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La Festa Major d’Abrera, més participativa 
i amb activitats gratuïtes per a tothom
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2on premi: Rafael Lorite El diable bellugant la cua

3er premi: Francisco Gallardo Quiets

Premi especial socis: Carlos Canals El reflejo

Els pressupostos municipals 
són prudents però amb una 
important aposta per la 
despesa social

Lliurament de claus als 82 
adjudicataris dels pisos de 
protecció oficial de Can Morral

Abrera tindrà el primer Consell 
Municipal de Dones del Baix 
Nord que promourà la seva 
participació social i política
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4 PRESSUPOSTOS  
 Els pressupostos municipals per al 

2012 són de 12,9 milions d’euros, uns 
comptes sòlids i prudents amb una 
important aposta per la despesa social

 
 L’ajut a les famílies, la promoció de 

l’ocupació, l’educació i el mante-
niment i millora de la via pública, 
principals eixos d’acció  

8 URBANISME
 Comença la reurbanització de la plaça 

de l’Església per a crear un nou espai 
d’esbarjo i ressaltar el temple romànic 
de Sant Pere

9 URBANISME
 Els veïns adjudicataris dels 82 pisos de 

protecció oficial de lloguer amb opció 
de compra del barri de Can Morral ja 
tenen les claus de les seves llars

10 FESTA MAJOR
 Centenars de persones han participat  

en les activitats programades per la 
Festa Major d’Abrera amb propostes 
gratuïtes per a tots els públics

12 SERVEIS
 Les dones d’Abrera i de la comarca 

ja disposen d’un servei d’informació 
i assessorament en l’àmbit familiar, 
laboral i personal
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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.

Departament de Comunicació. Coordinació: Pilar Peiró. Disseny gràfic: Montse Farré. 
Fotos portada: guanyadors del concurs de fotografia Fes Clic! a la Festa Major. 
Impressió: Cevagraf, SCCL. D.L: B-37061-82

 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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Temps difícils

Vivim temps difícils. La crisi no s’atura i cada vegada més perso-
nes es veuen afectades per la imparable epidèmia de l’atur. Davant 
d’això, l’Ajuntament té l’obligació d’estar al costat de les famílies, 
ajudant a qui més ho necessita. Però l’economia i el govern de 
l’Estat ens ho està posant difícil. Fins i tot a nosaltres, que som un 
Ajuntament solvent, que gràcies a la prudència dels darrers anys 
avui disposem d’un coixí que ens permet mantenir la major part de 
serveis, tot i les successives reduccions de les aportacions de les 
administracions de l’Estat i de la Generalitat. 

Per aquest motiu, perquè hem demostrat saber gestionar els nos-
tres recursos, perquè no hem estirat més el braç que la màniga, no 
podem permetre que decideixin per nosaltres. El govern del Partit 
Popular està prenent decisions que 
vulneren l’autonomia del nostre po-
ble. Ha apujat un 10% la contribució 
sense preguntar-nos-ho. Decideixen 
que no podem fer ús dels diners es-
talviats pel nostre municipi amb els equipaments que necessitem 
sinó que s’han de destinar primer als bancs perquè cobrin abans 
d’hora els seus préstecs. Retallen subvencions i aportacions. Fan 
una reforma laboral que facilita l’acomiadament dels treballadors 
a les nostres empreses, apugen l’IVA, augmenten l’IRPF dels autò-
noms i retallen les prestacions socials. Tot això sota la batuta d’uns 
Mercats als que no hem votat i en contra de les promeses electorals 
amb què van guanyar les eleccions fa poc més de mig any.

Les mesures adoptades pel Govern d’Espanya dibuixen un món to-
talment diferent del que hem viscut en els darrers anys, ataquen 
frontalment l’estat del benestar i de manera absolutament injus-
ta fan pagar als ciutadans i ciutadanes d’aquest país, i també als 
Ajuntaments, la culpa d’una crisi que no hem provocat. 

Crec, sincerament, que aquest no és el camí.

Tiempos difíciles

Vivimos tiempos difíciles. La crisis no cesa y cada vez más personas 
se ven afectadas por la imparable epidemia del paro. Frente a esto 
el Ayuntamiento tiene la obligación de estar al lado de las familias, 
ayudando a quien más lo necesita. Pero la economía y el gobierno del 
Estado nos lo esta poniendo difícil. Incluso a nosotros, que somos un 
Ayuntamiento solvente, que gracias a la prudencia de los últimos años 
hoy disponemos de unos ahorros que nos permite mantener la mayor 
parte de servicios, a pesar de las sucesivas reducciones de las aporta-
ciones de las administraciones del Estado y de la Generalitat.

Por este motivo, porque hemos demostrado saber gestionar nuestros 
recursos, porque no hemos estirado más el brazo que la manga, no 
podemos permitir que decidan por nosotros. El gobierno del Partido 

Popular está tomando decisiones que 
vulneran la autonomía de nuestro pue-
blo. Ha subido un 10% la contribución 
sin preguntarnos. Deciden que no pode-
mos hacer uso del dinero ahorrado por 

nuestro municipio para las inversiones que necesitamos, sino que se 
debe destinar primero a los bancos para que cobren antes de tiempo 
los préstamos. Recortan subvenciones y aportaciones. Hacen una re-
forma laboral que facilita el despido de los trabajadores de las empre-
sas, suben el IVA, aumentan el IRPF de los autónomos y recortan las 
prestaciones sociales. Todo esto bajo la batuta de unos Mercados a los 
que no hemos votado y en contra de las promesas electorales con las 
que ganaron las elecciones hace poco más de medio año.

Las medidas adoptadas por el Gobierno de España dibujan un mundo 
totalmente diferente del que hemos vivido en los últimos años, atacan 
frontalmente al estado del bienestar y de manera absolutamente in-
justa hacen pagar a los ciudadanos y ciudadanas de este país y también 
a los Ayuntamientos, la culpa de una crisis que no hemos provocado. 

Creo, sinceramente, que este no es el camino.

El govern del Partit Popular ha apujat un 
10% la contribució. Augmenta l’IVA, l’IRPF i 

facilita l’acomiadament dels treballadors.
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Un pressupost sòlid i  prudent que aposta 
per la despesa soci al i l’espai  públic

PRESSUPOST D’INGRESSOS     TOTAL 12.898.670,39 €

Fonts de finançament

Taxes
23,73 %

Impostos
52,26 %

Altres
3,44%

Subvencions
20,57 %

L’Ajuntament d’Abrera compta amb un pressupost de 
12.898.670 euros per a l’exercici de 2012.
Aquests són un comptes sòlids i prudents, que tot i 

la crisi econòmica que ha afectat als ingressos procedents 
de l’activitat econòmica i de la construcció, aposten per 
la despesa social, amb dotacions econòmiques destacades 
per a Promoció Econòmica, Acció Social, Ensenyament i 
Via Pública. Aquests comptes, a més, permetran fer grans 
inversions sense haver de recórrer a crèdit ni a estalvi acu-
mulat. 
Com a normes bàsiques de la seva execució s’imposa la 
prudència, contenció i austeritat amb l’objectiu de que la 

Els comptes són de gairebé 12,9 milions 
d’euros i posen l’accent en Promoció Econòmica 
i Acció Social, sense desatendre Ensenyament 
i Via Pública

PRESSUPOST MUNICIPAL 2012: 

12.898.670,39 euros
1.075,52 euros/habitant
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Un pressupost sòlid i  prudent que aposta 
per la despesa soci al i l’espai  públic

PRESSUPOST DE DESPESES TOTAL 12.898.670,39 €

Distribució de la despesa

Subvencions
5,26 %

Serveis
39,05 %

Amortitzacions
7,40 %

Personal
38,73 %

minva d’ingressos no afecti ni la qualitat ni la quantitat 
dels serveis que el consistori presta als veïns.
Per a la seva elaboració s’ha tingut en compte les prioritats 
de l’actual govern municipal que són: generació d’ocupació 
i reactivació econòmica per a fer front a la crisi, enforti-
ment de les polítiques socials i defensa dels interessos 
d’Abrera.
Pel que fa als ingressos, el pressupost se sustenta en un 
96% de recursos propis entre impostos directes i indirec-
tes, taxes municipals i transferències d’altres organismes, 
tot i que es produeix una davallada de les subvencions 
externes, procedents de l’Estat, de la Generalitat i la Dipu-

tació de Barcelona.
En quant a despeses, en termes generals hi ha hagut una 
disminució del 18,4% de la despesa. S’han mantingut les 
subvencions a associacions i entitats del municipi que han 
augmentat en un 2% i les ajudes a les famílies que més ho 
necessiten, que han augmentat en un 13%. 

Inversió
9,56 %

Els pressupostos de 2012 es recolzen 
en els recursos propis del consistori 

davant la incertesa d’aportacions 
d’altres administracions
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DISTRIBUCIÓ PRESSUPOST PER ÀREES (sense costos de personal)  2012
Promoció Econòmica 126.000,00 €
Acció Social, Dones, Igualtat 230.000,00 €
Ensenyament 185.000,00 €
Obres, Serveis Urbans i Mobilitat 964.300,00 €
Urbanisme i Medi Ambient 305.966,24 €
Joventut 90.000,00 €
Salut 73.000,00 €
Esports 433.000,00 €
Comunicació 40.000,00 €
Cultura 254.500,00 €
Administració general 225.100,00 €

Aquest és un pressupost sòlid i prudent que 
permet finançar importants inversions sense 

haver de recórrer al crèdit ni a l’estalvi acumulat

PRIORITATS 
DELS 

PRESSUPOSTOS

Es destinen 230 mil euros (un 9% més que 
l’any anterior) per donar més atenció domici-
liària i ajudes a les famílies, tant pel que fa 
a productes d’atenció bàsica (13,04%), com 
ajudes econòmiques (8,33%).
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 126.000 €
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 230.000 €

Augmenta la seva dotació a 126 mil euros 
(un augment del 12,50%) per dur a terme 
iniciatives formatives i d’ocupació i accions 
de dinamització de l’economia local. 

Destinar més de 964 mil euros del pressupost 
global (5,56% més que l’any passat) al man-
teniment i millora de la via pública, parcs i 
jardins urbans, renovació del mobiliari urbà, 
reposició d’enllumenat públic i millora de 
clavegueram en resposta a les peticions ciu-
tadanes.

EN
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 185.000 €

M
AN

TE

NIMENT DE LA VIA PÚBLICA

946.000 €

S’aprova una partida de 185 mil euros a 
Ensenyament (2,21% més que al 2011) per 
al manteniment de programes com les aju-
des per a l’adquisició dels llibres de text o 
l’assumpció del transport escolar dels alum-
nes dels barris o la construcció de la nova 
Escola Bressol.
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La inversió s’ajusta a l’execució de projectes 
compromesos, millora d’instal·lacions i de la via pública 

Per aquest 2012 es contemplen importants actuacions 
de millora a la via pública, tant al nucli urbà com 
a les urbanitzacions. En aquest sentit es destinaran 

222.700 euros per a l’asfaltat de carrers i la millora de vo-
reres; 185 mil euros, a parcs i jardins; 90 mil euros, a mo-
bilitat urbana; 60 mil euros, a la renovació de l’enllumenat 
públic; 60 mil més es destinaran a mobiliari urbà i sen-
yalització; i 30 mil euros, per a la millora de la xarxa de 
clavegueram. 

Com en anys anteriors, el consistori continua apostant per 
a les famílies i manté ajuts en matèria d’educació com la 
subvenció del 50% per a la compra de llibres de text  i 
del bus escolar per als alumnes de primària i secundària 
residents als barris. 

Entres les principals inversions previstes, destaquen la 
creació d’un nou espai per a entitats al Pavelló Esportiu 
Municipal, amb una dotació de 90 mil euros; i el mobiliari 
de la nova Escola Bressol Municipal que s’està construint 
al barri de Sant Hilari. En aquest exercici destaquen inver-
sions importants per a millores a instal·lacions, com els 
65 mil euros per a millores al Centre Aquàtic Municipal, les 
piscines d’estiu, les instal·lacions de la Policia Local, la 
deixalleria i instal·lacions escolars. 

INVERSIONS PRESSUPOST 2012 

Grans Obres 
Nou espai d’Entitats esportives al Pavelló 90.000,00 €
Construcció Nova Escola Bressol 65.000,00 €
Millores Centre Aquàtic i Piscines d’Estiu 36.000,00 €
Millora d’instal·lacions Policia Municipal 14.000,00 €
Millores Deixalleria Municipal 9.000,00 €
Millores instal·lacions escolars 8.000,00 €
 
Via pública 
Pla de millora d’asfaltat i voreres 222.697,51 €
Millores parcs i jardins al nucli urbà i barris 185.606,77 €
Millores mobilitat urbana 90.000,00 €
Renovació enllumenat 60.000,00 €
Mobiliari urbà i senyalització 60.000,00 €
Reposició de clavegueram 30.000,00 €
 
Paraments diversos 
Vehicles  30.000,00 €
Equips informàtics 25.000,00 €
Generador Seguretat Ciutadana (i altres) 25.000,00 €
Mobiliari 22.875,00 €
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Comencen les obres de millora de la plaça de l’Església

Aquest mes han començat les obres de reurbanització 
de la plaça de l’Església de Sant Pere d’Abrera per tal 
de crear un nou espai d’esbarjo per als veïns i fer 

més visible el temple romànic.
El projecte preveu la col·locació de paviment de pedra 
natural, la millora dels accessos per tal de facilitar la mo-
bilitat i suprimir les barreres arquitectòniques, la cons-
trucció de murs de contenció perimetrals de formigó, la 
instal·lació de baranes de protecció i, finalment, preveu 
un nou enjardinament.
Per tal de donar més visibilitat a l’església del segle XI,  
es farà una reordenació d’aquest espai netejant la massa 
arbustiva, mantenint els actuals xiprers i fent espais nous 
de gespa, a la part baixa, a banda i banda de les escales 
principals.

A la part de la plaça que dóna a l’avinguda de la Generali-
tat, s’hi instal·larà una pèrgola de fusta de 14 metres de 
llarg per 3,6 d’ample que farà de mirador i tindrà bancs per 
seure a l’ombra i es renovarà el mobiliari urbà.
També es farà una renovació de tota la il·luminació de 
l’espai. Destaquen les lluminàries encastades al paviment, 
a mode de passadís, que aniran des de l’escala principal 
fins a la porta romànica.

El disseny i elaboració del projecte ha estat obra del De-
partament d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Abrera que ha 
tingut en compte la integració en l’espai i la sensibilit-
zació mediambiental i, alhora, ha intentat minimitzar les 
possibles molèsties als veïns que es puguin derivar de les 
obres. 





Ajuntament d’Abrera
www.ajuntamentabrera.cat






 



             
           


Continuen a bon ritme les obres 
d’urbanització del Polígon Indus-
trial Barcelonès 2a fase d’Abrera, on 
s’instal·larà el centre logístic de Mer-
cadona. Una de les millores més desta-
cades d’aquests treballs, és la creació 
d’una nova via de comunicació dels 
veïns del barri de Ca n’Amat amb el 
nucli d’Abrera i l’A-2 a través del carrer 
Ter, que se sumarà a la connexió que ja 
hi ha a través de l’avinguda d’Abrera 
i avinguda de Ca n’Amat. La urbanit-
zació d’aquest àmbit, que supervisa 
l’Ajuntament, genera nous sòls indus-
trials, així com sòls municipals de zo-
nes verdes i d’equipaments per al ba-
rri. La zona verda se situa al nord, en 
la zona del Torrent Gran, i nord-oest, 
com a separació del barri de Ca n’Amat. 

La parcel·la d’equipaments, de 19.751 
m2, se situa a la cantonada del carrer 
Montserrat amb l’avinguda d’Abrera 
i ampliarà de forma molt significativa 
els espais destinats als veïns.
Tant el projecte com les obres 
d’urbanització han tingut especial 
sensibilitat en evitar possibles im-
pactes tant a la zona residencial de 
Ca n’Amat, com a la zona natural del 
Torrent Gran. El projecte preveu la 
creació d’una pantalla vegetal, com 
a separació de la zona residencial de 
la industrial, així com la replantació 
de la zona propera al Torrent Gran. 
Les obres també segueixen el com-
pliment d’un projecte de control am-
biental que minimitzi l’afectació de les 
obres a l’entorn. Durant tot el procés 

d’execució dels treballs, l’Ajuntament 
d’Abrera també manté reunions amb 
els veïns del barri de Ca n´Amat i amb 
l’associació naturalista ANDA per tal 
d’informar-los i atendre les seves con-
sultes.

S’executen les obres d’urbanització 
del Polígon Barcelonès que acollirà Mercadona 
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Lliurament de claus als 82 adjudicataris 
dels pisos de protecció oficial de Can Morral

E ls pisos pertanyen a dues promocions dels carrers 
d´Olesa, camí del Riu i carrer de Jaume I i tenen una 
superfície d´entre 55 i 80 metres quadrats i plaça 

d´aparcament. En concret es van adjudicar 30 habitatges 
de dues habitacions, 50 més de 3 habitacions i 2 habitat-
ges adaptats de dues habitacions.
El lloguer mensual oscil·la entre els 313 i els 429 euros 
i l´adjudicatari també té l’opció de comprar-lo. En cas 

d´adquirir-lo en els primers 5 anys, els compradors es po-
den deduir el 100% del que han pagat de lloguer, i si és 
en un termini de 10 anys la deducció és del 50%. Aquests 
habitatges formen part d´una promoció de 179 pisos que 
va construir l´Institut Català del Sòl (Incasòl) en conveni 
amb l´Ajuntament d´Abrera i que, gràcies a l’insistència del 
consistori, es van adaptar a la modalitat de lloguer amb 
opció de compra per facilitar l´accés a l´habitatge.

El lloguer mensual oscil·la entre els 313 i els 
429 euros i l´adjudicatari també té  l’opció de 
comprar-lo

Aquests pisos formen part d´una promoció de 
302 habitatges de protecció oficial

(D’esquerra a dreta) El secretari d´Habitatge, Carles Sala; el delegat del govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona, Salvador Jorba; 
l´alcaldessa d´Abrera, Maria Soler; i el regidor d´Urbanisme, Jesús Naharro, a l’acte de lliurament

L’Ajuntament d’Abrera, com a entitat gestora del sub-
ministrament d’aigua al municipi, té desplegat un 
programa d’autocontrol en base al qual es realitzen 

múltiples anàlisis químiques i microbiològiques que garan-
teixen la qualitat sanitària de l’aigua.
La qualitat de l’aigua està garantida fins al punt d’entrada 
als edificis, però a partir d’aquí l’aigua entra a la xarxa in-
terna dels edificis, on dipòsits o canonades poden alterar la 
seva qualitat.
Els responsables de mantenir les instal·lacions des de la 
connexió del servei fins a les aixetes, són el propietaris dels 
immobles. En establiments o comerços, els responsables són 
els seus titulars.

Dins el programa d’autocontrol es preveu realitzar mos-
trejos aleatoris a l’aixeta de consumidor. En aquests con-
trols, que es faran en cases particulars 
d’acord als criteris establerts pel RD 
140/2003, es poden detectar incidèn-
cies provocades per l’estat de neteja 
o manteniment de les instal·lacions 
internes dels edificis privats. Un cop 
analitzades les mostres de les aixetes, 
l’Ajuntament enviarà als propietaris un in-
forme amb els resultats i en el cas d’haver-
se donat alguna incidència se’ls recomana-
ran  les accions a prendre.

La qualitat de l’aigua de consum humà 
a l’aixeta del consumidor
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Exhibició de balls de l’Escola de 
Dansa Guillermo Aldana

Cercavila de Festa Major

Concert de l’Orquestra Selvatana

Espectacle flamenc de les 
Juventudes Rocieras

Exposició de pintura d’Il·lusions 
Grup d’Art i de l’Associació La Riera

Correfoc amb la Colla 
de Diables Bram de Foc

Espectacle familiar amb Pep Callau i 
els Pepsicolen

Sardanes amb la Cobla Ciutat de Cervera

Concert Vermut amb David Monné 
Quintet de l’Escola de Música

L’Ajuntament d’Abrera no comparteix necessàriament totes 
les opinions difoses en el marc de celebració dels actes 
de la Festa Major.

Animació infantil amb bany d’escuma

Torneig d’escacs Pere Palau
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Guanyadors del  17è Concurs de Teatre Vila d’Abrera
Aquesta edició va portar a escena un total de 
sis obres de reconegut prestigi de la mà de 
companyies catalanes de teatre amateur

L’actor i director Rafael Ferragut va rebre un 
reconeixement per la seva llarga trajectòria 
dedicada al món del teatre 

Participants al 17è Concurs de Teatre

Manualitats de Dones i Futur

Salsa i balls llatins

Sevillanes del Casal d’Avis

Manualitats del Casal d’Avis

El Grup Pierrot Teatre de Centelles, amb l’obra Debat de 
fusta i guix va ser el guanyador del 17è Concurs de Tea-
tre Vila d´Abrera. El segon premi d´aquesta edició  va 

ser pel Grup Casal Familiar i Recreatiu de Manresa i l´obra 
És així, si us ho sembla; i el tercer premi fou per al grup 8uit 
de Teatre de Sant Cugat que va representar Adreça descone-
guda. 

El premi a la votació popular Núria Estrada, que donen els 
espectadors, es va atorgar al Grup Enric Borràs de Sant Feliu 
de Llobregat per l´obra El criat de dos amos. Pel que fa a 
la millor direcció, el primer premi va ser per al Grup Casal 
Familiar i Recreatiu de Manresa, i el segon, per a Pierrot Tea-
tre de Centelles, que també es va endur el trofeu a la millor 
escenografia. 

Concerts Joves  al parc de Can Morral

Exhibició de grafits
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Abrera acull un Servei d’Informació 
i Assessorament a les Dones 

Les dones d’Abrera i de la comarca ja disposen del Ser-
vei d’Informació i Assessorament a les Dones (SIAD), 
que ofereix l’Ajuntament d’Abrera en col·laboració 

amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i l’Institut Català 
de les Dones. Aquest servei està adreçat a dones que preci-
sen informació i assessorament de tipus jurídic i/o psicolò-
gic, oferint orientació en aspectes relacionats amb l’àmbit 
laboral, social, personal i familiar.
El SIAD és un servei d’atenció psicològica i assessorament 
jurídic que el Departament de Dones i Igualtat posa a l’abast 
de les veïnes d’Abrera, de forma gratuïta.
La posada en marxa del servei dóna compliment a les ac-
cions contemplades al Pla Municipal d’Igualtat en matèria 
d’impuls de les polítiques d’equitat de gènere i de lluita con-
tra la violència masclista.  

Al SIAD s’hi pot trobar:

a) Atenció psicològica: La realitza un equip de psicòlo-
gues. Consisteix en atenció psicològica per facilitar el 
procés de presa de decisions i motivació pel canvi per-
sonal, fomentar l’autoconfiança i l’autoestima i detectar 
situacions de violència masclista.  Altres aspectes que es 
poden treballar des d’aquest servei són: acompanyament 
en processos de malestar emocional  derivats de proble-
màtiques en l’entorn laboral, personal i/o familiars; do-
nar suport i orientació davant d’una situació de violència 
masclista, assetjaments o altres tipus de violències.

b) Assessorament jurídic: El realitza un equip d’advocades. 
Proporciona informació i assessora de temes relacio-
nat amb processos civils: dret de família (separacions 
i divorcis, impagament de pensions d’aliments, guarda 
i custòdia dels fills, règim de visites o divisió de béns 
de guanys) drets de la propietat, drets laborals, entre 
d’altres. També, sobre processos penals: violència mas-
clista, assetjament, o altres.

Informar-se és necessari i és 
el primer pas per exercir i gaudir 
dels drets que reconeixen les lleis

Campanya de civisme 
per als propietaris de gossos

La campanya sobre la tinença res-
ponsable d’animals de companyia 
“Abrera, animals que enamoren” 
recull una guia dels deures de pro-
pietaris de mascotes, consells per a 
una bona convivència i l’ordenança 
reguladora. Aquesta campanya ins-
titucional es pot consultar al web 
www.ajuntamentabrera.cat

Educar el nostre gos permetrà una 
convivència respectuosa entre tots i 
convertirà els animals domèstics en 

uns veïns estimats

1. TENS L’OBLIGACIÓ DE CENSAR EL TEU ANIMAL I IDENTIFI-
CAR-LO.

2. EL TEU GOS HA D’ANAR LLIGAT AMB CORRETJA I PORTAR 
COLLAR.

3. QUAN EL TEU GOS EMBRUTI EL CARRER TENS L’OBLIGACIÓ 
DE RECOLLIR ELS EXCREMENTS DE LA VIA PÚBLICA.

4. CAL EVITAR QUE ELS ANIMALS CAUSIN DANYS O EMBRU-
TIN ELS ESPAIS PÚBLICS.

5. ESTÀ PROHIBIT QUE ELS ANIMALS ORININ ALS PARCS 
INFANTILS, ZONES D’ESBARJO, PROXIMITAT A CENTRES 
EDUCATIUS, FAÇANES D’EDIFICIS I MOBILIARI URBÀ.

6. ESTÀ PROHIBIT L’ACCÉS D’ANIMALS ALS PARCS INFAN-
TILS. PER AL SEU ESBARJO ES DISPOSA DE ZONES ESPE-
CÍFIQUES I DE PIPICAN AL TORRENTET I ALS BARRIS DEL 
REBATO I SANT HILARI.

Com accedir-hi: 
•	 El servei és totalment confidencial i gratuït. 

•	 Cal adreçar-se a les dependències del De-
partament d’Acció Social, Dones i Igualtat 
(carrer Major, 3) en horari de dilluns a diven-
dres de 9h a 14h i dimecres de 15.30h a 19h, 
o bé al  telèfon 93 770 29 11 (mateix horari 
d’atenció)
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Abrera tindrà el primer Consell Municipal 
de les Dones del Baix Nord

L’Ajuntament d´Abrera ha aprovat el reglament 
que regirà el futur Consell Municipal de les Dones 
d´Abrera (CMDA), un òrgan de participació ciu-

tadana, pel que fa a la informació, l´assessorament i la 
col·laboració en els assumptes de la vida pública que afectin 
i interessin a les dones i que té la finalitat de recollir les se-
ves inquietuds per a fer efectiva l´equitat de gènere a partir 
del debat, els espais de relació i l´elaboració de propostes 
per promoure l´empoderament i la participació social i po-
lítica de les dones. 
L´alcaldessa d´Abrera,  Maria Soler, i la regidora de Dones 
i Igualtat, Cristina Bigordà, van fer la presentació d´aquest 
reglament i del Consell Municipal de les Dones davant les 
entitats del municipi que treballen en temes de dones com 
Abrera contra la Violència de Gènere i Dones i Futur, repre-
sentants de partits polítics i de diferents departaments mu-
nicipals.  L´objectiu d´aquest consell és que sigui un òrgan 
consultiu i d´assessorament de l´Ajuntament en polítiques 
municipals en temes de dones, impulsar accions específi-
ques i fomentar la seva participació i igualtat, visualitzant-
les en tots el àmbits de la vida local. 
Aquest Consell funcionarà per un plenari on hi haurà repre-
sentants de la vida associativa del municipi, agents socials, 
representants dels grups polítics i dones a títol individual.

Aquest òrgan consultiu i d’assessorament 
recollirà les inquietuds de les dones i promourà 
la seva participació social i política

Nou Pla Local de Joventut

El municipi ja compta amb un nou Pla Local de Joventut 
2012-2015 que servirà per planificar les polítiques per 
als joves d’entre 12 i 35 anys de manera més eficient i 

prioritzada. Aquesta nova eina no només pretén cobrir les 
seves necessitats sinó també donar-los veu i potenciar la 
seva presència.
Aquest Pla consta de quatre eixos: El Programa Transició Es-
cola - Treball, que portarà a terme tallers a l’Institut; el Pro-
grama Cohesió - Participació, de foment de l’associacionisme 
i la participació a través d’activitats com la Comissió de la 
Festa Major Jove; el  Programa Casal de Joves, amb tallers i 

exposicions; i el Programa Salut amb accions de prevenció i 
promoció, entre d’altres. 
Aquestes línies de treball tracten les diferents problemàti-
ques que s’han detectat a través de la diagnosi realitzada 
al municipi i desenvolupa accions que volen arribar al ma-
jor nombre de joves possible, a través dels diferents ser-
veis del Departament de Joventut i d’altres departaments 
de l´Ajuntament, entitats del municipi (juvenils, culturals, 
etc), l’Institut Voltrera, agents socials,  i altres organismes 
(com la Direcció General de Joventut, la Diputació de Barce-
lona o el Consell Comarcal del Baix Llobregat).  
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Lliurament dels XV Premis de l’Esport Local

El Parc de Can Morral va ser l´escenari de la VIII Fira 
d´Entitats Esportives que va aplegar més d´una dotze-
na d´entitats d´Abrera i desenes de visitants que van 

poder practicar diverses modalitats esportives com bàs-
quet, futbol o escacs; els més petits es van poder enfilar 
als inflables i tots van poder gaudir de les actuacions mu-
sicals i exhibicions de ball com batukada, hip-hop o balls 
de saló. En el marc d´aquesta festa també es van lliurar els 
XV Premis de l´Esport Local. 

L´alcaldessa i el regidor d´Esports van lliurar els premis als esportistes i clubs

Enguany els premis individuals van ser per a: 
- Enrique Serrano de l´Associació d´Escacs d´Abrera
- Carles Faiget del Moto Club Off Road El Suro 
- Iván Casanovas i Jordi Salguero del Club Esportiu Abrera 
- Fran Gijón i Adrián Urgell del Club Bàsquet Abrera 
- Aleix Garcia i Ismael Garcia de l´Agrupació Esportiva Abrera 
- Antonio Barragán del Club Frontenis Abrera 
- Àngela Moro i Robert Puig del Club Atletisme Abrera 
- José Antonio Romo de la Societat Esportiva de Pescadors 
- Raúl Gordillo de l´Abrera Club Ciclista
- Joan Carles Papiol del Centre Excursionista d´Abrera 
-  Jesús Jiménez, en taekwondo; i Ingrid Romero, en gimnàsti-

ca artística, de l´Escola Esportiva Municipal.
- El premi per al millor equip va ser per al Club Petanca Abrera. 

I també van rebre un reconeixement els equips que enguany 
han assolit l´ascens de categoria: el sènior “B” del Club 
Petanca Abrera, el sènior “A” del Club Esportiu Abrera de 
futbol sala i el sènior de l´Agrupació Esportiva Abrera de 
futbol.

Final Nacional de Gimnàstica Artística 
dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya

El Pavelló Esportiu Municipal d´Abrera es va omplir per veure 
la Final Nacional de Gimnàstica Artística dels Jocs Esportius 
Escolars de Catalunya amb els millors gimnastes classificats 
de la temporada. El centenar de participants van competir 
en les diferents  categories d´aleví, infantil, cadet i juvenil 
de nivell A; en la modalitat femenina i masculina, en proves 
de terra, salt i barra. Les gimnastes de l’Escola Esportiva del 
municipi d’Abrera van ser medallistes a totes les categories 
a les quals optaven en la competició per equips.
La competició va ser organitzada per la Unió de Consells 
Esportius de Catalunya en col·laboració amb l´Ajuntament 
d´Abrera i va tenir una participació del 83%.

Premiats al 16è Campionat 
de Gimnàstica Artística Local

Una seixantena de nens i nenes de 8 a 18 anys van partici-
par al 16è Campionat de Gimnàstica Artística Local en les 
diferents modalitats d’exercicis de terra, barra d’equilibris 
i salts.
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Més de 600 participants a la Cursa Popular Abrera Corre D9

La IV Cursa Popular Abrera Corre D9 del Club Atletisme 
d´Abrera va comptar enguany amb la participació de 
més de 600 corredors a les diferents modalitats: van 

creuar la línia de meta 457 corredors (115 en la prova de 
5km i 342 en la de 10km) i a les proves infantils, la participa-
ció també va ser molt elevada, ja que es van haver de tancar 
les inscripcions en arribar al màxim de 400 participants.
En la prova dels 10km es va imposar Paul Sie, amb un temps 
de 32´54”, i tres segons després va creuar la línia de meta 

Roger Campoy. Benito Ojeda va ser tercer amb un temps 
de 33´5” i José Manuel Granadero, quart, amb 33´44”. 
L’abrerenc Juan González, del Club Atletisme Abrera, va 
arribar en setè lloc amb 36´28”.
En la prova de 5km va guanyar Guillermo Vallejo, del Centre 
Excursionista d´Abrera, amb un temps de 17´51”, segon, 
Raúl Plaza amb una marca de 18´18”, i tercer, Joan Escudí 
amb 18´27”. 

380 participants a la 3a Tavascà

Un total de 380 persones van participar a la tercera 
pedalada de BTT de l´Abrera Club Ciclista, la Tavascà, 
en els seus dos recorreguts de 31 i 71 quilòmetres. 

El guanyador de la pedalada llarga va ser Dani Llorenç, de 
Trideporte, amb un temps de 03h 35’50’’, i el guanyador de 
la cursa curta va ser Marcelino Fernández, de la Unió Ciclista 
Olesana, que va fer un temps de 01h 29’ 14’’.
El bon temps va animar els participants, que van finalitzar la 
jornada esportiva amb una botifarrada popular. 

Caminada de Primavera

Un total de 339 persones van participar a la tretze-
na Caminada Popular de Primavera que organitza 
l´Ajuntament en col·laboració amb el Centre Ex-

cursionista d´Abrera i Protecció Civil fins al monestir de 
Montserrat. Els participants van fer 17,3 quilòmetres de 
recorregut.

Dani Llorenç Marcelino Fernández
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En su trabajo diario, al gobierno municipal se le exige una gestión 
responsable de los recursos y decisiones, las cuales deben ser to-
madas siempre en beneficio de los vecinos y vecinas de Abrera. Esta 
exigencia es propia del gobierno, pero debe serlo también necesa-
riamente de los partidos de la oposición. Estos últimos, como re-
presentantes que son del municipio también deben defender a capa 
y espada los intereses de nuestro pueblo, más allá de las consignas 
políticas de sus respectivos partidos políticos.
Esto no fue lo que ocurrió en el Parlament de Catalunya durante la 
votación de los Presupuestos de la Generalitat de Catalunya, donde 
siguiendo consignas políticas, el Partido Popular votó en contra de 
las emmiendas del PSC donde se defendía la construcción de la Ter-
cera Escuela de Abrera. ¿Por qué? Se lo preguntamos a la regidora 
Isabel Ruiz en el Pleno Ordinario del pasado 30 de marzo y no supo 
qué contestarnos. De nuevo, volvimos a preguntárselo en el Pleno 
Ordinario del 25 de mayo, y nos dijo que su voto contrario respondía 
a la lógica de las votaciones parlamentarias.
Señora Isabel Ruiz, en relación a la construcción de la Tercera Es-

cuela no hay dudas ni excusas posibles. Nuestros niños y niñas la 
necesitan y cualquier momento es bueno para exigirlo a la Genera-
litat. Incluso una votación en el Parlament, aunque sea apoyando 
una propuesta de nuestro partido, el PSC. Nuestra escuela está por 
encima de toda discusión política y debemos mostrar un consenso 
total para conseguir que la Generalitat de Catalunya finalmente la 
construya. Para ello es necesario exigir responsabilidad. No sólo al 
gobierno municipal, sinó también a la oposición en el ejercicio de 
sus obligaciones. 
Hablando de responsabilidad. El Gobierno del Partido Popular aca-
ba de dar un hachazo contundente a las familias de este país con 
la mayor subida de impuestos y reducción de derechos sociales de 
la democracia. Han subido el IVA, el IRPF y la contribución, y los 
trabajadores de este país estamos más desprotegidos que nunca a 
nivel laboral, puesto que se facilita el despido y se fomenta la pre-
cariedad. Señores del PP sean responsables y no hagan pagar a los 
trabajadores una crisis que no provocaron. Los ciudadanos de este 
país, y también los de Abrera, no se lo merecen.

¿Por qué el PP votó contra la Tercera Escuela?

Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

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

Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

El PP de Abrera, está satisfecho porque finalmente, gracias al acuer-
do entre el Partido Popular y el Gobierno de la Generalitat en los 
presupuestos de la Generalitat para 2012, se adquirió el compromi-
so del Gobierno de llevar a cabo la construcción, y si es posible, la 
puesta en marcha de la tercera Escuela de Abrera.
Cabe recordar que este equipamiento educativo es una antigua y 
continua reivindicación del PP, desde que el Ayuntamiento cedió los 
terrenos en 2005, con el PSC gobernando en mayoría absoluta en el 
Ayuntamiento y también en la Generalitat con ERC e ICV. La triste 
realidad es que hasta la fecha no se ha llevado a cabo.
En este sentido cabe destacar la actuación del Grupo Popular en 
el Parlament de Catalunya, por insistencia del PP de Abrera, en la 
aceptación de esta enmienda para incluir este proyecto dentro de 
la lista de equipamientos educativos que se iniciarán durante el año 
2012. Desde el Grupo Municipal del Partido Popular opinamos que 
se trata de una gran noticia para nuestros jóvenes y sus familias, 
pero estando en el ecuador del año 2012 sin que se haya materia-
lizado esta inversión, se ha vuelto a instar al Grupo Parlamentario 

Popular para que reclame al Gobierno de la Generalitat su compro-
miso por lo que en este  mes de julio se ha presentado una propues-
ta de resolución parlamentaria pidiendo la ejecución urgente de la 
tercera Escuela de Abrera en 2012.
Expresamos nuestra preocupación por el hecho de que nuestros 
alumnos lleven más de 5 años estudiando en barracones y por tanto 
la necesidad que tiene Abrera de contar con esta escuela.
El PP, desde la oposición, tanto en el Ayuntamiento como en el Par-
lament, ha hecho todo lo que está en sus manos, pero sin el compro-
miso de los gobiernos locales y autonómico será difícil conseguirlo. 
Siempre lo hemos dicho y lo reiteramos. Nunca nos detendremos ni 
ante nada ni nadie hasta conseguir  que la tercera Escuela de Abrera 
sea una realidad.
Nota: el Abrerainfo se edita cada dos meses y el último se editó en 
diciembre de 2011, este grupo municipal, como los demás,  envió 
los correspondientes artículos,  ya desfasados ¿Por qué no se ha 
editado hasta ahora? ¿Incompetencia o mala fe de PSC, CIU e ICV?

Apostamos de nuevo por la 3a Escuela de Abrera

Partit Popular d’Abrera

L’escrit que ara llegiu hauria d’haver aparegut al febrer. Sembla 
ser, però, que al nou Equip de Govern  no l’interessa que Alter-
nativa d’Abrera (Ad’A) expliqui al poble el que passa al nostre 
Ajuntament. S’intenta silenciar  l’Oposició manipulant els mitjans 
de comunicació local, com ho demostra la supressió dels butlletins 
municipals de gener, març i maig.
Però, tot i el retard, us expliquem que Ad’A va proposar al Ple la 
congelació tant de l’IBI com de la resta d’impostos i taxes per 
aquest 2012 atesa la crisi.
Però el tripartit local ha respost amb una nova pujada lineal 
d’impostos i taxes, poc treballada i oblidant algunes demandes 
que l’any passat demanaven els grups ara al Govern (CiU i ICV). 
En el debat dels Pressupostos, entre altres propostes d’inversió, 
Ad’A va apostar per un estudi de viabilitat d’una Residència Gerià-
trica municipal alhora que vam sol·licitar una dotació molt més 
important de les partides d’Acció Social i Promoció Econòmica (les 
nostres propostes es poden consultar al web www.ada.cat). 
Per resposta se’ns va presentar un document de mínims desproveït 
de les inversions a les quals es va comprometre l’Equip de Govern. 
Un Pressupost en el qual la despesa per habitant cau en picat i 
els impostos pugen. Es demana més a la ciutadania però se li 

dóna menys. Un pressupost propi de governs endeutats (encara 
que disposem de gairebé 8M de € en tresoreria…). Segons la Sra. 
Soler: “Cal guardar per quan faci falta” però… si ara, amb la crisi 
actual, no fa falta, quan en farà? No va voler debatre sobre temes 
com ara l’incompliment dels seus compromisos amb la ciutadania, 
la precarització laboral a la plantilla de l’Ajuntament, subvencions 
atorgades de forma poc transparent, pujada d’un 10% de l’IBI 
imposada per l’Estat que s’afegeix a les anteriors pujades portades 
a terme pel PSC (un 45% en 5 anys…), etc.
Per aquests i altres motius, des d’Ad’A vam presentar una reclama-
ció administrativa als Pressupostos 2012 que va posar de mani-
fest un important nombre d’irregularitats alhora que vam tornar a 
insistir en la necessitat de realitzar una Auditoria de Gestió en la 
qual s’analitzi què s’està fent malament i què es podria fer millor 
al nostre Ajuntament, auditoria a la qual PSC, CiU i ICV ja s’hi han 
negat: perquè?
Com a colofó, assenyalar que gràcies els vots de PSC, CiU, ICV i 
PxC s’ha permès que la Sra. Alcaldessa cobri mes de 4.000€ al mes 
de tres llocs de treball públic. Aquest és el tarannà dels que ara 
ens governen...

ADA proposa tot i que se’ns vulgui silenciar
Alternativa d’Abrera - EPM

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

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

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

Adreça electrònica: info@ppabrera.com
blog: http://pp-abrera-isappelruiz.blogspot.com/ - www.ppabrera.com
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La crisi econòmica en què el país està immers, està sent l’excusa 
per a la involució del nostre estat del benestar i dels drets socials 
conquerits per la ciutadania a través de les lluites democràtiques. 
Els costos d’aquesta crisi són molt alts i ho seran més. El nostre 
benestar ha deixat de ser una prioritat. 
El govern del PP ens porta dificultats,  discriminacions i les des-
igualtats que estan provocant les mesures que aplica. Les viuen en 
la pròpia pell qui no té feina, qui ha vist disminuir els seus salaris, 
a qui li retallen els serveis, li apugen l’IVA... I malgrat que alguns 
governs, com el d’Abrera, fem resistència al xoc, la nostra sobirania 
es veu constantment amenaçada. 
Sota la gran mentida de fer-nos creure que hem viscut per sobre 
de les nostres possibilitats, volen imposar-nos mesures d’austeritat 
doloroses, insensibles a les necessitats reals. Tot per salvar especu-
ladors i estafadors a costa del patiment de les persones. Però qui 
ha viscut per sobre de les seves possibilitats? Nosaltres no. Al con-
trari, el que vam poder fer en època de bonança és pal·liar el dèficit 
en serveis públics que teníem. “Despilfarro”? Aquí no. Bé sabem a 
Abrera el que encara queda per fer, com la Tercera Escola.

Fem front, aquest dies, a una nova onada de retallades, pujades 
d’impostos inequitatives. Ofensives cap als sectors econòmics de 
serveis, culturals, comerços... i ofensives cap al sector públic. Tot 
plegat, ens deixa en un escenari absolutament lamentable i molt 
injust. Però, fins on estan disposats a arribar? Cada dia més po-
bresa, cada dia més atur. En exemples concrets: la retallada en la 
Llei de la dependència afectarà centenars de persones a Abrera i 
multiplicarà el nombre de persones que no rebran una prestació a 
la qual tenien dret.  Un altre exemple, l’ofensiva recentralitzado-
ra, per la qual pretenen abolir els nostres Ajuntaments. El PP ens 
limita i coarta les possibilitats de donar respostes a les necessitats 
socials, de fer política amb altres prioritats i valors. 
Prioritats que el govern d’Abrera ha posat de manifest aquest mes 
de juliol amb el primer pas per constituir el Consell de les Dones o 
amb les mesures per fer front a aquestes retallades o amb els intents 
d’evitar que l’impacte de la manca de finançament recaigui sobre 
les persones. ICV reivindiquem la necessària contestació social, la 
importància de l’esperit de la lluita ciutadana per no resignar-nos. 
Hi ha alternatives.

Retallades i dolor per a la gent i privilegis per als culpables

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

Nos encontramos en una situación muy difícil para encontrar tra-
bajo con casi 6 millones de parados y los inmigrantes no dejan de 
llegar. No entiendo cómo pueden entrar en nuestro país si se su-
pone que el que entra es para trabajar. ¿Por qué no les prohíben la 
entrada hasta que los parados de nuestro país trabajen primero? 
Estoy seguro que la política liberal económica del gobierno, tanto 
del PSOE como ahora del PP, es simplemente para reventar los pre-
cios de los sueldos. Al trabajar de manera ilegal los contratan ile-
galmente reventando precios a costa de generar más paro entre los 
autóctonos. El extranjero que conoce la picaresca y no encuentra o 
no quiere encontrar trabajo acaba llegando a los servicios sociales 
de los ayuntamientos para que les den las ayudas que van dirigidas 
a los autóctonos y se los quedan ellos. Marroquíes, argelinos, ucra-
nianos, etc… son los principales beneficiarios de las ayudas socia-
les a la vez que trabajan en negro, mientras los autóctonos trabaja-
mos o no y pagamos todos nuestros impuestos religiosamente y si 
no nos embargan.  Es un despropósito que la casta política lo sepa 
y no haga nada. Sólo Plataforma per Catalunya critica los abusos 
cometidos por estos partidos en beneficio de ellos. La casta política 
ya sabe que no tiene la confianza de los autóctonos por eso todos 

PSC, CIU, PP, ERC, ICV buscan los votos de estos inmigrantes extran-
jeros que pronto serán españoles de derecho gracias  a las políticas 
de esta casta. Si no cortamos por lo sano ésta intromisión vamos a 
condenar a las familias autóctonas al paro. Y eso no lo va a consentir 
PXC. PXC propone: 
1. Incentivar con beneficios fiscales a las empresas que contraten 
autóctonos. 2. Expulsión de los inmigrantes ilegales para acabar 
con la economía sumergida. 3. Repatriación de los inmigrantes a los 
que se les acaba el paro o de larga duración. 4. No convalidar más 
títulos universitarios de países extracomunitarios mientras haya un 
solo parado  con título correspondiente. Igualmente con los títulos 
de formación profesional y otros carnets de conducir.
La socialdemocracia del PSOE nos ha llevado a la quiebra y eso no 
hay que olvidarlo jamás. Pero las recetas del capitalismo liberal de 
CIU y PP no harán más que empeorar la situación. Empresarios y 
trabajadores deben salir juntos adelante.  Por eso Plataforma per 
Catalunya es la única  solución a la crisis. Síguenos en www.pxc-
deabrera.com. Llámanos al  656 559 296. Afíliate a PXC y lucha por 
tu país.

El trabajo: primero los de casa
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

El President del Govern espanyol ha presentat un paquet de mesures 
que diu que comporta un estalvi de 65.000 milions d’euros en dos 
anys i mig. Però quin és el posicionament de CiU davant d’aquest 
paquet de mesures?
1. Valoració general: Compartim que cal fer un esforç per sanejar 
les finances públiques i reduir el nivell de dèficit. A Catalunya hem 
estat pioners en polítiques d’austeritat, abans que cap altra Comu-
nitat Autònoma i que el mateix Estat. El PP presenta un pla d’ajust 
que conté mesures que ja fa temps que s’apliquen a Catalunya i que 
demanem que s’apliquin al conjunt de l’Estat. No és coherent que el 
Govern del PP a Madrid defensi  unes mesures d’austeritat i altres a 
Catalunya, cal predicar amb l’exemple.
Les mesures presentades pel President del Govern posen de mani-
fest que l’Estat espanyol ha perdut sobirania i ha d’aplicar aquelles 
mesures que li imposen des de la UE.
Increment de l’IVA: El Partit Popular va jurar durant la campan-

ya electoral que no apujaria l’IVA, això es produeix pel dèficit i, 
no té cap sentit que aquest augment només serveixi per sanejar 
l’administració central. Per això demanem que es mantingui la dis-
tribució de l’IVA i impostos especials d’acord amb els percentatges 
establerts a les lleis de finançament autonòmic.
Reducció del sou dels funcionaris: La reducció del sou dels funcio-
naris de l’Estat no tindrà efectes sobre els funcionaris de la Gene-
ralitat de Catalunya, ja que ja se’ls han aplicat mesures de reducció 
salarial. Les comunitats tenen autonomia sobre els seus funcionaris 
i sobre les retribucions d’aquests i, per tant, esperem que l’Estat 
respecti aquesta autonomia.
Reducció del nombre de regidors dels ajuntaments i reforma del 
món local: El Govern del PP vol fer creure que els culpables de la 
situació de dèficit són les comunitats autònomes i els ens locals, 
quan en realitat el principal responsable és l’Administració Central. 
Els municipis generen només el 3,4% del dèficit total de l’Estat.

Pla d’ajust imposat per les institucions europees

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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Poques vegades com en aquest temps les decisions que es prenen 
des del poder polític influeixen tant en la vida diària de les perso-
nes. I poques vegades com avui és necessari des de l’àmbit local, 
des del nostre poble, posicionar-se i opinar sobre les mesures que 
s’adopten des dels governs de la Generalitat i de l’Estat. 
CiU i PP estan competint en l’agressivitat de les seves retallades. 
La dreta, no importa la bandera amb la qual s’embolcalli, ataca els 
pilars bàsics de l’estat del benestar: sanitat, ensenyament, pres-
tacions d’atur, pensions... Treballen per una sortida de la crisi que 
arruïni encara més les classes populars; al seu projecte no hi ha re-
cuperació per a la majoria i sí augment dels guanys per als sectors 
especulatius i financers que han provocat la crisi.
Hi ha sortida a la crisi per l’esquerra: reduint per llei les diferències 
salarials, derogant les amnisties fiscals, eliminant les SICAV, recu-
perant els impostos de transmissions patrimonials i successions, 
eliminant les exempcions fiscals de l’església i el seu finançament 
via IRPF, creant una banca pública, aprovant una taxa sobre les 
transaccions financeres especulatives... Com poden dir que no hi ha 
més alternativa que retallar i portar-nos a un carreró sense sortida? 
Menteixen.

I s’amaguen sota les faldilles de la Unió Europea, s’excusen amb la 
necessitat de sotmetre’s als dictats de la Comissió Europea. Però 
aquest model europeu no apareix del no-res, no és un accident in-
evitable. Quan IU no va ratificar al Congrés el Tractat de Maastricht 
l’any 1992, ho vam fer amb els següents arguments: que la cessió 
de la sobirania que implicava aquest tractat en matèria de políti-
ca monetària no es podia fer a òrgans pràcticament independents 
del poder polític com el sistema europeu de bancs centrals i el Banc 
Central Europeu i que Europa necessitava un centre democràtic de 
decisió política que corregís els efectes del mercat. Tots els mitjans 
de comunicació van lloar aquest procés de convergència europeu 
que ens ha portat a aquesta situació i PP, PSOE, CiU, ICV... van votar 
a favor disciplinadament. El temps posa a cadascú al seu lloc.
Cal combatre el discurs de la resignació de la dreta, cal mobilitzar-se 
al carrer en defensa de l’estat del benestar i cal denunciar el paper 
d’aquesta Unió Europea en l’empobriment dels treballadors i les 
treballadores de Grècia, Itàlia, Catalunya, Estat espanyol, Portugal, 
Irlanda...

Dir prou és l’única sortida

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

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

euiaabrera@yahoo.es

Bona resposta a la campanya solidària “Somos” 
Més d´una seixantena de veïns, Voluntarios contra el ham-
bre d’Abrera, l’Ajuntament i 21 associacions locals van 
participar a la convocatòria solidària “Somos. Unidos para 
cambiar el mundo”, una campanya global que van convocar 
el passat 8 de juny 25 Ong per fomentar la cultura de la so-
lidaritat. 
A Abrera, una seixantena de persones es van concentrar a la 

plaça Pau Casals amb una peça de roba al revés per expressar 
la seva voluntat de “donar la volta a la situació actual” i en 
agraïment a la gent que fa voluntariat. 
L’acte d’Abrera també va servir per a fer una recollida de 155 
quilos de menjar pel Banc d’Aliments i 20 bosses de roba que 
es repartiran entre les famílies més necessitades del muni-
cipi. 

Reconeixement al conserge de l’escola Platón
La comunitat educativa d’Abrera, l’Ajuntament i companys 
de l’escola Platón van fer una festa de comiat al que ha estat 

conserge d’aquest centre durant els darrers 30 anys, Juan 
Gonzalez, que ara s’ha jubilat.



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

Més d’una trentena d’antics alumnes de l’Escola Platón Sar-
tí, de la promoció del 81, es van tornar a trobar després de 
30 anys en un sopar de germanor.

Junta de l’Associació 
Salvemos el Castell de Voltrera

El barri de Can Vilalba compta amb una nova entitat: 
L’Associació Salvemos el Castell de Voltrera. Aquesta enti-
tat, integrada per una desena de veïns del barri de Can Vilal-
ba, té com a objectiu la defensa i conservació del patrimoni 
històric del castell juntament amb el consistori. Aquesta 
entitat també organitza activitats lúdiques i culturals per al 
barri.    castelldevoltrera@hotmail.com

Abrera, seu de la celebració 
del Dia de les Esquadres

El Centre Polivalent d´Abrera va acollir enguany la celebra-
ció del Dia de les Esquadres dels Mossos de l´Àrea Bàsica Po-
licial de Martorell que comprèn els municipis del Baix Nord. 
Durant el decurs de la commemoració es van lliurar felicita-
cions a 17 agents del cos policial i 3 ciutadans, entre ells el 
president i la tècnica de Creu Roja del Baix Llobregat Nord 
per la seva participació en la campanya anual de recollida 
d´aliments que s´organitza per Nadal conjuntament amb 
els centres educatius i el cos de Mossos.



Apassionat de les sardanes, el nom d’Àngel Soler (77 anys) 
va associat al món sardanístic  del  municipi. Ha estat més 
de 17 anys al capdavant de l’entitat Abrera Sardanista i ha 
decidit donar el relleu a la presidència de l’entitat, tot i que 
manifesta la seva voluntat de continuar-hi sempre vinculat.

- Li ha costat fer el pas de deixar la presidència de 
l’entitat després de tants anys?

- Sí, em va costar molt prendre la decisió però penso que és bo 
que hi entri gent nova, amb noves idees. Vull donar ànims a la 
nova junta i dir-los que jo hi continuo vinculat i que sempre 
poden comptar amb mi. Jo continuaré ballant sardanes men-
tre pugui, no deixaré de ballar mai perquè jo sóc del món de la 
sardana. 

- Com ho és també del món del voluntariat a través de les 
entitats locals on participa o ha participat...

- M’agrada moure’m i intento no estar massa estona assegut al 
sofà de casa. Per això he estat vinculat a moltes entitats del 
municipi com a la colla de Gegants i Grallers, a la Comissió de 
Reis, a les Caramelles o a l’Esplai Voltrera. He estat volunta-
ri lingüístic, imparteixo cursos de sardanes al Casal d’Avis i a 
d’altres pobles de la zona, també participo al grup de play-
back del Casal, i sempre que puc faig tota la ruta de sardanes 
pels pobles del voltant. Si vols que el poble estigui viu, t’hi 
has d’involucrar. 

- Es pot dir que, en general, hi ha hagut una pèrdua de 
voluntariat?

- El voluntariat t’ha d’agradar, ho has de sentir i sobretot tenir 
constància. Com a pare t’hi involucres perquè tens fills i vols 
que s’organitzin activitats, després els teus fills si ho viuen 
des de petits hi continuaran i així hi ha relleu generacional i 
s’assegura la continuïtat. 

- El món de la sardana a Abrera es va originar arran de 
crear l’entitat.

- Jo porto 40 anys vivint a Abrera i aquí no es ballaven sarda-
nes, només els 2 o 3 balls que tocaven les orquestres de Festa 
Major. El 1995 hi havia un grup de gent interessada a ballar 
sardanes, vam començar a fer cursos a l’Hotel d’Entitats i es 
va decidir tirar endavant l’associació. La presentació oficial es 
va fer a la plaça de Rafael Casanova, que és el referent del mu-
nicipi de la ballada de sardanes, i vam començar a organitzar 
activitats. Vam arribar a fer una audició cada mes i partici-
pàvem a totes les festes de barris. Ens concentràvem fins a 
una cinquantena de balladors.

- Quin és l’origen d’aquest tipus de ball?
- No se sap ben bé, però per la manera de ballar-la, agafant-se 

les mans, pot provenir de l’antiga Grècia. 

- S’han compost dues sardanes d’Abrera.
- Sí, la sardana Vila d’Abrera, de l’any 2001, amb música de 

Joan Lázaro i lletra de Miquel Guillamón. Aquesta sardana 
parla dels elements més emblemàtics del municipi com els 
porrons del Rebato o les vinyes. També ha estat recitada per 
l’abrerenca Alba Sáez. L’altra sardana es titula Abrera Sarda-
nista, del 2003, amb música de Tomás Gil i Membrado.

- En aquests 17 anys de recorregut, l’evolució d’Abrera 
Sardanista ha anat en paral·lel a l’evolució de l’afició...

- Sí, la sardana ha passat per moltes etapes. En època de re-
pressió franquista, la sardana va ser temporalment prohibida 
com a símbol nacional, però aleshores estava molt arrelada 
com a element reivindicatiu nacionalista i es ballava d’amagat 
a les cases. Als anys 50 i 60 ja es van poder ballar sardanes al 
carrer i aplegaven molta gent. Era un acte social que reunia 
tots els veïns, petits i grans, a la plaça del poble. Es quan es 
creen noves entitats, concerts, aplecs i colles sardanistes i 
fins i tot s’organitzen autocars per portar els balladors. La da-
vallada va ser als anys 80, quan van sortir noves formes d’oci.   

- I veient com van les coses, quin futur li augura al món 
sardanista?

- Actualment som 170 socis, però cada cop hi ha menys balla-
dors. Hi ha un problema de falta de relleu generacional, i no 
passa només amb les sardanes, sinó amb el voluntariat en ge-
neral. Hi ha hagut un canvi de costums en la manera de gaudir 
del lleure, i cada cop la sardana té menys ressò als mitjans de 
comunicació.

- Com es pot tornar a recuperar la seva vitalitat?
- Cal més suport institucional, que se’n faci més difusió i formar 

els més petits. Crec que caldria involucrar les escoles i en-
senyar als nens la dansa nacional de Catalunya, que és part 
de les nostres tradicions i de la nostra identitat i símbol de 
solidaritat i germanor.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERALA CONTRAPORTADA
ÀNGEL SOLER, EXPRESIDENT DE L’ASSOCIACIÓ ABRERA SARDANISTA 

“Si vols que el poble 
estigui viu, 

t’hi has d’involucrar”

Nova Junta d’Abrera Sardanista
President Josep Frias 
Secretària Maribel Vargas
Tresorera Sílvia Solias
Vocals Maria Teresa Sánchez, Isabel Frutos, 
 Montserrat Cuberes i Felisa Lindo
Adreça i telèfons de contacte: 
abrerasardanista2009@gmail.com 
93 770 08 94 (Josep Frias) i  
93 770 28 98 (Maribel Vargas)


