar els seus cinc anys de funcionament amb 
diferents activitats: hi va haver xocolatada, taller de 

globoflèxia, exhibició de funky, degustacions a parades 
del Mercat  i sorteig de premis, entre d’altres activitats.

En nom de la família, les més sentides gràcies per aquest 
homenatge, el primer celebrat després de la seva mort, a 
Montserrat Carol, pseudònim de Montserrat Crusells Tru-
ñó. 
La Biblioteca d’Abrera ha emparat aquest acte, demostra-
ció de la seva sensibilitat per la cultura i del seu amor a la 
poesia, la més alta manifestació de l’esperit humà. 
José Luis García Herrera, ànima de l’homenatge, és un 
dels més importants poetes de l’Espanya d’avui: només cal 
esmentar títols com “Lágrimas de rojo niebla”, “La Ciudad 
del agua”, “Las huellas del viento”, “Mar de Praga”, entre 
d’altres, tots guardonats amb premis de notable prestigi. 
Montserrat Crusells exercí un any de mestre aquí i volun-
tàriament per resoldre un greu problema d’ensenyament 
en aquella Abrera rural d’uns 2.000 habitants dels anys 
cinquanta. Ara Abrera li retorna el que ella va donar. Grà-
cies, Abrera.

Josep Carol

Homenatge a Montserrat Carol
La Biblioteca Josep Roca i Bros va organitzar un recital de 
la mà del poeta local José Luis García Herrera en home-
natge a la poetessa Montserrat Crusells, amb el nom li-
terari de Montserrat Carol (1929-2011). L’autora, que va 
néixer a Esparreguera, va viure i casar-se a Abrera, a on 
va exercir de mestra. El seu marit, hi va fer una donació 
de llibres.

Agraïment
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Sebastià Romero (36 anys) és un veí del Rebato que treba-
lla de professor a un institut i que fa 5 anys va decidir ini-
ciar l’”Espai Jove” al Centre Obert per atendre joves d’entre 
12 i 16 anys amb problemes de conducta i en situació de 
risc i exclusió social.

- Què et va motivar a endegar aquest projecte de volunta-
riat social i educatiu?

- Volia fer un servei a la comunitat i alhora cobrir una necessitat 
d’atenció a adolescents d’entre 12 a 16 anys que no estaven 
atesos. Aquesta és una etapa molt complicada i a determinats 
perfils de nois i noies, si no es fa un seguiment, tenen un alt 
risc de patir fracàs escolar i problemàtiques socials. Vaig veure 
que cap servei cobria aquesta franja d’edat al municipi i vaig 
proposar a l’Ajuntament de crear aquest espai d’atenció als 
adolescents per ajudar-los amb reforç escolar. 

- Per què muntar aquesta activitat al Casal de Joves?
- Aquesta activitat està muntada al Centre Obert del Casal de 

Joves, i no a dependències municipals, perquè no sigui tan 
institucional i que els joves s’habituïn a anar a un equipament 
per a joves. Aquí es fan dues sessions setmanals de 2 hores ca-
dascuna.

- Quin és el perfil dels usuaris del servei?
- Tenim entre uns 20 i 25 adolescents. La majoria són casos de-

rivats del Departament d’Acció Social, però també vénen de 
l’institut a través de la psicòloga, i també hi ha adolescents 
que vénen directament interessats per aquest servei.

- Com es planteja l’activitat?
- Primer es va plantejar com un reforç escolar però a partir del 

segon any vam obrir aquest espai a més joves i el vam rede-
finir com un espai de socialització, de relació interpersonal, 
d’educació en el lleure... i es va complementar amb activitats 
externes un cop al mes amb sortides a Montserrat, visita al 
zoològic, teràpia amb cavalls, etc.

- La idea inicial s’ha anat adaptant durant aquests 5 anys 
a les necessitats detectades...

- Sí, s’ha anat adaptant a les necessitats de cada alumne segons 
la seva situació: si tenen barreres lingüístiques, d’actitud, 
manca de tècniques d’estudi... Sovint et trobes amb manca 
d’afectivitat i d’atenció, no només de les famílies sinó també 
del seu entorn. En aquest espai fem teràpia de grup i treballem 
temes personals. Aprofitant conflictes a l’escola obrim un es-
pai de reflexió i debat i treballem l’educació emocional.

- I quin és el teu balanç?
- Ara, per qüestions personals i de feina ja no li puc dedicar tant 

de temps i ho porta un altre educador però personalment ha 
estat una molt bona experiència i professionalment m’ha per-
mès tenir un aprenentatge amb aquests joves i adolescents en 
situació de risc i exclusió social. He comprovat que si tu t’hi 
impliques, la seva implicació emocional vers tu també és forta. 
Es crea un actitud favorable i s’estableix un fort lligam emocio-
nal. 

- Aquest ja és un servei consolidat?
- Amb 5 anys considero que aquest servei ja està consolidat i 

gràcies en gran part a la implicació personal de l’educador, 
de la psicòloga municipal i de la meva implicació. Però caldria 
reforçar-lo amb la figura d’un dinamitzador juvenil. Aquests 
adolescents no acostumen a participar en activitats reglades 
i tot el seu esbarjo el passarien jugant amb el portàtil. El di-
namitzador proposa activitats d’educació en el lleure i ofereix 
recursos de treball i estudi, proposa activitats dissenyades es-
pecíficament per a ells amb un seguiment diari. 

- I tota aquesta feina, com es reflecteix en els joves?
- Això redueix possibles xocs de convivència, millora la seva 

actitud, dóna resultats acadèmics d’educació en valors de ci-
visme i integració. Tot i que el profit acadèmic real en general 
continua essent baix i regular, el profit personal (de socialit-
zació) és alt. Es crea cohesió de grup i se senten atesos per-
què generalment presenten mancances d’atenció. Es treballa 
molt l’educació emocional i això funciona molt. Alumnes que a 
l’institut són alumnes inadaptats i expulsats de classe, al Casal  
de Joves vénen puntuals i de manera regular. Normalment són 
molt crítics amb l’escola, però són capaços de reconèixer les 
conductes negatives.
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SEBAS ROMERO, PROFESSOR DE SECUNDÀRIA I EDUCADOR

“L’educació emocional 
millora els resultats acadèmics 
d’educació en valors de civisme 

i integració”


