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L’Escola Platón Sartí inicia el nou 
curs escolar totalment renovada

El camp de futbol municipal 
es millora i s’instal·la gespa 
artificial

El nou dipòsit d’aigua de 
Ca n’Amat millorarà 
l’abastament dels veïns

Abrera recupera el servei 
d’urgències de l’Ambulatori 
dissabtes al matí  
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el 50% dels llibres de text, 75 euros 
per a la compra de l’ordinador i el 
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 El barri de Ca n’Amat té un dipòsit 

d’aigua potable nou per abastir els 
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9 SERVEIS
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El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si 
algú no el rep per la circumstància que sigui, demanem que avisi al Departament de Comuni-
cació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 47 32 o 93 770 03 25.
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les que siguin injurioses. 

 La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades. 
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La “nova” Escola Platón Sartí

Aquest any els professors i alumnes de l’Escola Platón Sartí 
han iniciat les classes amb el nerviosisme propi del curs que 
comença, però també amb la il·lusió d’estrenar una escola to-
talment renovada. L’espera ha estat llarga. El procés d’obres, 
també. Però gràcies a la paciència compartida de professors, 
pares i alumnes, així com a la tenacitat de l’Ajuntament 
d’Abrera a través de la Regidoria d’Ensenyament, l’esforç de 
tots ha valgut la pena i avui podem dir que la reforma de 
l’Escola Platón Sartí és una realitat.

Les obres han suposat una transformació tan gran dels edi-
ficis i patis de l’escola, que fins i tot per als que n’hem estat 
alumnes ens resulta difícil reconèixer-la. L’antic parvulari, 
l’aulari d’infantil i els mòduls prefabricats 
han desaparegut, i res no queda de les an-
tigues vivendes del conserge i dels pro-
fessors: tot plegat ha passat a formar part 
dels records més entranyables de la nostra 
infantesa. Al seu lloc, hi trobem un aulari d’infantil de nova 
construcció i un edifici de primària totalment reformat. Els 
patis, la pista exterior, els menjadors i el gimnàs són com-
pletament nous. Amb gairebé dos anys d’obres i una inversió 
de més de sis milions d’euros per part de la Generalitat de 
Catalunya, l’Escola Platón Sartí és avui una escola moderna, 
adaptada als nous temps i preparada per formar noves gene-
racions de nois i noies d’Abrera.

La reforma del Platón Sartí és una fita històrica per al nos-
tre poble. És un èxit compartit de la comunitat educati-
va d’Abrera, en la qual pares, professors i alumnes juguen 
un paper molt important. És un pas més en la millora de 
l’ensenyament al nostre poble, però no pas l’últim. I és que 
ara toca continuar treballant pel que fa temps que recla-
mem: la Tercera Escola. Cal que la Generalitat de Catalunya 
comenci a construir-la immediatament.

El “nuevo” Colegio Platón Sartí

Este año los profesores y alumnos del Colegio Platón Sartí han 
iniciado las clases con el nerviosismo propio del curso que 
empieza; pero también con la ilusión de estrenar una escuela 
totalmente renovada. La espera ha sido larga. El proceso de 
obras, también. Pero gracias a la paciencia compartida de pro-
fesores, padres y alumnos, así como a la tenacidad del Ayunta-
miento de Abrera a través de la Regidoria d’Ensenyament, el 
esfuerzo de todos ha valido la pena y hoy podemos decir que la 
reforma del Colegio Platón Sartí es una realidad.

Las obras han supuesto una transformación tan grande de los 
edificios y patios de la escuela, que incluso para los que hemos 
sido alumnos suyos nos resulta difícil reconocerla. El antiguo 

parvulario, el aulario de infantil y los módulos 
prefabricados han desaparecido, y no queda 
nada de las antiguas viviendas del conserje y 
de los profesores: todo ello ha pasado a for-
mar parte de los recuerdos más entrañables de 

nuestra infancia.  En su lugar, nos encontramos un aulario de 
infantil de nueva construcción y un edificio de primaria total-
mente reformado. Los patios, la pista exterior, los comedores 
y el gimnasio son completamente nuevos. Con casi dos años 
de obras y una inversión de más de seis millones de euros por 
parte de la Generalitat de Catalunya, el Colegio Platón Sartí 
es hoy una escuela moderna, adaptada a los nuevos tiempos y 
preparada para formar nuevas generaciones de chicos y chicas 
de Abrera. 

La reforma del Platón Sartí es un logro histórico para nuestro 
pueblo. Es un éxito compartido de la comunidad educativa de 
Abrera, en la que padres, profesores y alumnos juegan un papel 
muy importante. Es un paso más en la mejora de la enseñan-
za en nuestro pueblo, pero no el último. Ahora toca continuar 
trabajando por lo que hace tiempo que reclamamos: la Tercera 
Escuela. Necesitamos que la Generalitat de Catalunya empiece 
a construirla inmediatamente.

La reforma del Platón Sartí 
és una fita històrica per al 

nostre poble

3



4 BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERATORNADA AL COL·LE

L´escola Platón Sart í engega el nou curs 
  escolar 2012-2013 totalment renovada 

El curs 2012-2013 s’ha estrenat amb la renovada escola 
Platón Sartí, que s’ha ampliat i reformat íntegrament. 
Han estat dos anys d’obres per a millorar la que ha 

estat la primera escola del municipi. S’han fet de nova 
construcció els edificis d´infantil i el de serveis generals i 
s’ha reformat l’edifici de primària i la zona d’esbarjo amb el 
pati de primària i la pista polivalent.
L´edifici d´infantil s´ha fet tot en planta baixa amb 9 aules, 
pati i menjadors específics per als més petits. Els alumnes 
de 3 a 6 anys d´aquest cicle accedeixen al centre per la 
nova entrada del carrer Salvador Espriu.
L’edifici de serveis generals també s´ha fet de nova 
construcció. Està ubicat al mig de l’edifici d’infantil i 
primària i tots tres estan ara connectats a través d’un 
porxo. L’edifici de serveis generals és de planta baixa i 
acull el menjador, la cuina, el gimnàs, la biblioteca i un 
despatx per a l´AMPA, amb accés independent per tal que 
també es pugui fer servir fora de l’horari escolar.

L’edifici d’infantil, els patis, la pista exterior, 
els menjadors i el gimnàs són completament 
nous.

L’edifici de primària s’ha reformat totalment 
per adaptar-se a les noves necessitats.

Les obres, pas a pas

Alumnes i pares al primer dia de classe Pati d’infantilNou vestíbul d’infantil
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L´escola Platón Sart í engega el nou curs 
  escolar 2012-2013 totalment renovada 

Pel que fa a l´edifici de primària, també s´ha 
reformat íntegrament. Els treballs han consistit 
a fer la rehabilitació de façanes, renovació de 
parets, finestres i persianes, s’ha instal·lat un 
ascensor i també s’han fet nous els lavabos. 
L´entrada d’aquests alumnes de 6 a 12 anys  es 
fa pel carrer Martorell.

Pati d’infantil Nova entrada pel carrer Salvador EspriuNou ascensor

Nova classe d’infantil



L’Ajuntament d’Abrera manté un any més els ajuts a 
les famílies per a la compra de llibres de text i or-
dinadors i el transport escolar gratuït. Aquest curs, 

el Consistori torna a subvencionar el 50% del cost dels 
llibres de text per als alumnes abrerencs des de P3 fins a 
4t d´ESO, i també subvenciona amb 75 euros l´ordinador 
escolar per als alumnes de primer d´ESO. 
Als alumnes que han adquirit els llibres de text directa-
ment a les AMPA dels centres escolars abrerencs ja se´ls 
ha aplicat directament el descompte del 50%, mentre 
que la resta de famílies tenen fins al 31 de desembre per 
demanar la subvenció a l´Oficina d´Atenció Ciutadana de 
l´Ajuntament o directament a través del web municipal 
www.ajuntamentabrera.cat. El pagament es farà efectiu 
durant el primer trimestre del 2013. 
Aquest ajut és una mesura de caràcter social que l’equip 
de govern està duent a terme els darrers anys per tal de 
reduir la despesa de les famílies en material escolar i que, 
en l’actual context econòmic, encara es fa més necessa-
ri. Enguany, representa un import d’uns 100.000 euros, 
xifra similar a la de l’any 
anterior.
Aquesta subvenció està 
adreçada a totes les fa-

mílies empadronades a Abrera amb fills de 3 a 15 anys 
que vagin als centres educatius públics o concertats tant 
d’Abrera com d’altres municipis.
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L’Ajuntament manté els ajuts econòmics 
a les famílies per a la compra de llibres de text, 

ordinadors i transport escolar

Transport escolar gratuït

Com en anys anteriors, aquest curs el consistori 
abrerenc també habilita als escolars residents als 
barris de Can Vilalba, Santa Maria, Sant Miquel, Les 

Carpes i Ca n´Amat servei d´autobús gratuït. Enguany 
n’hi ha quatre que porten alumnes a l´escola Platón Sar-
tí i un altre, per a l´institut Voltrera.
Aquest servei representa un cost superior als 100 mil 
euros que paga l’Ajuntament, ja que la Generalitat úni-
cament subvenciona el transport quan els alumnes s’han 
de desplaçar a un centre escolar que estigui ubicat fora 
del municipi on resideixen. En el cas d’Abrera, els cen-
tres educatius es troben dins del mateix terme munici-
pal, tot i que a una distància de més de 14 quilòmetres 
dels barris.    

El curs escolar comença a Abrera amb prop de 
2.000 alumnes

Les dades
El curs escolar 2012-2013 va engegar a Abrera amb un 
total de 1.916 alumnes: 1.232 d´infantil i primària de 
les tres escoles del municipi (Escola Platón Sartí, Ernest 
Lluch i Escola Abrera) i 499 de l´Institut Voltrera (400 
cursen ESO i 99 batxillerat). L’escola bressol municipal 
Món Petit té enguany 149 alumnes de 0 a 3 anys. 



L’atenció als veïns que es troben a l’atur és un dels 
objectius prioritaris de l’Ajuntament, i per aquest 
motiu, des del Departament de Promoció Econòmica 

s’organitzen durant tot l’any diferents cursos subvencio-
nats. 
Fins ara, s’han fet cursos gratuïts (finançats pel Servei 
d’Ocupació de Catalunya) d’administratiu polivalent per 
a Pimes, d’anglès d’atenció al públic i de gestor de ma-
gatzem. També, se n’han fet d’altres subvencionats pel 
Consistori, com cursos de prevenció de riscos laborals es-
pecialitzats en paleteria i construcció i de manipulador 
d’aliments. El darrer ha estat el d’horts d’autoabastament, 
que ha començat aquest setembre.
A l’espera que surti la nova convocatòria del SOC, des del 
Consistori hi ha la voluntat de posar en marxa cursos de 
les següents especialitats: administratiu polivalent per a 
Pimes, anglès d’atenció al públic, atenció a persones de-
pendents i auxiliar de cuina, entre d’altres. Per millorar 
la inserció de la població juvenil,  aquest any també és 

previst participar al programa SUMA’T adreçat a joves de 
16 a 24 anys sense formació.
Per tal de poder atendre l’increment d’usuaris, també s’ha 
destinat una subvenció de la Diputació de Barcelona per 
contractar una insertora laboral que se suma a l’equip del 
Servei Local d’Ocupació  i reduir així el temps d’espera per 
rebre assistència personalitzada.

7BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA PROMOCIÓ ECONÒMICA

Dinamització comercial i empresarial i atenció 
a les persones aturades i a nous emprenedors

El Club de Feina

A les mateixes oficines del Departament hi ha habilitada una 
aula amb ordinadors, on els usuaris poden realitzar la recer-
ca de feina per Internet, rebre assessorament i consultar les 
novetats al cartell d’anuncis.

Dinamització comercial

L’Ajuntament també està col·laborant activament amb les 
empreses del municipi, tant per a la recerca de candidats 
per a ofertes de treball, com per oferir pràctiques als alum-
nes dels cursos. A petició dels mateixos comerciants, s‘han 
dut a terme cursos de comerç de venda on-line, interioris-

me i paqueteria, aparado-
risme i exportació. 
El Consistori també 
col·labora amb entitats com 
l’Associació d’Empresaris 
i Comerciants d’Abrera en 
l’organització de fires, o 
la trobada empresarial per 
promoure contactes entre 
empresaris de la comarca 
que es va fer al maig. 

Atenció als nous emprenedors

Les persones que decideixen crear la seva pròpia em-
presa també disposen aquí d’un servei d’atenció indivi-
dualitzada. Durant aquest any s’han assessorat 58 em-
prenedors dels quals s’han concretat 11 projectes que ja 
estan funcionant.
Aquest servei ofereix:
Ajut per a la confecció del pla d’empresa, capitalitza-
cions de l’atur, tràmits per a donar d’alta l’empresa, con-
fecció d’estatuts, ajut i suport en licitacions, consultes 
legals mitjançant la Xarxa de Diputació

 CONTACTA:
Departament de Promoció Econòmica: 
1a planta del Mercat Municipal (Rambla del Torrentet, 16).
Horari: de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h i dime-
cres de 16.30 a 19 h. Telèfon: 93 770 01 02 

DURANT AQUEST ANY, AL CLUB DE FEINA S’HAN ATÈS:

4.459 assistències

 11 mòduls d’orientació grupal per preparar   
  entrevistes de selecció i recerca de feina 

 246 entrevistes individuals

 144 assessoraments individuals per a la recerca   
  de feina i d’Internet com a eina

 627 seguiments individualitzats

 64 ofertes de treball rebudes i gestionades

 13 col·laboracions amb empreses del municipi  
  per realitzar les pràctiques dels cursos

Aula d’ordinadors



El camp d e futbol municipal d ’Abrera, situat al barri 
de Sant Hilari,  està immers en un projecte de refor-
ma i millora global de les instal·lacions que contem-

pla l’ampliació i  remodelació integral de l’àrea de joc, la 
col·locació de gespa artificial, nova graderia i  la reforma i 
ampliació de l’edifici de serveis amb més vestidors.
El projecte preveu l’ampliació de la superfície de joc, que 
passarà a ser de 100x63 metres i possibilitarà el joc en un 
camp de futbol 11 o bé dos camps de futbol 7.
Una de les principals novetats del projecte és la instal·lació 
de gespa artifici  al.     

E l barri de C a n’Amat d isposarà 
d’un nou d ipòsit q ue m illo-
rarà l a instal·lació municipal 

d’abastament d’aigua potable amb una 
capacitat de 2.500 m3 (2,5 vegades su-
perior a l’anterior dipòsit).
El nou d ipòsit s ’instal·larà a l carrer 
Montseny i  s ubstitueix l’anterior, 
que s’ha enderrocat a mb l es o bres de 
construcció de l a segona f ase del p o-
lígon i ndustrial B arcelonès. Fins q ue 
entri e n funcionament, i per a  garan-
tir el s ubministrament d ’aigua d urant 
l’execució de les obres, s’han instal·lat 
tres dipòsits provisionals.

Nou dipòsit d’aigua potable 
a Ca n’Amat amb més capacitat

    
    

L’actual edifici de serveis es reformarà 
íntegrament, es millorarà la seva ac-
cessibilitat i s’ampliarà e n gairebé 
250 metres quadrats. 
Aquest edifici tindrà una terrassa de 
67 metres q uadrats, un l ocal s ocial 
de mésd e 50 m, tres magatzems, tres 
vestidors d’àrbitres, sis vestidors per 
a jugadors, lavabos, farmaciola, dues 
oficines i un local d’instal·lacions.
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Vista general del camp

El nou dipòsit és al mateix lloc on era l’anterior

Gespa artificial i ampliació 
del camp de futbol municipal

El projecte preveu la instalació de gespa artifi-
cial i l’ampliació de l’edifici de serveis
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La Generalitat augmenta el cànon de l’aigua

Abrera continua tenint el servei d’urgències de 
l’Ambulatori els dissabtes de 10 a 12 hores. Aquest 
servei s’ha recuperat gràcies a les gestions dutes a 

terme per l’Ajuntament després que el passat mes d’agost, 
el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va 
decidir tancar-lo.
Tan bon punt el Consistori va tenir coneixement que es 
volia suprimir aquest servei, va transmetre el seu rebuig en 
un comunicat “urgent” a la Generalitat on manifestava que 
estava totalment en contra de la decisió de treure un servei 
tan necessari pels veïns. 

Abrera recupera el servei d’urgències els dissabtes 

1
2
3

1
2
3
4

NOU

L’aigua s’està convertint en un bé es-
càs que cal consumir amb prudència, 
sobretot ara que la Generalitat de Ca-

talunya ha decidit augmentar el cànon que 
paguem tots els consumidors d’aigua domès-
tica. El cànon és un impost que tot i estar 
integrat en la factura trimestral no el cobra 
l’Ajuntament sinó la Generalitat de Catalun-
ya. Apareix a la factura com a (3) REPERCUS-
SIÓ CÀNON D’AIGUA i està dividit en diversos 
trams de subministrament. 
Des del mes d’abril, la Generalitat de Cata-
lunya ha incrementat el nombre de trams 
(que passen de 3 a 4) i també els imports 
de cadascun d’ells. Aquest fet suposa una 
congelació de la factura en els consums in-
feriors a 27 m3 trimestrals (primer tram), un 
augment moderat en els consums inferiors a 
54 m3 trimestrals (segon i tercer trams) i un 
increment molt important d’aquells consums 
de més de 54 m3 trimestrals, que passen de 
2,52 a 4,11 euros el m3 consumit. 
Això fa que, tot i que l’Ajuntament no hagi 
augmentat el preu de l’aigua, la factura de les 
famílies amb consums més elevats augmenti a 
causa d’aquest impost que cobra directament 
la Generalitat i sobre el que l’Ajuntament no 
té cap responsabilitat.

Les famílies de quatre o més membres o 
amb persones amb un grau de dismi-
nució superior al 75% poden demanar 

l’ampliació de trams del cànon de l’aigua, la 
qual cosa pot suposar un estalvi del rebut. 

Per a més informació us podeu 
adreçar a l’Ajuntament (a l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana) o directament a 
l’Agència Catalana de l’Aigua.

Petició d’ampliació dels trams 
del cànon de l’aigua

El Cap d’Abrera continua atenent dissabtes al matí
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Prop de 500 assistents, al Setembre Musical

Prop de 500 persones van assistir al cicle de concerts 
del Setembre Musical que organitza l’Ajuntament du-
rant el mes de setembre. 

El cartell va portar a l’Auditori del Centre Cultural la veu i 

dramatització d’Ulises Ordúñez; la formació de swing Com-
pàs 33; el quartet The Cool Experience, vinculat a l’Escola 
Municipal de Música; i el concert de piano de Nacho Sa-
baté.

Més de 200 participants, al 4t 
aniversari del Casal de Joves

Més de 200 persones van participar a la festa 
d’aniversari del Casal de Joves que el passat 21 de 
setembre va celebrar els seus quatre anys de fun-

cionament. 
Des del 20 de setembre del 2008 l’edifici del Centre Poliva-
lent (plaça del Rebato,1) acull diferents serveis i és obert 
a tots els joves d’Abrera. Des del Consistori es va voler 
agrair la participació de tots els joves que el fan servir i 
formen part d’aquest projecte amb una gran festa que va 
comptar amb una cercavila a càrrec dels Tabalers Bram de 
Foc, del grup de percussió Martukada i l’actuació en directe 
del grup de rock abrerenc WAEL.

Una vintena d´entitats 
participen a l´ofrena floral 

de la Diada

Prop d´una vintena d´entitats socials, culturals i es-
portives, l´Ajuntament, i diferents grups polítics amb 
representació municipal van participar a l´acte ins-

titucional de la Diada amb l´homenatge al monument de 
Rafael Casanova, en el marc dels actes de celebració de la 
Diada Nacional de Catalunya.
A l’acte es va fer la lectura del manifest de la Diada  i cada 
entitat va lliurar el seu ram de flors al monument. Després 
de l´Himne Nacional de Catalunya, es va fer la tradicional 
ballada de la sardana Vila d´Abrera.
Aquest any, el Consistori va substituir el ram de flors de 
l’ofrena per un conjunt de plantes perquè es puguin rea-
profitar plantant-les als parcs i jardins municipals, tam-
bé ho van fer així entitats com l’Associació Naturalista 
d’Abrera que va oferir un llorer que es replantarà després 
al Torrent Gran.

Actuació de The Cool Experience

Actuació del grup WAEL i Martukada Representants municipals a l’ofrena floral



La 9a etapa de la Vuelta a Es-
paña 2012 va passar a l’agost 
per Abrera durant el trajecte 

d´Andorra a Barcelona (196,3 qui-
lòmetres). Els ciclistes van entrar al 
municipi pel barri del Rebato i van se-
guir en direcció el polígon industrial 
Sant Ermengol, per sortir a l´antiga 
carretera N-II en direcció Martorell 
i continuar l´etapa fins a Barcelona, 
on hi havia la meta.
Al Rebato, els veïns van guarnir la 
rotonda coronant-la amb el porró ge-
gant símbol del barri.

El barri del Rebato es va guarnir per a la Vuelta a España
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Les abrerenques Carla Alarcón, Victòria Luengo i Laura 
Domínguez, de l’Associació Esportiva Esparreguera, 
van aconseguir una molt bona classificació a la Fase 

Final de Catalunya de Promoció de gimnàstica. Carla Alar-
cón, d’11 anys, va quedar en sisena posició individual en el 
Campionat de Catalunya i subcampiona en l’aparell de salt, i 
Laura Domínguez, va quedar setena al Campionat, i tercera 
classificada en l’aparell de paral·leles.
D’altra banda, Victòria Luengo, de 8 anys, va quedar pri-
mera classificada per equips al Campionat de Catalunya de 
Promoció i subcampiona en paral·leles.

Bona classificació de les 
abrerenques en el Campionat de 

Catalunya de Promogym

La Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera va parti-
cipar al Campionat de Catalunya celebrat a Lleida en 
dues fases al juliol i setembre. Els seus integrants, 

Juan Jose Peñalbert i Juan Jose Ascaso van aconseguir la 
medalla d’or i plata respectivament en la modalitat de pesca 
en aigua dolça feeber.

Els pescadors d’Abrera, 
al Campionat de Catalunya 

Al voltant d’una trentena de persones es van donar 
cita el passat 22 de setembre a la primera sortida 
de BTT de la temporada. La trobada era familiar i 

els participants van ser, sobretot, nens d’entre 5 i 12 anys 
amb els seus pares que van fer un recorregut en bicicle-
ta d’uns 12 quilòmetres sortint des del Pavelló Municipal 
d’Esports per Can Bros, Ca n’Amat, i tornada cap a Abrera 
entrant pel Rebato on tots van gaudir d’un pica-pica.

Sortida familiar de BTT
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Jordi Fàbrega, Juan José Ascaso, Juan José Peñalbert, 
Raúl Carrasco. (D’esq. a dreta)

Carla Alarcón, Victòria Luengo i Laura Domínguez (D’esq. a dreta)

La font del Rebato, guarnida

Participants a la sortida de BTT
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La llegada de la Democracia supuso la consecución de nuevos de-
rechos para los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país. La Sani-
dad pública para todos, capitaneada por nuestro recordado Ernest 
Lluch, y la Educación gratuita y de calidad han sido éxitos colectivos 
de gran valor histórico. Junto a ello, la lucha de los trabajadores 
y trabajadoras por mejorar las condiciones laborales constituyó la 
tercera pata de nuestro estado del bienestar, basado en la Salud, la 
Educación y los Derechos Laborales universales. 
Sin embargo ahora, la crisis económica ofrece una peligrosa coarta-
da para desmantelarlo. El dinero público, hasta hoy utilizado para 
la construcción de Escuelas, Ambulatorios, Hospitales y otros pro-
yectos de necesidad colectiva, se utiliza hoy descaradamente para 
rescatar bancos, como si los ciudadanos fuéramos culpables de lo 
que está sucediendo. Con el uso indecente de excusas como la de 
haber estado viviendo por encima de nuestras posibilidades (que 
jamás fue cierta, puesto que nuestra hipoteca no se concedió para 
especular si no para comprar una vivienda carísima donde vivir), 
destruyen el estado del bienestar y se atreven a aprobar una refor-
ma laboral destinada a precarizar las condiciones laborales para 
facilitar el despido. 

En su día, el gobierno de Mariano Rajoy afirmó que su Reforma La-
boral se proponía “facilitar la contratación, con especial atención a 
los jóvenes y a los parados de larga duración, potenciar los contra-
tos indefinidos frente a los temporales y que el despido sea el último 
recurso de las empresas en crisis”. Nada más allá de la realidad. La 
reforma laboral se ha convertido en una herramienta al servicio del 
empresariado de este país para despedir más rápido y barato. Ni 
los jóvenes ni los parados de larga duración han encontrado en ella 
ningún tipo de cobijo. Prueba de ello son los índices de paro, que 
lejos de reducirse, han aumentado de manera significativa en los 
últimos meses. Con medidas como éstas no saldremos de la crisis. 
Más bien al contrario. Haremos más precario el empleo, que a la 
vez precariza más la situación económica de las familias a las que 
van destinados los bienes de consumo que se producen en nues-
tras fábricas, y que sin consumidor no tienen razón de existir. Todo 
ello, junto al aumento desmesurado del IVA y del IRPF, nos lleva a 
la contracción, a la deflación y al desastre. Este no es el camino. 
Seguro que no.

Crisis económica: ¿problema o coartada?

Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

Avda. Lluís Companys, núm. 8, local 2. Telèfon 93 770 72 48
Dilluns, dimarts i dijous de 18.00h a 20.00h
Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

El día 25 de noviembre celebraremos elecciones al Parlament de Ca-
talunya, marcadas otra vez por la profunda crisis y ahora se suma 
la salida del armario de CiU, que se ha quitado el Buf de La Senyera 
y se ha colocado el de L’Estelada. CiU, con la excusa de “Expoli Fis-
cal”, “Espanya ens roba” ha originado la mayor oleada de recortes 
en Catalunya de toda la democracia. Por poner un ejemplo, el euro 
por receta pretende recaudar en un año la misma cantidad de dinero 
que cuestan las “embajadas catalanas”. Mientras en Catalunya mu-
chos catalanes y catalanas no llegan a fin de mes, el Sr. Mas y todo 
el séquito independentista sólo se preocupan por el pacto fiscal, o 
la independencia. Mas se quiere llevar todo el voto independentista 
a su bolsillo para ganar las elecciones y tener 4 años para recor-
tar. Se pueden hacer medidas que requieran un gran esfuerzo a la 
sociedad, como las que está aplicando el gobierno del PP pero no 
recortes como los de CiU.
Abrera, con CiU vuelve a perder,  como siempre. El PP de Abrera con-
siguió, que uno de los acuerdos para aprobar los presupuestos de 
la Generalitat fuera la inmediata construcción de la 3ª Escola, pero 

con la convocatoria de elecciones anticipadas por la independen-
cia,  todo ha quedado paralizado. Y los niños de Abrera estudiando 
en barracones. ¡Menos independencia y más en educación!
El tripartito que “gobierna” Abrera, es igual o peor que el anterior,  
sigue en la misma línea que en el mandato anterior, pero ahora con 
un valor añadido que es la demagogia y las falacias. ¿Por qué? Pues 
es fácil de entender. Sólo hace falta comparar la manera de actuar 
de CiU y ICV, que  ahora gobiernan, con las críticas que hacían en-
tonces  al gobierno del PSC. Si eres de Abrera y sigues la política 
del pueblo,  ya sabes qué tal va todo, y si no, sólo hace falta que 
camines por el núcleo urbano  y no digo ya por las urbanizaciones, 
dejadas completamente por el ayuntamiento (boquetes en la calza-
da, desperfectos en la vía pública en general…).
El tripartito, PSC- ICV-CIU,  está más por presentar mociones contra 
el gobierno central, El PP de Abrera, desde la oposición, hace todo 
lo que puede para que el equipo de gobierno esté atento a las nece-
sidades de Abrera. 
Artículo entregado para su edición el 28/09/12.

Desde  la oposición para  una Abrera mejor

Partit Popular d’Abrera

Alternativa d’Abrera (Ad’A) ha demanat al Ple de setembre que es 
reguli d’una vegada el procés pel qual s’atorguen les subvencions 
en aquest Ajuntament. Ho hem demanat a través d’una moció que 
ha rebut el suport de tot els grups a l’Oposició però que ha estat 
rebutjada per l’actual Equip de Govern, com era d’esperar. 
Actualment, gairebé totes les subvencions s’atorguen de forma di-
recta a voluntat de l’Equip de Govern (és a dir, de forma “digital”), 
sense que existeixi una Ordenança Reguladora de les Subvencions, 
com marca la llei. Tot i que no és una pràctica il·legal hauria de 
ser l’excepció a la regla. Una ordenança que fa temps que Alterna-
tiva d’Abrera demana perquè existeixin mecanismes que assegurin 
la transparència, l’equitat, la justícia social del procés subvencio-
nador i evitin possibles clientelismes.
També hem proposat que l’Ajuntament busqui fórmules per sub-
vencionar determinades taxes als veïns empadronats a Abrera. 
Hem de tenir en compte que els pobles del nostre entorn fan 
una diferenciació amb els no empadronats que pot significar que 
aquests paguin fins a mes del doble que els empadronats en els 
seus municipis.
A la vegada, en la mateixa línea, la ciutadania també ha de conèi-
xer les inversions que porta a terme el seu Ajuntament, i ser par-

tícips a l’hora de marcar les prioritats d’aquestes inversions. És 
per això que, des d’Alternativa d’Abrera, volem fer una reflexió 
pública al voltant de la forma en què s’han abordat inversions 
com ara la rehabilitació de la plaça de l’Església o del camp de 
futbol municipal.
Quant a la reforma de la plaça de l’església, tot i que Ad’A s’hi va 
mostrar a favor en el seu moment, va sol·licitar la participació 
econòmica del bisbat, una aportació que no s’ha donat. Creiem 
que en aquests moments existeixen altres prioritats, ja que tot 
i ser un espai d’ús públic no deixa de ser una propietat privada
Què es pot dir de  la rehabilitació de l’actual camp de futbol, quan 
amb un petit augment de la inversió, s’hauria aconseguit una 
nova instal·lació conservant l’actual per a usos diversos? És un 
tema, aquest, sobre el qual hem insistit molt. Per què no ens han 
volgut escoltar? (podeu consultar el nostre web www.ada.cat) Per 
què no han complert amb la seva promesa electoral?
 Finalment, un detall que a nosaltres ens ha sobtat i que mostra 
el tarannà de l’actual Equip de Govern: als plafons informatius 
d’ambdós projectes no apareix el cost de les rehabilitacions. Per 
què aquesta manca de transparència?

Prioritats d’inversió i subvenció en crisi
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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En ocasions, la dinàmica de crear conflictes irreals per a confron-
tar uns determinats valors i idees amb la d’altres,  no té cap altre 
interès que el particular benefici de qui ho promou i s’instal·la en 
aquesta perillosa postura vital. I així és com s’aconsegueix intoxi-
car i contaminar els estats d’opinió col·lectiva per a després treure’n 
profit partidista o individual. Dit d’una altra manera: “una mentida 
repetida mil vegades, es converteix en una realitat”. 
Els intents de manipulació els veiem en els atacs racistes, en les 
falsedats per explicar la crisi, en la vulneració dels drets de la gent 
més feble... Contaminen la nostra atmosfera fins al punt que acaba 
formant part de l’imaginari col·lectiu. Ara bé, per molt soroll que 
facin, per molts altaveus que tinguin, ni són majoria, ni convencen. 
Aquesta crisi que també és una crisi de valors, com a resposta, ha 
fet emergir encara més la solidaritat, la cooperació, l’altruisme de 
molta gent. Sovint, les conductes menys desitjables, són les que te-
nen més altaveus, més presència. I en el silenci, en la invisibilitat, 
hi ha els fets, les lluites, la solidaritat de molta gent que dia a dia 

continuen construint, participant i col·laborant per a sostenir les 
dificultats que travessem. 
Davant els grans problemes, també apareixen grans solucions.  
Cada dia és més la gent que ha pres consciència de la realitat que 
l’envolta i ha decidit que no pot ser-ne indiferent, que cal posar-s’hi 
per transformar una realitat injusta. Són petites accions que tenen 
una importància cabdal. Petites accions que es donen en la realitat 
quotidiana d’Abrera on la seva gent n’és protagonista.
Són les accions que fan la gent de les entitats, les persones volun-
tàries, el veí o la veïna solidària, els i les mestres, els i les professio-
nals de l’acció social i de la salut, la gent que es manifesta, la gent 
que no es resigna a ser una estadística a les xifres de l’atur i que 
defensa els seus drets, els treballadors i treballadores que malgrat 
tenir menys drets i menys salari mantenen una implicació exemplar, 
la gent que lluita al sindicat, la gent que fa vaga... Són moltes les 
persones que no es resignen  i cal donar-los el valor que mereixen, 
donar-los visibilitat i fer el reconeixement a la seva solidaritat. 

Abrera és solidària

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

Hoy en día ya no existen partidos de izquierda o derecha.  Estas 
categorías para clasificar a los partidos son viejas y no responden a 
criterios actuales.  Derecha e izquierda servían a principios del siglo 
XX, ahora en el siglo XXI la situación política, económica y social del 
mundo ha invalidado estos conceptos. En estos últimos 30 años el 
mundo ha cambiado radicalmente.  La globalización de la economía 
ha creado otro mundo ideológico. Las líneas divisorias son otras en 
la actual fractura social. Hay partidos mundialistas e identitarios. 
Los partidos mundialistas los podemos dividir en oficialistas y alter-
mundialistas. Los oficialistas son PSOE, PP y CIU. Estos proponen un 
modelo político y económico basado en el mercado y en la ideología 
liberal, incluye a liberales conservadores y a socialdemócratas. Es-
tos partidos son sumisos a la banca y abogan por el libre mercado, 
la globalización económica, y defienden un concepto multicultural 
de la nacionalidad.
Los altermundialistas también defienden la globalización eco-
nómica, la multiculturalidad pero desde parámetros ideológicos 
post-marxista. Estos son los partidos comunistas y coaliciones de 
izquierda como ICV-EUIA. Sólo tenemos que recordar que estos 
partidos totalitarios, donde han gobernado o gobiernan, han es-

clavizado a la clase trabajadora, tenemos los ejemplos de la antigua 
Unión Soviética, Cuba, China o Corea del Norte donde no hay liber-
tades ni democracia. Creo que no hay duda que no es el ejemplo a 
seguir.  
Los identitarios. Plataforma por Catalunya es el único partido 
identitario en Catalunya. Si te sientes catalán y español este es tu 
partido. Nosotros nos oponemos a la globalización económica  y al 
concepto multicultural de nuestra nación catalana y española. Es 
fundamental respetar las identidades de cada pueblo por encima de 
los intereses del mercado globalizado. Las personas no somos mer-
cancías y nuestro partido es un partido eminentemente social. De-
bemos ayudar a los nuestros frente a la globalización. Entendemos 
pertenencia a la nación en términos de arraigo. Nos oponemos a la 
dictadura de las finanzas. Nos oponemos a la “ciudadanía universal” 
o personalidad “global”. 
Sabemos que tú piensas como nosotros por eso te invitamos a que 
nos sigas en www.pxcdeabrera.com. Llámanos al 656559296. Afília-
te a PXC y lucha por tu país. 

Visca Abrera. Visca Catalunya. Viva España

Tú eres Plataforma por Catalunya
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

Estem vivint un moment històric. 
La manifestació de la  Diada va ser, sense cap mena de dubte, un 
gran èxit de participació i civisme.

El clam pacífic amb què la societat catalana es va expressar és un fet 
identitari i absolutament normal en un país que, com el nostre, té 
una llengua, una cultura i unes institucions pròpies. Som una nació 
que vol i pot progressar i que per fer-ho demana disposar d’un Estat 
propi.

La societat catalana va llançar un missatge molt clar i inequívoc: 
Catalunya és una nació que vol continuar creixent per poder mirar 
al futur amb esperança i il·lusió, com qualsevol nació del mon, i ara 
toca dir-ho a les urnes el proper 25N.

Des de CiU no estem sorpresos per l’èxit de la manifestació, som 
conscients del malestar d’una gran majoria de la societat catalana, 
que fa temps ha anat veient com es retallaven les seves il·lusions, 
les seves esperances, el seu creixement (personal i de les seves ins-
titucions ) i en definitiva el seu futur. A més, el tracte que hem rebut 
per part de l’Estat espanyol fa que l’objectiu sigui cada vegada més 
a prop, l’anhel de llibertat de Catalunya com a Nació ha passat de 
ser un impossible a ser gairebé inevitable. 

Mai com ara Catalunya havia estat tan a prop de la plenitud nacio-
nal.

Res serà fàcil... però amb esperança i llibertat tot és possible... Ara 
toca decidir!

 Un moment històric per a Catalunya 

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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En septiembre el equipo del Síndic de Greuges (en castellano, el 
Defensor del Pueblo) ha estado recogiendo quejas en Abrera. EU-
IU nos entrevistamos con ellos para poner en su conocimiento, de 
entre diversas alternativas, cuatro temas, tres de ámbito municipal 
y uno que supera las competencias locales: 
1. La situación de las auxiliares de biblioteca: a finales del 2010 se 
sacó a concurso una plaza de auxiliar de biblioteca que fue impug-
nada por el Col·legi Oficial de Bibliotecaris-Documentalistes ya que 
la oferta se situaba por debajo de la categoría que marca la ley para 
las funciones requeridas. El equipo de gobierno reconoció que era 
cierto y que seguramente eso mismo pasaba con las demás traba-
jadoras que desempeñaban esas mismas funciones en la Biblioteca 
Josep Roca i Bros. A día de hoy se continúa sin regularizar su situa-
ción  cuando se debería cumplir la ley lisa y llanamente.
2. Abrerainfo: EU-IU y el resto de grupos de la oposición hemos pe-
leado para que el gobierno municipal cumpla con la edición cada 
dos meses de este medio de comunicación local tal y como marca el 
Reglamento de Participación Ciudadana. No lo hemos conseguido. 
No sólo demuestra falta de respeto por la normativa municipal y por 

el derecho de la ciudadanía a ser informada, sino que demuestra 
su uso como medio de propaganda al servicio del gobierno: sólo se 
publica cuando lo necesitan.
3 Actas de juntas de gobierno y plenos: desde el 2009 el equipo de 
gobierno está “buscando” la forma de colgar esas actas en la web 
municipal respetando la ley de protección de datos (el resto de lo-
calidades de Catalunya las cuelgan con normalidad). No tener ac-
cesible esa documentación vía Internet es entorpecer el acceso a 
la información.
4. Atención sanitaria: el President Mas y CiU han degradado con sus 
políticas la atención sanitaria, también en Abrera. En el Hospital de 
Martorell aumentan las listas de espera y las pruebas diagnósticas 
sufren retrasos mientras se despide a profesionales. Y en el CAP de 
Abrera se ha reducido el horario de atención semanal y se eliminó 
la atención los domingos; ahora también se pretendía eliminar la 
atención los sábados mañana que finalmente se mantiene.
Estamos a la espera del resultado de las gestiones que pueda hacer 
el Síndic de Greuges, a ver si se consigue modificar el inmovilismo 
del gobierno en estos temas. Seguiremos informando. 

La paralización municipal en tres temas 

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

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

euiaabrera@yahoo.es

La Coral Contrapunt, a Weingarten

La Coral Contrapunt d’Abrera va fer una visita a la loca-
litat alemanya de Weingarten amb motiu de la celebra-
ció dels 150 anys de la coral alemanya. 

La delegació abrerenca estava formada per una vintena de 
membres de la Coral i l’alcaldessa d’Abrera, Maria Soler. 
Van visitar durant el cap de setmana aquest petit municipi 
alemany, van fer actuacions a la plaça del poble i finalment 

es van aplegar al gran concert que va acollir 
corals de França, Anglaterra i Alemanya.
La Coral Contrapunt va gaudir d’aquesta 
emotiva visita que retornarà als seus am-
fitrions amb la trobada que preparen amb 
motiu de la celebració dels seus 30 anys 
d’història, a l’octubre de l’any que ve.

Delegació abrerenca

Actuació de la Coral Contrapunt

Calendari de festes 2013
Segons el calendari aprovat, les festes locals 
d’Abrera per a l’any vinent seran el 29 de juny 
(Festivitat de Sant Pere) i 20 de maig, que se 
sumen a les festes ofi-
cials de l’1 i 6 de gener, 
29 de març i 1 d’abril, 1 
de maig, 24 de juny, 15 
d’agost, 11 de setembre, 
12 d’octubre, 1 de no-
vembre i 6, 8, 25  i 26 de 
desembre.



L’Ian García és un noi de 5 anys de Sant Sadurní 
d’Anoia que quan tenia dos anys i mig li van diag-
nosticar neuroblastoma, un tipus de càncer infantil 

que afecta el sistema nerviós. Encara que actualment la 
malaltia està controlada, els metges que el tracten han 
recomanat a la família fer 8 cicles d’immunoteràpia, d’un 
cost de 50.000 euros cadascun, per a reduir les probabili-
tats de reaparició de metàstasi. La família, hipotecada ja, 
no hi pot fer front.
Per aquest motiu han sorgit moltes iniciatives ciutadanes 
arreu de l’Estat com a mostra de suport i per a recaptar 
fons, també a Abrera, on viu l’àvia del nen. Aquí la merceria 
un Xic de Tot (carrer Martorell, 10-16) recull taps de plàstic 
i ven clauers de drap i sabó amb oli reciclat. També s’hi han 
sumat com a punts de recollida de taps les tres escoles del 
municipi i el Casal d’Avis. L’entitat Juventudes Rocieras, en 
col·laboració amb l’Ajuntament, és previst que organitzi 

un festival solidari el 
15 de desembre.
La família ha obert el 
compte de facebook  
“Vamos a ayudar a 
Ian” i ha fet un blog 
on explica tota la his-
tòria i evolució del 
nen  http://ayuda-
aian.wednode.es 

Serveis Municipals
Ajuntament 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera 93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba 93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba  93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros 93 770 08 81
Casa de Cultura 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera 93 770 26 26
Casal Social de Ca n’Amat 93 771 52 36
Centre Aquàtic Municipal  93 770 51 00
CENTRE POLIVALENT
Escola Municipal de Música 93 770 27 02
Casal de Joves 93 770 43 34
Punt d’Informació Juvenil la Garsa 93 770 43 34
Centre Obert  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 Antonio Quesada Medina 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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Els comerciants van treure els seus 
aparadors al carrer al Foraestocs

La plaça de Pau Casals va acollir al setembre una nova 
edició del Forastocs, la fira al carrer on els comerços 
d´Abrera ofereixen els productes de la temporada a 

preus rebaixats.
Durant tota la jornada els veïns van passar per aquesta 
fira on hi havia parades de roba, complements, productes 
d´alimentació, joguines, perruqueria, papereria, esports, 
flors i restauració, i els més petits van gaudir dels dos cas-
tells inflables que es van instal·lar al carrer dels Rosers. 
Aquesta fira està organitzada per l´associació d´Empresaris 
i Comerciants d´Abrera i hi col·labora l´Ajuntament.  
L´Associació la composen una quarantena de petites em-
preses i establiments que al llarg de l´any organitzen dife-
rents fires per tal d´incentivar el comerç local.

Campanya solidària 
per ajudar a l’Ian

Edició del Foraestocs del setembre



Juan González ha estat durant 34 anys el conserge de 
l’Escola Platón Sartí, i s’ha jubilat fa poc amb un emotiu 
homenatge que li van fer els que han estat els seus com-
panys durant tots aquests anys. Conserge de la primera es-
cola d’Abrera, Juan González és, per a moltes generacions 
d’alumnes, pares i professors, el Senyor Juan, el conserge 
d’Abrera.

 - Com porta el  títol de conserge d’Abrera?
- (riu) Durant molts anys a Abrera només hi ha hagut una escola 

i jo he estat el seu conserge. Jo he conegut tots els nens d’una 
determinada generació i els seus pares. El poble era més petit 
i tot era més familiar. A mi, m’omple d’orgull quan els nens em 
veuen pel carrer i em criden “senyor Juan!”

- Va ser una sorpresa esperada l’homenatge que li 
va retre el personal docent de l’escola Platón Sartí i 
l’Ajuntament?

- Tot i que era una sorpresa i ningú em va dir res, jo ja tenia les 
meves sospites. Però no per esperada va ser menys emotiva. 
Va ser un reconeixement a la meva tasca a l’escola i van venir 
tots els professors, els actuals i els que han passat per aquí 
durant aquests anys.

- Com valora la seva feina?
- Jo m’he sentit molt respectat i estimat a la meva feina per 

tots: professors, alumnes i pares d’alumnes i, alhora, he estat 
molt proper a tots ells. He treballat molt de gust i he sentit 
que la meva feina ha estat valorada i això és molt important a 
la vida. No sé si és pel meu tarannà, que sóc una persona molt 
positiva, però m’he sentit estimat i he tingut una relació molt 
estreta amb tots. Em sento molt orgullós de la meva feina i 
d’haver fet tot el que he pogut. 

- Durant 27 anys ha estat vivint a la mateixa escola. 
- Jo vaig estrenar l’escola. El mateix any que jo vaig entrar de 

conserge, el meu fill gran va començar P4. Abans no hi havia 
cap conserge perquè l’escola estava repartida en aules a di-
ferents locals del municipi. La casa del conserge era als fons 

de l’edifici de primària, que és l’escola originària, es coneixia 
com La Fuensalida. Aquí hem viscut durant 27 anys. Al princi-
pi també hi vivien alguns professors amb les seves famílies.  
Quan ens vam fer grans i els nostres fill no vivien amb nosal-
tres, vam estimar-nos més buscar-nos un pis. L’escola ha estat 
casa meva. Jo sempre dic que he tingut més lavabos que la 
Preysler (riu). La reforma que s’ha fet em sembla magnífica 
perquè el col·legi ja era molt antic i ja tocava. 

- Com es porta viure i treballat al mateix lloc?
- Viure i treballar al mateix lloc és treballar les 24 hores del dia. 

No hi havia horari, sempre estava disponible per a qualsevol 
emergència. Si hi havia un tall de llum a les 2 de la matinada, 
em llevava per activar els diferencials i que els congeladors no 
deixessin de funcionar. A l’hivern, cada dia, em llevava a les 6 
del matí per encendre totes les calefaccions perquè quan arri-
bessin els nens ja estiguessin escalfades les aules. Mai me’n 
vaig anar a dormir sense haver reparat un lavabo, sense que 
tot estigués en condicions perquè allò que jo no volia per als 
meus fills no ho volia per a ningú. M’encarregava de totes les 
tasques de manteniment: lampisteria, electricitat, feia de pa-
leta... El conserge era “el manetes” que ho reparava tot. Però 
una feina com aquesta, no té sentit si no t’agraden els nens 
perquè convius amb ells.

- Com va arribar a aquesta feina?
- Jo treballava en una empresa de muntatge i vaig veure al por-

tal de casa el cartell de la convocatòria d’una plaça de con-
serge a l’Escola. Tot i que a l’empresa cobrava més, nosaltres 
vivíem de lloguer i a l’escola ens oferien habitatge i sobretot 
vaig pensar en els meus fills perquè a l’empresa m’enviaven a 
treballar fora. A la meva senyora també li va agradar la idea, 
perquè va passar a fer les tasques de neteja de l’escola; i als 
meus tres fills els va encantar: tenien tot el col·legi per jugar. 

- Un conserge ha de saber una mica de tot...
- He fet de tot. Jo sóc d’Alborea d’Albacete i l’any 1975 vaig ve-

nir a viure a Abrera per millorar les condicions laborals. Allà 
no vivia pas malament, però abans es pensava que a Catalunya 
tindríem un futur millor. Jo treballava al camp de tractorista i 
posteriorment he estat mecànic, tuber, electricista... amb 12 
anys ja vaig fer la instal·lació elèctrica de casa i ja de ben petit 
treballava al camp. Era l’habitual aleshores...

- I una persona tan activa com vostè,  a què es dedica ara 
de jubilat?

- Al matí, a caminar com la majoria de jubilats. Vaig amb la 
senyora a comprar, estic amb els néts... i ara també aprofito 
per passar llargues estades a la casa del poble. M’he jubilat 
de conserge a l’escola però continuo essent conserge a casa 
meva i a casa dels meus fills amb reparacions vàries (riu). 
Sovint passo per davant de l’escola, tanco els ulls i continuo 
veient l’antiga escola que ha estat casa meva. Sento nostàl-
gia i em vénen els records...(s’emociona)... M’omple d’alegria 
veure els nens al pati, i que en veure’m, vénen corrent cap a mi 
cridant  “Hola, Sr. Juan!”

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERALA CONTRAPORTADA
JUAN GONZÁLEZ, EXCONSERGE DE L’ESCOLA PLATÓN SARTÍ

“Mai me’n vaig anar a dormir sense que tot estigués en 
condicions perquè allò que jo no volia per als meus fills 

no ho volia per a ningú”


