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Estudiants de l’Institut Voltrera 
participen en un projecte formatiu 
amb Ajuntament, comerços i 
empreses per millorar el seu 
rendiment acadèmic

S’executen treballs de restauració 
ambiental i paisatgística a les 
zones del municipi afectades per 
infraestructures 

Abrera aprova un pressupost 
municipal de 15,7 milions d’euros 
per aquest any

L’Ajuntament reformarà l’edifici 
d’Acció Social per a millorar 
l’atenció a les persones
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Congelació d’impostos i més inversió

L’Ajuntament d’Abrera ha decidit congelar els impostos 
que pagarem els ciutadans aquest 2013. Aquesta decisió és 
possible gràcies a l’estabilitat econòmica del nostre Ajun-
tament, que amb els ingressos extraordinaris procedents 
de la construcció del nou centre logístic de Mercadona, uns 
nivells d’endeutament dels més baixos de la comarca i una 
gestió acurada de la despesa pot mantenir (i augmentar, si 
convé) la qualitat dels serveis que ofereix a la ciutadania. 
Els impostos que paguem els veïns i veïnes d’Abrera enguany 
no s’apujaran. Només les taxes experimentaran un discret 
augment, un punt  per sota de l’IPC.

Malgrat tot, els nostres pressupostos es veuen afectats per 
la crisi. La disminució dels ingres-
sos ordinaris, l’augment en més 
d’un 70% del preu de l’aigua que 
l’Ajuntament paga a ATLL (que 
incrementa en 120.000 euros la 
despesa), i la davallada de les subvencions de l’Estat i la 
Generalitat de Catalunya fan més difícil el pressupost. Tot 
i així, per a l’any en curs, hem decidit no retallar cap ser-
vei municipal i no revertir ni la reducció de subvencions ni 
l’augment de l’IVA en la quota que paguen els ciutadans. 

L’agonia de la crisi recau amb tota la seva força sobre les fa-
mílies. Per això Acció Social i Promoció Econòmica esdevenen 
àmbits prioritàris del nostre Ajuntament. En el cas d’Acció 
Social, a banda d’iniciar la reforma de l’edifici on s’ubica, in-
crementarà fins a un 20% la dotació en ajudes a les famílies. 
Pel que fa a Promoció Econòmica, l’aposta per la formació, 
l’ocupació i la reactivació de l’economia es tradueix en un 
augment de més del 10% del seu pressupost. Tot plegat, 
sense desatendre àrees importants com l’Ensenyament (que 
continuarà subvencionant el 50% dels llibres de text i el cost 
del transport escolar); o el manteniment de vies públiques, 
parcs i jardins, on continuarem dedicant la major part de la 
inversió municipal.

Congelación de impuestos y más inversión

El Ayuntamiento de Abrera ha decidido congelar los impues-
tos que pagaremos los ciudadanos este 2013. Esta decisión es 
posible gracias a la estabilidad económica de nuestro Ayunta-
miento, que con los ingresos extraordinarios procedentes de 
la construcción del nuevo centro logístico de Mercadona, unos 
niveles de deuda de los más bajos de la comarca y una gestión 
cuidadosa del gasto, puede mantener (y aumentar si es nece-
sario) la calidad de los servicios que ofrece a la ciudadanía. Los 
impuestos que pagamos los vecinos y vecinas de Abrera este 
año no se subirán. Sólo las tasas experimentarán un discreto 
aumento, un punto por debajo del IPC.

Pese a todo, nuestros presupuestos se ven afectados por la 
crisis. La disminución de los ingre-
sos ordinarios, el aumento en más 
de un 70% del precio del agua que 
el Ayuntamiento paga a ATLL (que 
incrementa en 120.000 euros el gas-

to), y la caída de las subvenciones del Estado y de la Generalitat 
de Catalunya hacen más difícil el presupuesto. A pesar de esto, 
para el año en curso, hemos decidido no recortar ningún servi-
cio municipal y no revertir ni la reducción de las subvenciones 
ni el aumento del IVA en la cuota que pagan los ciudadanos.

La agonía de la crisis recae con toda su fuerza sobre las fami-
lias. Por eso Acción Social y Promoción Económica pasan a ser 
ámbitos prioritarios de nuestro Ayuntamiento. En el caso de 
Acción Social, más allá de iniciar la reforma del edificio donde 
se ubica, incrementará hasta un 20% la dotación de ayudas a 
las familias. Respecto a Promoción Económica, la apuesta por 
la formación, la ocupación y la reactivación de la economía se 
traduce en un aumento de más del 10% de su presupuesto. 
Todo ello, sin desatender áreas importantes como la Educación 
(que continuará subvencionando el 50% de los libros de texto 
y el coste del transporte escolar); o el mantenimiento de vías 
públicas, parques y jardines, donde continuaremos dedicando 
la mayor parte de la inversión municipal. 
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a Promoció Econòmica, Acció Social, 
Ensenyament i Via Pública
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L’Ajuntament d’Abrera congela 
els impostos que pagarem els ciutadans 

aquest 2013
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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. 
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. 

14 15

3



BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA 54

Ventas	  

111	  

2do	  trim.	  

3er	  trim.	  

4to	  trim.	  

Ventas	  

1er	  trim.	  

2do	  trim.	  

3er	  trim.	  

4to	  trim.	  

PRESSUPOSTOS 2013PRESSUPOSTOS 2013

   L’Ajuntament apr  ova un pressupost 
de 15,7 milions d’  euros per al 2013

L’Ajuntament d’Abrera ha aprovat els pressupostos ge-
nerals per al 2013, que ascendeixen a 15.751.490 
euros, un 22,12% superior als de l’any anterior. 

D’aquest increment destaquen els ingressos extraordinaris 
d’impostos i taxes provinents de la implantació del nou 
Centre Logístic de Mercadona al Polígon Barcelonès. 
Enguany es concentra el gruix d’obres de la seva implan-
tació, amb uns 200 mil metres quadrats d’ocupació per 
construir una nau de tractament d’envasos, una altra de 
productes que no caduquen com de drogueria i perfumeria, 
un edifici de serveis i diverses obres d’urbanització, in-
fraestructures i instal·lacions. Gràcies a aquests ingressos, 
el Govern Municipal ha decidit congelar els impostos que 
paguen els ciutadans i actualitzar les taxes un punt per 

sota de l’IPC. Tot i l’increment dels ingressos extraordi-
naris, els comptes municipals no són immunes a la crisi 
econòmica del país, i estan afectats per la reducció dels in-
gressos ordinaris procedents d’altres institucions, així com 
de l’activitat econòmica i la construcció. Per aquest motiu, 
el pressupost municipal continua marcat per la prudència, 
per tal que la minva d’ingressos no afecti ni la quantitat ni 
la qualitat dels serveis municipals.

Canvis normatius
Enguany hi ha hagut canvis normatius que aproven d’altres 
organismes i que afecten les finances del Consistori com 
és l’obligació d’incorporar al pressupost municipal la re-
captació del cànon de l’aigua a compte de l’ACA (que tot 

sol incrementa en gairebé un 5% el pressupost), l’augment 
del preu de l’aigua, i l’obligació de pagar el cànon de les 
aigües d’ús municipal.
Més enllà dels ingressos extraordinaris arran de la implan-
tació de Mercadona, els recursos de l’Ajuntament minven 
un 3,38% respecte els de l’any passat. Per això, el Consis-
tori farà una execució acurada i austera de la despesa i una 
gestió amb criteris d’optimització de la despesa corrent 
(hi ha una reducció del 2,58% en despeses diverses de 
l’administració general) i ajustament de partides en relació 
a necessitats reals.
En els comptes d’enguany destaquen augments significa-
tius en aquelles àrees que treballen pel benestar de les 
persones i que constitueixen les quatre principals línies 

d’acció: Via Pública (que augmenta en un 11,29%), Pro-
moció Econòmica (en un 10,20%), Acció Social (amb un 
increment del 20% en ajudes a les famílies) i Ensenyament 
(en un 2,70% i que inclou la subvenció dels llibres de 
text).  

Pressupostos participatius

Per a l’elaboració dels pressupostos s’han tingut en 
compte les propostes fetes pels veïns, partits polítics 
i entitats a través de la convocatòria de l’Audiència 
Pública de Pressupostos i d’altres suggeriments fets 
arribar en paper a l’Ajuntament i a través del web 
municipal. 

Milloren les dotacions econòmiques 
de Promoció Econòmica, Acció Social, 

Ensenyament i Via Pública

S’imposa la prudència, la contenció 
i l’austeritat com a normes bàsiques 

d’execució dels pressupostos

PRESSUPOST D’INGRESSOS     TOTAL 15.751.490 €

Fonts de finançament

Taxes
26,06 %

Impostos indirectes
9,25 %

Impostos directes
40,20 %

Altres
2,20 %

Subvencions
22,29 %

PRESSUPOST DE DESPESES TOTAL 15.751.490 €

Distribució de la despesa

Personal
31,07 %

Serveis
37,96 %

Subvencions
8,84 %

Inversió
18,15 %

Amortitzacions
3,98 %

Pressupost total: 15.751.490 euros
                         1.296,52 euros/hab 

DADES DESTACADES
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Promoció Econòmica, Acció Social, Ensenyament i 
Via Pública, els principals eixos d’actuació

Recollint les peticions veïnals, destaca del pressupost 
d’enguany la partida destinada a Obres, Serveis Ur-
bans i Mobilitat amb un total de 1.073.200 euros, un 

11,29% superior a la de l’any passat, per al manteniment 
de la via pública. Es destinen gairebé 500.000 euros per a 
la rehabilitació i millora de carrers, parcs i jardins, 60.000 
euros per a la millora de mobiliari urbà (bancs, papereres, 
contenidors de brossa); 50.000 euros més en inversions de 
millora de la mobilitat urbana; 35.000, per a la reposició 
de l’enllumenat públic; i 140.000 euros es destinaran a la 
millora del clavegueram.

Els comptes municipals destinen també una part important 
dels seus recursos a desenvolupar programes de suport a 
les famílies amb un increment de les partides de Promo-
ció Econòmica, amb 108.000 euros, un 10,20% superior 
a la del 2012; i d’Acció Social, Dones i Igualtat, que en-
guany compta amb 251.149 euros, un 9,20% més. Acció 
Social reforça partides d’acompanyament social a les famí-
lies, amb un augment del 7,69% a ajudes per a productes 
d’alimentació bàsica i increment d’un 20% d’ajudes econò-
miques a les famílies que més ho necessiten. 

El Departament de Promoció Econòmica  incrementa el seu 
pressupost per fer front a noves iniciatives formatives, 
d’ocupació i reactivació de l’economia local.

El quart eix important és Ensenyament, amb 190.000 eu-
ros, un 2,70% superior a l’any passat. Aquí destaca la sub-
venció que paga l’Ajuntament del 50% en llibres i fins a 
75 euros per a ordinadors per als escolars d’Abrera i la 
subvenció del 100% del transport escolar per als alumnes 
dels barris.  

.Congelació d’impostos

L’Ajuntament d’Abrera va aprovar per aquest any con-
gelar els impostos que paguen els ciutadans i actua-
litzar les taxes gairebé un 1% per sota de l’IPC. 
L’equip de Govern va optar per prendre aquesta mesu-
ra tenint en compte la difícil conjuntura socioeconò-
mica actual, amb l’objectiu d’alleugerir la càrrega 
financera a les famílies abrerenques.
D’aquesta manera impostos com el de vehicles, les 
plusvàlues i l’impost de construcció (ICIO) s’han con-
gelat, i d’altres, com  les taxes municipals i l’impost 
d’activitats econòmiques (IAE) s’han actualitzat un 
2% (un 1% per sota de l’IPC).

Els regidors destinen la seva paga 
extra a ajuts a les famílies

L’alcaldessa i els regidors del consistori abrerenc van 
renunciar a la paga extra de Nadal en solidaritat amb 
els funcionaris i treballadors municipals que tampoc 
la van cobrar, arran de les retallades pressupostàries 
del govern estatal. Aquest import s’ha destinat a la 
partida d’Acció Social per ajudar les famílies més ne-
cessitades del municipi.
Aquesta renúncia es va prendre de manera voluntària 
a mitjan novembre i va ser aprovada mitjançant Ple 
Municipal. 

A què destinarà l’Ajuntament el pressupost?

OBRES, SERVEIS 
URBANS I MOBILITAT

1.073.200,00 €

PROMOCIÓ 
ECONÒMICA

108.000,00 € 

ACCIÓ SOCIAL 
DONES I IGUALTAT

251.149,30 €

ENSENYAMENT 190.000,00 € 

JOVENTUT 98.000,00 €

ESPORTS 433.000,00 €

URBANISME 48.000,00 €

ADMINISTRACIÓ 
GENERAL

219.300,00 € 

CULTURA 245.000,00 € Ajudes per a productes d’alimentació bàsica

+ 7,69%

Promoció econòmica

+ 10,20%
Obres, Serveis Urbans i Mobilitat 

+ 11,29% 

964.300,00 €

98.000,00 €

230.000,00 €

185.000,00 €

97.000,00 €

433.000,00 €

49.000,00 €

225.100,00 €

254.500,00 €

-2,04 %

1,03 %

10,20 %

2,70 %

-2,58 %

-3,54 %

9,20 %

0,00 %

11,29 %
2013

2012

* Aquest quadre no comptabilitza les despeses de personal.
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Inversions destacades

El 2013 hi ha un augment considerable en inversions, 
entre les que destaca la rehabilitació de l’edifici 
d’Acció Social (antic Ajuntament), un nou col·lector 

d’abastament d’aigua potable i la segona fase de la reha-

bilitació de la Masia de Can Morral. Aquestes obres estan 
finançades amb ajudes de la Diputació de Barcelona i de la 
Generalitat de Catalunya.

Edifici d’Acció Social Nova canonada d’aigua potable

Rehabilitació de la Masia de Can Morral

Es farà una reforma integral que inclou l’execució de nous sostres, 
amb una nova distribució que possibiliti l’entrada de llum natural, i 
l’execució de noves instal·lacions com la d’un ascensor.
Aquesta actuació es planteja per a dinamitzar aquesta zona del nucli 
antic amb la millora de les dependències de l’Ajuntament Vell.

L’obra preveu la construcció d’una nova canonada d’aigua potable que 
anirà des de la que actualment hi ha al riu Llobregat fins al dipòsit 
de Sant Ermengol, seguint un traçat paral·lel a la B-40. Amb aquesta 
actuació es desdobla l’actual connexió que passa pel centre del nucli 
urbà i se n’assegura l’abastiment.

La segona fase de la reforma preveu fer la protecció exterior de 
l’edifici de la degradació d’agents atmosfèrics, habilitar la Sala Po-
livalent per al seu ús públic, i recobrir la nau amb corretges d’acer 
mantenint l’aspecte del volum original i obrint les vistes al riu.

INVERSIONS PRESSUPOST 2013 

Grans Obres 
Rehabilitació edifici Acció Social* 950.000,00 €
Millora de la Xarxa d’aigua potable* 532.827,00 €
Masia de Can Morral* 427.289,08 €
Millora piscina d’estiu 60.000,00 €
Millores Sala Municipal-Casa de Cultura 50.000,00 €
Millores Centre Aquàtic Municipal 48.000,00 €
Millores Deixalleria Municipal 3.900,00 €

Via pública 
Pla de millora d’asfalts i voreres 225.000,00 €
Millores parcs i jardins al nucli urbà i barris 220.000,00 €
Reposició de clavegueram 138.248,53 €
Mobiliari urbà i senyalització 60.000,00 €
Millores mobilitat urbana 50.000,00 €
Renovació enllumenat 35.000,00 €
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES) 30.000,00 €

Paraments diversos 
Vehicles  65.000,00 €
Central de Fred Mercat Municipal 33.000,00 €
Equips informàtics 25.000,00 €
Emissora Protecció Civil 6.800,00 €
Radio Abrera - Cònsola matriu 4.000,00 €

Total 2.854.069,68 €

Estudiants de l’IES participen en un projecte per a 
millorar el rendiment acadèmic

Alumnes de segon cicle de l’ESO de l´Institut Voltrera 
participen en un projecte formatiu que pretén mi-
llorar el seu rendiment acadèmic, la seva motivació i 

l´interès vers l’estudi a través de l´experiència al món la-
boral amb la finalitat d´obtenir el títol de graduat en ESO. 
Aquest projecte, que organitza l’Ajuntament, compta amb 
la col·laboració de l’institut, de comerços i d’empreses del 
municipi.
Aquest curs són 10 els joves participants que complementen 
el seu horari  escolar amb 2 hores diàries d´activitats forma-
tives en tasques de suport administratiu, de manteniment, 
de menjador, d’activitats d´estimulació per a la gent gran i 
de cuina, entre d´altres.

Potenciar l’ocupabilitat de joves de 17 a 25 anys
En la línia de donar sortides laborals als joves en situa-
ció d’atur, Abrera participarà en el programa “Joves per 
l’ocupació”, un programa comarcal de suport a l’experiència 
pràctica de joves d’entre 17 i 25 anys desocupats que combi-
na orientació, tutories, seguiment individualitzat, formació 
i pràctiques en empreses.
Aquest programa pretén estimular la formació i 
l’aprenentatge de les persones joves que han abandonat el 
sistema educatiu, mitjançant el seu contacte amb l’empresa 

en especialitats formatives d’auxiliar de cuina, d’atenció a 
persones dependents, d’agricultura ecològica, de magat-
zem, de caixer reposador  i de reprografia.
Abrera participa conjuntament amb 19 municipis més de la 
comarca en aquest projecte finançat pel Fons Social Europeu 
i pel Servei d’Ocupació de Catalunya. La subvenció atorgada 
és per a un total de 80 joves entre tots els municipis par-
ticipants, 53 dels quals no han finalitzat l’ESO i a qui se’ls 
donarà una beca per poder inscriure’s a l’Institut Obert de 
Catalunya (IOC) per  treure’s el Graduat d’ESO.

Curs de cambrer de 
pisos i d’auxiliar de 
comerç 

L’Ajuntament d´Abrera està 
realitzant dos nous cursos 
de formació: un d´auxiliar 

de comerç, i l´altre de cambrer de 
pisos. 
El curs d´auxiliar de comerç és de 
180 hores teòriques i 75 de pràcti-
ques, amb continguts sobre atenció 
bàsica al client, operacions auxiliars 
en el punt de venda i preparació de 
comandes. I, el curs de cambrer de 
pisos és de 136 hores teòriques i 
80 de pràctiques, i s´imparteixen 
nocions d´aprovisionament i orga-
nització de l´office, neteja i posada 
a punt de pisos i zones comunes, 
seguretat i higiene, i anglès. 
Ambdós cursos s´adrecen a per-
sones aturades inscrites al Servei 
Local d´Ocupació, amb preferència 
per als menors de 30 anys. 

Guanyadors del II Concurs d’Aparadors de Nadal 

La botiga de roba i complements Bambi, la floristeria Corín Flors i 
Regals i la botiga de decoració per a la llar Cortinas Carmona, s´han 
endut el primer, segon i el Premi Popular, respectivament, del Segon 

Concurs d´Aparadors de Nadal que ha organitzat el Departament de Pro-
moció Econòmica de l´Ajuntament d´Abrera.

Lloguer de parades del Mercat Municipal d’Abrera

La sol·licitud s’ha de fer mitjançant instància a l’Ajuntament.

* Obres finançades amb subvencions de la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat de Catalunya
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Els abrerencs i abrerenques han gaudit, un any 
més, de les activitats nadalenques al municipi on 
hi ha hagut actes ja consolidats com el Concert 

de Sant Esteve de la Coral Contrapunt, a la parròquia 
de Sant Pere, o el Concert d’Any Nou, que va omplir 
l’Auditori del Centre Polivalent. 

El tret de sortida va ser la Cantada de Nadales dels 
65 nens i nenes de tercer de l´Escola Platón Sartí (8 
anys) a la plaça Constitució. Els petits cantaires van 
afegir enguany un ball a la seva tradicional cantada 
nadalenca. 

Per aquestes dates també s’han celebrat actes solida-
ris, com el Festival Nadalenc Rociero que va organitzar 
les Joventudes Rocieras a la Sala Municipal amb qua-
dres de flamenc i artistes convidats. El certamen va 
aconseguir recaptar més de 1.100 euros perquè l´Ian, 
un nen de cinc anys que pateix un càncer molt agres-
siu, pugui rebre el tractament necessari. 

Entre els actes més multitudinaris, destaca el Tió Po-
pular, que va concentrar al voltant de 500 nens i nenes 
per fer cagar el tió gegant a la plaça de Pau Casals. 
Els més petits van aconseguir llaminadures i sorpre-
ses i es van recollir 200 quilos de menjar per al Banc 
d´Aliments. 
 

El Parc de Nadal, amb més de 860 participants, i la 
Festa de Cap d´Any, amb 1.800 persones, han estat els 
actes amb major resposta de públic. Un total de  862 
nens van passar pel Pavelló els dos dies que va durar 
el Parc de Nadal amb inflables, jocs gegants, tallers 
nadalencs i ludoteca. Només l´espectacle infantil de 
cloenda del duet Animàtic va aplegar un total de 326 
persones. 

La gent gran d´Abrera també va celebrar el seu tradi-
cional Berenar de Nadal. Al voltant de 430 avis i àvies 
del Casal es van reunir al Pavelló Municipal d´Esports 
on es va lliurar una placa als socis de més edat de 
l´entitat: Sebastian Belmonte (83 anys) i Carmen Fer-
nández (84 anys). 

Concert de Sant Esteve 
de la Coral Contrapunt

Cantada de Nadales 
dels alumnes de l’escola Platón

La tradicional Cavalcada de Reis és un dels actes més 
esperats i concorreguts de tot l’any. Centenars de 
persones es van concentrar a l’estació dels Ferrocar-
rils per rebre ses majestats els Reis d´Orient i seguir 
la cavalcada reial amb el patge Viu-Viu, l´Estrella de 
l´Orient, la carrosa de l´Escola de Música, la dels re-
gals, la dels carboners, les tres carroses dels Reis, un 
grup d´animació, i un altre de percussió i una banda 
de música.
Els Reis també van visitar els casals socials de Can 
Vilalba, Santa Maria de Vilalba i Ca n´Amat.

Festival Nadalenc Rociero 
Solidari amb l’Ian

Tió Popular 
a la plaça Pau Casals

Parc de Nadal al Pavelló

Berenar de Nadal 
dels Avis del Casal

Homenatge als socis de més edat:  
Sebastian Belmonte (83 anys) i 
Carmen Fernández (84 anys)

L’Abrera més tradic ional

Carrossa del 
Rei Melcior

Carnaval 2013
Abrera ha tornat a viure un dels Carnestoltes més 
sonats. Els principals carrers del municipi es van 
omplir de color, música, màscares i disfresses en 
una de les festes més divertides de l´any. Cente-
nars de veïns i veïnes van participar a la cercavila 
de Carnestoltes acompanyants de la cinquantena 
de disfresses que participaven al concurs, el grup 
d´animació, la xaranga i la carrossa de l´Esplai Vol-
trera, entre d´altres.
A la rua es va poder veure tota mena de disfres-
ses, molt elaborades i originals, com enfiladisses, 
peixos, culleres, troglodites, Supermarios Bros, pi-
rates, retallables, princeses o làmpades. El primer 
premi de la categoria d´adults va ser per al grup de 
Grease.

Grup d’animació

Carrosa de l’Escola de Música

Carrossa del Rei Baltasar

Carrossa del Rei Gaspar

Recepció de Ses Majestats a 
l’estació dels Ferrocarrils
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Actuacions de restauració ambiental 
de les zones afectades per infraestructures

A Abrera s’estan duent a terme diferents actuacions de 
restauració ambiental per restituir les característi-
ques paisatgístiques i ecològiques d’indrets afectats 

per obres importants. Concretament, es treballa a la zona 
per on passa el gasoducte del tram Martorell-Figueres al seu 
pas pel terme municipal d’Abrera, des que entra al municipi 
per la zona del polígon industrial Barcelonès fins que surt a 
l’altra banda, a prop de la riera de Sant Jaume. Una segona 
actuació és al traçat de l’autovia orbital B-40, a la zona del 
riu Llobregat; i la tercera, al polígon industrial Barcelonès, 
concretament, als laterals del Torrent Gran i la zona de Ca 
n’Amat, la zona del Torrent de Can Noguera. 

Les diferents actuacions s’executaran durant la primera 
meitat de l’any, i tot i que els treballs van a càrrec de les em-
preses que fan les obres, és l’Ajuntament qui les supervisa i 
vetlla per la recuperació de l’entorn.

Plantació d’arbres i hidrosembres 
Per restituir les mateixes característiques del lloc, es fa 
plantació d’espècies arbustives autòctones i hidrosembres. 
Els treballs consisteixen en l’estabilització de talussos i bar-
rancs per evitar l’erosió. Se’n fa el recobriment i, en fun-
ció del pendent, es restitueix el sòl amb pedra orgànica o 
malla de coco, que és natural, perquè la fibra triga molt a 
descompondre’s i reté més el sòl. D’aquesta manera també 
es permet que les espècies plantades i les que en sortiran 
espontàniament puguin fixar-se bé. Bàsicament es planten 
espècies autòctones d’alzines, pins, àlbers, tamarius, mar-
fulls i llentiscles. Cada tram té les seves característiques 
paisatgístiques i ecològiques específiques de formació ve-
getal. Per exemple, a la zona del Torrent Gran i a la del riu 
Llobregat prima la restauració d’espècies típiques de bosc 
de ribera com salzes, pollancres i àlbers.

Col·locació de caixes niu
Concretament a la zona de la B-40 
s’han col·locat caixes niu per a falcio-
ts i ballesters sota l’aqüeducte que 
travessa el riu Llobregat. Aquesta 
actuació és fruit del conveni subscrit 
entre l’Ajuntament d’Abrera, l’ONG 
SEOBirdLife i la Demarcació de Carre-
teres de Catalunya del Ministeri de 
Foment. 

Els falciots i ballesters són dues es-
pècies insectívores que s’alimenten 
en vol i que passen els hiverns a 
l’Àfrica i retornen a casa nostra per 
criar. Malgrat estar considerada com 
una espècie en estat de conservació 
segur, aquest fet podria canviar pels 
seus problemes de conservació i la 
dificultat de nidificació. Els edificis 
moderns ja no disposen, com els an-

tics, de forats de ventilació, golfes o 
doble sostre on acostumaven a fer els 
seus nius.

Sensibilització ambiental
A més de l’actuació de col·locació de 
caixes niu, a través de l’acord de cus-
tòdia entre l’Ajuntament i SEOBirdlife 
s’han dut a terme, a la zona, dife-
rents accions directes de conservació 
com l’eliminació i control d’espècies 
exòtiques invasores, la plantació 
de vegetació autòctona  per ajudar 
a regenerar la vegetació de ribera, 
la retirada de runes i deixalles, o la 
regulació de l’entrada de vehicles de 
motor. També s’han fet actuacions de 
sensibilització ambiental com xerra-
des, jornades d’anellament o exposi-
cions, tant per a la població local com 
per als escolars.  

L’Ajuntament treballa en l’ampliació del Pavelló Muni-
cipal d’Esports per a ubicar les dependències de les 
entitats esportives del municipi.

Atesa la necessitat de disposar de més espais per a entitats, 
les obres plantegen la construcció de noves dependències 
en una de les terrasses de l’equipament que està a tocar del 
Centre Aquàtic Municipal (CAM). L’accés a aquesta nova su-
perfície construïda es farà a través del vestíbul general de 
comunicacions que disposa d’ascensor.
L’ampliació suposa una nova superfície construïda de 73,53 
m2 que es destinarà a tres noves sales per a entitats, un ma-
gatzem i un distribuïdor. Exteriorment, aquesta ampliació 
s’integrarà estèticament amb l’edifici al mantenir el seu aca-
bat arrebossat i pintat.

Nova seu d’entitats esportives 
al Pavelló Municipal d’Esports

Les obres de reforma i ampliació del camp de futbol mu-
nicipal estan en la seva recta final. Ja s’ha ampliat i re-
modelat l’àrea de joc, s’ha col·locat la gespa artificial, 

la nova graderia i les proteccions perimetrals de la barana i 
les tanques. Només resten per finalitzar les obres de reforma 
i ampliació de l’edifici de serveis que inclourà els vestidors 
(sis vestidors per a jugadors i tres d’àrbitres), lavabos, far-
maciola, dues oficines, el bar i el local social.
L’ampliació de la superfície de joc (passa a ser de 100x63 
metres) possibilita el joc en una camp de futbol 11 i també 
de dos camps de futbol 7.

Les obres d’ampliació del camp de futbol, 
a punt d’enllestir-se

Enguany s’han establert els següents dies de tancament 
al públic de la Deixalleria Municipal:

                        29 de març 
                        29 de juny
                        15 d’agost
                        12 d’octubre
                        1 de novembre
                        6 i 26 de desembre

L’horari habitual de la Deixalleria és:
dimarts, dijous, divendres, dissabte i diumenge de les 10 
del matí a les 2 del  migdia; i dijous i dissabte, també de 
les 5 a les 7 de la tarda.

El telèfon és el 93 770 27 93

Dies festius 
a la Deixalleria Municipal

Adjudicació d’horts socials 
a Can Morral del Riu

L’Ajuntament té en marxa una nova convocatòria 
d’horts socials a la zona de Can Morral del Riu. Tot 
el recinte té 73 horts que es destinen a tots aquells 

veïns i veïnes a qui els agradi el conreu hortícola. La conces-
sió es fa per 2 o 4 anys, prorrogables.
Aquest projecte social és obert a tots els veïns d´Abrera, 
tot i que pot resultar especialment interessant a la població 
de més edat (jubilats), a persones que es troben en situació 
d´atur i a famílies amb dificultats econòmiques.
Més informació sobre l’adjudicació o condicions d’ús, al 
Departament d’Urbanisme i Medi Ambient de l’Ajuntament 
(avinguda de Lluís Companys, número 6), o al telèfon 
93 770 03 25.

Hidrosembra al polígon 
industrial Barcelonès Estabilització de talussos i barrancs al trajecte per on passa el gasoducte

FOTOS: JORDI PRIETO, SEOBirdLife

FO
TO

: J
UAN BECARES, SEOBirdLife

Instal·lació de caixes niu 
sota el pont de la B-40
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La Societat de Pescadors d’Abrera ha quedat segona 
classificada al Campionat d’Espanya en la modalitat 
d’aigua dolça feeder celebrat el novembre a Talavera 

de la Reina. L’equip està integrat per Ramon Fàbrega, Juan 
José Peñalbert (també medalla de bronze en individual), 
Raúl Carrasco i Aida Ripollés. 

ESPORTSBUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA14 CULTURA

17è Campionat de 
Gimnàstica Artística Local 

El Concurs de Tea-
tre Vila d’Abrera 
ha aixecat el 

teló amb la 18a edició 
que porta a escena 
un total de 8 obres de 
reconegut prestigi de 
la mà de companyies 
catalanes de teatre 
amateur. 
Aquesta mostra, que 
organitza la regidoria 
de Cultura, dura fins al proper 20 d’abril amb representa-
cions cada diumenge a les 6 de la tarda a la Sala Municipal.
Enguany, el certamen compta amb la participació del Grup 
d’Adults de l’Escola de Teatre d’Abrera, que fa una adapta-
ció lliure de l’obra La Tartuffe de Molière; i el Grup Artístic 
Illets d’Abrera, que, fora de concurs, és l’encarregat de 
l’obra de clausura el dia 20 d’abril, que tanca l’edició amb 
el lliurament de premis del certamen.
El certamen engega amb el Casal Corpus Grup de Teatre de 
Barcelona, que ha portat a escena Lluny de Nuuk. Al febrer 
es posa en escena les obres Un matrimoni de Boston, de Da-
vid Mamet, a càrrec de la companyia Casal Familiar i Recrea-
tiu de Manresa; Mentiders, d’Anthony Neilson, del Grup de 
Teatre Faltagent de Fonollosa; i El Rei Sol, una obra de crea-
ció pròpia de la companyia Punt i Seguit Teatre de Terrassa. 

Posteriorment és el torn del Grup d’Adults de l’Escola de 
Teatre d’Abrera, que s’estrena al concurs amb l’adaptació 
lliure de Josep Maria López de l’obra La Tartuffe. La com-
panyia Blaugrana Scena de Sant Feliu de Codines represen-
ta la popular obra Les amors de Tirant i Carmesina, de Joanot 
Martorell; i tanca el concurs l’obra Assajant Romeu i Julieta, 
de Miquel Secall,  del Grup Escènic Sant Pere Apòstol Telo-
bert de Barcelona.

18a edició del Concurs de 
Teatre Vila d’Abrera

La novena edició del Festival Solidari contra el Càncer, 
que organitza la Junta Local de l’Associació Espanyola 
contra el Càncer, en col·laboració amb l’Ajuntament, va 

recaptar enguany gairebé 2.000 euros que s’afegeixen als 
diners recaptats per qüestació de Festa Major, de la trobada 
de cotxes clàssics o de loteria de Nadal, entre d’altres, que 
sumen més de 4.400 euros per a la investigació contra la 
malaltia.
Més de 330 persones van assistir a aquest festival anual que 
compta amb l´actuació desinteressada d´artistes i entitats 
locals. A l´entrada, es va instal·lar un estand informatiu de 
suport a la campanya de l´Ian García, un noi de 5 anys de 
Sant Sandurní d´Anoia que té càncer. Aquí, es va donar a 
conèixer la situació del petit i de la seva família i es venien 
collarets i clauers per recaptar diners que ajudin a finançar 
el seu tractament i que se sumen a d’altres iniciatives 
ciutadanes que es duen a terme a Abrera, on viu l´àvia del 
nen.

El Festival Solidari contra el Càncer recapta gairebé 2.000 euros

El Pavelló Esportiu Municipal va acollir el 17è Campio-
nat de Gimnàstica Artística Local amb una trentena de 
participants en les diferents modalitats d’exercicis de 

terra, de barra d’equilibris i de salt. 

XVIII

2013

A banda d’aquest festival, Abrera ha organitzat més 
actes per recaptar fons per a la investigació contra el 
càncer. En aquesta línia, també es va sumar als actes de 
La Marató de TV3 celebrada al desembre. Per a recaptar 
fons, el Club Esportiu Abrera de Futbol Sala va sortejar 
una panera i material esportiu  durant la celebració 
dels seus partits oficials. L´AMPA de l´Escola Ernest 
Lluch va recaptar 700 euros entre els quatre Concerts 
de Nadal que van organitzar, el recapte que es va fer a 
l´entrada al centre; i una parada que es va instal·lar al 
mercat ambulant de dimarts. Aquest era el segon any 
que l’escola participava en La Marató. 

3 de febrer
Un matrimoni de 
Boston

10 de febrer
Mentidersuuk

24 de febrer
El Rei Sol

3 de març
Un taruf ( o més)

10 de març
Les amors de Tirant 
i Carmesina

24 de març
Assajant Romeu i 
Julieta

El municipi compta amb un nou club de gimnàstica: La 
Vinya Gimnàstic Club. Creat per un grup de monitors i 
pares amb l’objectiu de competir a nivell federat, ha en-
gegat amb 5 categories: grup d’adults, d’iniciació de pe-
tites, d’iniciació de grans, pre-competició i de promoció 
i tecnificació. www.lavinyagimnasticlub.com

Nou club de gimnàstica

Fase prèvia del Campionat 
d’Espanya de sub23 de futbol sala

Abrera va acollir la fase prèvia del Campionat d´Espanya 
de Seleccions Territorials sub23 femenines de futbol 
sala que organitza la Federació Catalana de Futbol i 

la Real Federación Española de Fútbol i que va guanyar la 
Comunitat Valenciana.

El Club de Bàsquet Abrera presenta els equips de la nova temporada 

El Club de Bàsquet Abrera va fer la presentació dels 11 
equips de la temporada 2012-2013 amb la presència 
d’excepció de l’exjugador del FC Barcelona i del TDK 

Manresa, Roger Esteller, a qui el club va lliurar una samarre-
ta i una placa commemorativa.

Els Pescadors d’Abrera, segons al Campionat d’Espanya modalitat feeder

Els esportistes abrerencs Mª del Mar Rodríguez Ibor, 
Ariadna de Marco Sánchez, Victor Moreno Garcia, 
Adrian Soto Fernandez i Jesus Jimenez Sánchez (d’esq. 

a dreta) han en-
trat a formar 
part de la Se-
lecció Catalana 
de Taekwondo 
i estan entre-
nant al Centre 
d’Alt Rendiment 
(CAR) de Sant 
Cugat.

Taekwondo de primera línia
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Des d’aquesta columna aplaudim la decisió del govern municipal 
de congelar els impostos per a l’any 2013. Estem convençuts que 
aquesta serà una mesura aplaudida per la ciutadania. Això és possi-
ble, entre altres coses, per la construcció del Centre Logístic de Mer-
cadona, que amb els seus impostos aportarà enguany ingressos ex-
traordinaris al municipi. Sabem que són extraordinaris, i que l’any 
vinent no els tindrem, però gràcies a ells podrem tirar endavant 
inversions necessàries per al nostre poble. Per molt que alguns ho 
insinuïn, això no és fruit d’un cop de sort ni de la casualitat sinó del 
treball del govern municipal, que ha sabut aprofitar l’oportunitat 
d’una implantació que ha d’aportar recursos econòmics, diversifi-
cació industrial i llocs de treball. 
L’anàlisi del pressupost ens permet veure que es tracta d’uns 
comptes essencialment socials, fets amb i per a les persones. Les 
ajudes a les famílies que més ho necessiten s’incrementen de ma-
nera significativa, així com els recursos destinats a ajudar les per-
sones aturades a cercar feina. Un i altre àmbits són fonamentals, 
com ho és també el manteniment i millora de la via pública, que 
amb un augment de gairebé un 12% consigna 500.000 euros per 
a la rehabilitació de carrers, parcs i jardins urbans; 60.000 euros 

a l’adquisició de mobiliari urbà (bancs, papereres, contenidors de 
brossa i senyalèu´cgÁUGSHtica en general); 50.000 euros a inver-
sions de millora de la mobilitat urbana; 35.000 euros a la reposició 
de l’enllumenat públic; i gairebé 140.000 euros al manteniment i 
millora del clavegueram. Totes aquestes inversions donen resposta 
a les peticions fetes pels veïns, veïnes i entitats participants en el 
procés d’elaboració dels pressupostos, que lluny de reclamar grans 
inversions en equipaments, van demanar un esforç de millora del 
manteniment de la via pública tant al nucli urbà com als barris. És 
per això que juntament amb Acció Social i Promoció Econòmica, la 
Regidoria d’Obres i Serveis Urbans experimenta un increment tant 
important aquest 2013.
Així doncs, perquè són essencialment socials, perquè no fan ús de 
la retallada sinó que milloren els serveis que s’ofereixen a la ciuta-
dania, perquè no reverteixen les retallades d’altres institucions en 
el cost dels serveis que paguem els ciutadans, i perquè congelen els 
impostos, recolzem uns pressupostos que demostren la sensibilitat 
de la nostra Alcaldessa i de l’equip de govern amb els problemes que 
pateixen avui bona part de les famílies del nostre poble. Gràcies per 
la bona feina. A continuar treballant!

2013: Impostos congelats i cap retallada
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 ha pedido al equipo de gobierno que inicie los trá-
mites para el estudio para la creación de una escuela municipal de 
idiomas, propuesta que ha sido rechazada por el gobierno triparti-
to, PSC-CIU-ICV.
Consideramos que la escuela de idiomas daría un valor añadido a 
la riqueza cultural y de conocimiento de nuestro municipio y de la 
misma manera que se tiene la escuela de música también se podría 
tener una escuela de idiomas donde nuestros niños, jóvenes y de-
más vecinos pudieran complementar el estudio de un tercer idioma. 
El PP de Abrera ve posible la implantación de este servicio, ya que 
hay alternativas suficientes para poder desarrollar este proyecto sin 
que le suponga un gasto añadido al Ayuntamiento de Abrera, pero 
lamentablemente el PP de Abrera desde la oposición no puede lle-
var a cabo esta iniciativa pues el equipo de gobierno se ha negado.
En el Pleno de noviembre, el PP también pidió la mejora del man-
tenimiento de la pista de skate y reiteró peticiones ya pedidas en 
anteriores sesiones, como la adecuación y mantenimiento de los 
polígonos, el acceso por parte de los concejales de la oposición a 

la documentación que por ley tienen derecho y que la alcaldesa les 
niega reiteradamente, la necesidad de que la Hispano Igualadina 
interurbana se dote de plataformas para personas con discapaci-
dad, reposición de papeleras, dar solución a obras de pavimentado 
inacabadas y una actuación inmediata del Ayuntamiento para solu-
cionar las averías de los ascensores de la estación de FGC ya que es 
de competencia municipal. Esperamos que el equipo de gobierno 
sea sensible a todas estas demandas ya que son asuntos que no se 
ejecutan por su dejadez. 
Los concejales del PP han  renunciado a cobrar un 14% de las retri-
buciones por solidaridad con los trabajadores municipales que no 
han cobrado la paga extra. El PP de Abrera también actuó de esta 
manera en el año 2010, cuando el gobierno del PSOE, apoyado por 
CiU, recortó, de manera permanente, el sueldo de los funcionarios 
un 5%. Los populares de Abrera, como cada año, también han re-
nunciado al lote de Navidad, el dinero de estas dos renuncias será 
destinado a familias necesitadas de Abrera. 
Artículo entregado el 14 de enero de 2013 para su publicación

Nuestro trabajo, desde la oposición
Partit Popular d’Abrera

Alternativa d’Abrera (Ad’A) ve denunciant que l’Equip de Govern, 
durant aquests anys, ha apujat els impostos i taxes amb uns per-
centatges innecessaris i, als pressupostos, pel que sembla, ha 
inflat algunes partides de cara a la galeria per després no complir-
les, com es reflecteix en la liquidació de comptes del 2011.
En aquests comptes trobem que s’ha tancat el 2011 amb un su-
peràvit d’uns 4 milions de € que afegits als 3,8 milions d’euros 
que hi ha de romanent d’anys anteriors sumen gairebé 8 milions. 
Llavors, per què han apujat un 40% l’IBI des del 2008? Per estal-
viar en temps de crisi? També es posa de manifest la mala gestió 
en diverses partides clau com ara Promoció Econòmica (on dels 
92.000 € pressupostats només s’han utilitzat 25.509 €) o Ajuts a 
Famílies (on dels 75.000 disponibles només s’han utilitzat 32.394 
€). L’“estalvi” generat en aquestes partides és inacceptable i ver-
gonyós. Els veïns i veïnes d’Abrera no necessitem que l’Equip de 
Govern (PSC - CiU - ICV) ens faci de Caixa d’Estalvis, ja que ens 
costa molt fer front al pagament dels impostos.
Ad’A, davant la situació actual de crisi i segons la informació 
de l’estat actual de les arques municipals proporcionada des 
d’intervenció, ha sol·licitat en Ple, novament, la congelació dels 
impostos i taxes per a l’any 2013 i ha denunciat el continuisme i 

la incompetència d’un govern que, malgrat el seu canvi de colors, 
segueix entossudit a acumular estalvis (a saber per què...). 
D’altra banda, hem votat en contra del pressupost per al proper 
any, perquè a més de disposar tan sols de dos dies hàbils per al 
seu estudi, no recull cap de les nostres propostes (ni de la resta 
de l’oposició) i no inclou els projectes (constructius i polítics) de 
les principals inversions (per poder avaluar-los de forma adequada 
i responsable).
Per finalitzar, una reflexió: fer oposició en aquest Ajuntament, no 
és fàcil. L’Equip de Govern (PSC-CiU-ICV) s’esforça a dificultar el 
nostre treball, alhora que manipula alguns mitjans de comunicació 
municipals per evitar que la seva incompetència es conegui. El 
butlletí municipal, per exemple, no es publica amb la periodicitat 
que toca (només dos números aquest any 2012 que han tingut la 
vergonya de considerar com a “dobles” encara que tenen les ma-
teixes pàgines). Tan sols recordar a la ciutadania que si vol saber 
quant ens ha costat rehabilitar la plaça l’Església (de propietat 
privada) o la reforma del camp de futbol, podeu visitar el nos-
tre Facebook i el nostre web www.ada.cat. Podreu informar-vos, 
comentar o preguntar els dubtes que tingueu. És necessària la 
transparència en la informació i la gestió municipal.

Apujar impostos, pressupostos inflats, per què?
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 colpeja amb força. Iniciem un nou any encarant nous pro-
jectes i,  alhora, fem balanç del que deixem enrere. Certament, el 
2012 ha estat un any dur per a moltes persones que han començat 
a sentir amb més duresa la dificultat de fer front a les adversitats a 
què ens han abocat les polítiques neoliberals i les accions cruentes 
i fraudulentes del perversos mercats. 
Mai la política té més sentit que quan es posa al servei de les neces-
sitats de les persones que pateixen en pròpia pell les desigualtats. 
Si no es treballa per això, ja no es fa política.
Aquest és el moment més difícil que travessem els governs locals 
des de la democràcia, tanmateix, és el moment que reclama major 
responsabilitat, major compromís amb la ciutadania i una major fer-
mesa amb la voluntat de servei al poble. I és el més difícil en tant 
que, avui, els Ajuntaments estem més sols que mai responent a les 
necessitats de les persones i superant els obstacles i les dificultats 
que provoquen les retallades. 
Ho hem fet aquest 2012, hem posat recursos allà on les altres admi-
nistracions els han tret, hem fet tots els esforços per acompanyar 
les persones en les seves dificultats i necessitats. Si alguna cosa ens 

satisfà, en aquests temps tan complexos, és poder disposar de re-
cursos per atendre, amb suficiència, les prioritats que tenim i fer, 
d’aquest govern, un govern útil. Disposar de recursos econòmics i 
tenir un bon pressupost per garantir amb suficiència les demandes 
de prestacions socials, és una sort que a Abrera tenim i que ens per-
met complir, especialment des de la perspectiva de l’acció social, 
amb el nostre deure: garantir el benestar de la ciutadania. 
Abrera té un Ajuntament al servei de les persones. Un govern com-
promès amb les necessitats socials. Fins avui i, també, per al 2013 
ens hem dotat d’un pressupost que garanteix la cobertura de les 
prestacions socials i que ens permet anar readaptant-nos, d’una 
banda, a les retallades de les altres administracions i, de l’altra, a 
garantir l’impuls dels nous serveis i programes que estem desenvo-
lupant i que tenen per objectiu donar resposta a les noves realitats, 
com el Servei d’Atenció Domiciliària per a persones amb dependèn-
cia, els programes d’inclusió social per atendre situacions de po-
bresa, l’atenció socioeducativa per a la infància i adolescència en 
risc, l’atenció i prevenció a les drogodependències, la salut mental, 
els programes d’igualtat, de diversitat, entre molts altres. 

Prioritat: les persones

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

Desde Plataforma por Catalunya (PxC) de Abrera queremos agrade-
cer a todas las personas que nos han dado su voto en estas eleccio-
nes autonómicas. 274 personas nos han apoyado. 274 familias de 
los de casa apoyan a Josep Anglada en su proyecto social y nacional.  
El 4,47 de los electores de Abrera es un alto porcentaje de ciudada-
nos. Si el mismo resultado se hubiera obtenido en todos los pueblos 
en el Parlament de Catalunya tendríamos a varios diputados de PxC. 
Hemos tenido la tv, la radio, los periódicos silenciando cada acto 
electoral en Catalunya. No se ha dispuesto de capital económico 
para poder luchar contra las oligarquías políticas como ICV,  CIU,  
PSC, y  PP. Nosotros hemos hecho una campaña ofreciéndole a la 
gente “el pan” que los poderes financieros, los bancos y la casta 
política niegan a la gente de a pie.  El Sr. Mas ha engañado a la po-
blación diciendo que con la independencia nos sacaría de una crisis 
económica estructural. El sr. Mas se equivoca y lo sabe. Tenemos 
una grave crisis estructural para muchos años y ser independientes 
o no, no es el problema. Es preciso que los trabajadores, jóvenes, 
pequeños empresarios, jubilados, mujeres, aúnen sus esfuerzos en 
despertar a esta sociedad de la apatía en que esta sumida. Si pensa-

mos todos que primero son los de casa, el problema esta resuelto.  
El trabajo es para los autóctonos, las pensiones y subsidios son para 
los autóctonos, la educación y la asistencia social es para los nues-
tros. No falta de nada para los de casa. Lo que nos sobra es lastre.  
Ese lastre lo han creado la casta política corrupta como  PSOE, CiU, 
ICV y PP que decían hace sólo unos pocos años que en España y Ca-
talunya había trabajado para todos y para siempre, como el tiempo 
pone a todos en su lugar. Plataforma decía que la inmigración sin 
control y la globalización económica era un error catastrófico y el 
tiempo nos ha dado la razón. Ya puedes señalar con el dedo quien 
ha podido traer esta catástrofe económica. Los del PSOE, los de CiU. 
Los del PP. Hay un 25% de parados y un 25% de extranjeros. Fácil 
la solución. La culpa no es de los extranjeros que deben volver a su 
país. La culpa es de la casta política parasitaria que ha mentido a 
la población una vez más.  No votéis a esa casta política. Afíliate a 
plataforma y haz que nuestra tierra, nuestra nación vuelva a sen-
tirse orgullosa de ser catalana y española. Catalunya y España para 
los nuestros.

Abrera, catalana y española 
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

El passat 28 de desembre el govern municipal aprovà els pressupos-
tos municipals, uns pressupostos que volen posar especial èmfasi 
en les àrees d’acció social i promoció econòmica, motors del desen-
volupament municipal.
 No cal dir, que estem vivint uns temps molts difícils, on la preocu-
pació més gran de moltes famílies és tenir feina i arribar a finals de 
mes,  és per això que, de forma clara, el govern municipal també  
aposta per aquestes àrees.  
Aquesta situació podria millorar de forma clara, amb el procés de 
transició nacional cap a un estat propi. Cada dia, veiem atacs fron-
tals del govern espanyol del PP contra Catalunya. És una estratègia 
política que s’encarrega de posar una pedra cada dia en el camí , 
però el rumb és clar! E l vaixell ha de poder navegar lliurament.
I...cal dir ben fort i clar!  Que si poguéssim gestionar des de Cata-

lunya els mils de milions de euros que marxen i no tornen, no hau-
ríem de fer cap retallada, que Catalunya tindria una bona posició 
dins les economies europees, que les pensions tindrien millor co-
bertura que actualment, i tantes i tantes coses que  ens afecten de 
forma directa a tots i a cadascú de nosaltres. 
Hem de ser més forts més que mai, tot i que rebrem atacs, utilitza-
ran la política de la por infundada, demagògia, mentides, manipu-
lacions dels mitjans de comunicació... És el seu estil de fer política, 
molt diferent del nostre, de no fer soroll, de treballar, de sumar i 
de construir  un estat millor. És un camí que no s’aturarà, no tenim 
altra sortida, el govern del PP ens ofega econòmicament, ens cen-
trifuga tot el dèficit, i això ho acaben pagant els nostres ciutadans. 
Catalunya sense aquest espoli fiscal és un país amb garanties plenes 
de prosperitat i justícia social.

Acció Social i Promoció Econòmica, motors del desenvolupament municipal
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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Uns 350 participants a la XIV Marxa de la Gent Gran

El govern PSC-CiU-ICV va aprovar en solitari a finals de desembre 
els pressupostos per a l’any 2013. La proposta és d’uns ingressos i 
despeses de 15.751.490,87 euros, gairebé 3 milions més que l’any 
anterior.
EU-IU vam votar en contra d’aquests pressupostos bàsicament per 
les següents raons:
Nul·la participació. L’equip de govern va convocar l’audiència públi-
ca de pressupostos amb el poc interès i la desgana habitual. Resul-
tat previsible: hi assistiren dues persones, a les quals hem d’agrair 
la seva participació en un acte que el govern s’esforça en boicotejar. 
Tampoc es facilita la tasca de l’oposició: la convocatòria del Ple es 
va fer en una setmana de dos dies festius en què es feia difícil revi-
sar la documentació. Sembla que l’equip de govern no entén que 
l’oposició també som ajuntament...
Pressupostos poc creïbles. Una cosa és elaborar un pressupost i 
l’altra aplicar-lo. Per exemple, en el pressupost del 2011, que és 
l’últim del qual podem revisar la liquidació, dels diners destinats 
a Ajuts a famílies i atenció social no en van gastar el 46%. De la 
partida Productes varis per atencions socials a famílies, aliments 

sobretot, el 81,5% es va deixar sense gastar. De la partida despeses 
diverses, activitats i funcionament  de Serveis Socials, Dona i Igual-
tat no es van gastar el 28.4%. Hi ha partides on es pot estalviar 
i altres on fer-ho és poc responsable, o potser la gent no ho està 
passat malament?
Poc compromís amb Acció Social i Promoció Econòmica. L’alcaldessa 
s’apunta un increment des del 2008 en Acció Social, Dones i Igual-
tat d’un 148,5% i des d’EU-IU aclarim que s’inclou a Serveis Socials 
el casal d’estiu, que abans portava Ensenyament, amb un cost de 
gairebé la tercera part de les despeses diverses, activitat i funciona-
ment del Departament. I des del 2012 s’inclou en aquesta mateixa 
partida el Casal del Avis, 55.000 euros per al 2013, un casal que ja 
no gestiona Acció Social, sinó la Regidoria de Joventut i Gent Gran; 
de vegades els números s’utilitzen per vendre fum. I a Promoció 
Econòmica s’hi consigna un Pla Social d’Ocupació que donarà fei-
na a quatre treballadors/es i que a l’Ajuntament li surt per 4.765 
euros, la resta subvencionat, com sempre. En altres pobles faran 
plans d’ocupació propis amb els diners de l’augment de l’IBI que va 
imposar l’estat a tots els ajuntaments. Quina diferència!

Pressupostos 2013: tot continua igual

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

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

euiaabrera@yahoo.es

Serveis Municipals
Ajuntament 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera 93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba 93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba  93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros 93 770 08 81
Casa de Cultura 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera 93 770 26 26
Casal Social de Ca n’Amat 93 771 52 36
Centre Aquàtic Municipal  93 770 51 00
CENTRE POLIVALENT
Escola Municipal de Música 93 770 27 02
Casal de Joves 93 770 43 34
Punt d’Informació Juvenil la Garsa 93 770 43 34
Centre Obert ‘Galàxia’ 93 770 33 44
Deixalleria Municipal 93 770 27 93
Escola Bressol Municipal 93 770 34 58
Hotel d’Entitats 93 770 28 71
Jutjat de Pau 93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera  93 770 12 49
Pavelló Poliesportiu  93 770 05 06
Protecció Civil  93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’ 93 770 43 34
Ràdio Abrera 93 770 2334
Sanitat respon 902 11 14 44
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina) 93 770 03 25/ 01 01
Servei Local de Català  93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica  93 770 01 02
Serveis Socials 93 770 29 11
Urgències d’aigua i enllumenat públic 93 770 09 81
Serveis locals
Benzinera 93 770 47 60
CEIP Francesc Platón 93 770 03 81
CEIP Ernest Lluch 93 770 12 13
Correus i Telègrafs 93 770 28 02
ORGT Diputació de Barcelona  93 770 15 78
Farmàcia Gaudí 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora 93 770 36 84
Farmàcia Pujol 93 770 41 07
IES Voltrera 93 770 32 11
Missatgeria Abrera 93 770 24 18
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL) 93 770 10 02
Planta Depuradora d’Aigües Residuals 93 770 35 69
Parròquia de Sant Pere d’Abrera 93 770 00 57
Parròquia de Santa Maria de Vilalba 93 770 00 57
Servei de Neteja Urbana (Conc. Abrera, SA) 93 770 28 17
Taxi (parada) 93 770 31 31
Taxi Joaquin Gil Merina 608 79 88 05
Taxi Jesús Gómez López 608 79 27 94
Taxi Antonio Quesada Medina   679 46 07 41
Residència Geriàtrica ‘Canigó’ 93 770 29 00
Veterinària 93 770 29 78
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies 061
Bombers 93 775 10 80
Policia Local (24 hores) 93 770 09 81
Emergències Generalitat 112
Hospital Martorell 93 774 20 20
Mossos d’Esquadra 088
Administració d’Hisenda (delegació Sant Feliu) 93 666 73 11
Aeroport de Barcelona 93 298 38 38
Agència Catalana de l’Aigua 93 567 28 00
Ambulatori Seguretat Social (Martorell) 93 775 19 65/19 71
Butà Martorell 93 775 18 87/13 99
Centre Neuropsiquiàtric ‘Sagrat Cor’  93 775 22 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
FECSA - ENHER 902 536 536
Fundació Antisida 900 11 10 00
Hospital ‘Prínceps d’Espanya’ (C.S. Bellvitge) 93 260 75 00
Hispano Igualadina (delegació Igualada) 93 804 44 51
Hispano Igualadina (Estació de Sants) 93 339 63 69
Informació de carreteres 900 12 35 05
Informació dels Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Informació metereològica 906 36 53 08
Jutjat Instrucció núm.1 93 775 00 64/07 04
Maltractaments  016
Oficina d’ocupació 93 775 10 62
Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) 93 417 47 37
Planificació Familiar 93 420 70 02
Petició d’advocats d’ofici 93 774 15 02
Registre de la Propietat (Martorell) 93 775 58 51
Servei de Pompes Fúnebres (POMFUSA) 93 775 55 52
Teleben (Telegrames per telèfon) 93 322 20 00
Transmediterrània 902 45 46 45
Transports Generals d’Olesa 93 778 00 88
Urgències socials 900 70 30 30
Universitat de Barcelona (UB) 93 402 11 00
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 93 581 11 11
Universitat Politècnica de Catalunya 93 401 62 00
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Més d’un centenar de veïns i veïnes es van concentrar 
el passat 25 de novembre, a la plaça Pau Casals per 
manifestar el seu rebuig a la violència de gènere. 

Petits i grans van participar a tallers, van escriure frases a 
favor de la igualtat i es va enlairar un globus gegant amb els 
missatges. Els alumnes de l´IES  Voltrera van fer la lectura 
del manifest i es va guardar un minut de silenci en record de 
les víctimes. 
Aquest va ser l’acte de cloenda de tota 
una setmana d’activitats que va orga-
nitzar l’Ajuntament i les entitats del 
municipi com Dones i Futur, Abrera 
contra la Violència de Gènere i el Cine 
Club Emmetcinats amb exposicions, un 
cinefòrum, un taller de cuina per a ho-
mes o la representació d’una obra de 
teatre. 

Una convilatana

El dia 25 de novembre es va celebrar l’espectacle anual a fa-
vor de la lluita contra el càncer.
En les actuacions que sempre s’hi han dut a terme, molt po-
ques relatives a la nostra cultura popular, unes quantes per-
sones vam opinar, fa anys, que calia afegir-hi batalla d’una 
sardana en representació de la cultura del nostre país.
No saben el que costa trobar voluntaris perquè la sardana 
ben ballada no és a l’abast de gaire gent.
Amb tot, però, ja fa anys que un grup de gent d’Abrera que 
estima aquesta dansa ha contribuït a la lluita contra el 
càncer ballant una sardana. Els primers anys, ens en sor-
tíem com podíem, però l’any passat tothom ens va dir que 
l’havíem brodat.

I què a passat aquest any? La nova Junta d’Abrera Sarda-
nista no ha comptat amb els antic dansaires i han estat ells 
mateixos qui l’han ballada. Però com que no eren prou ba-
lladors van fer venir gent de fora. No saben l’efecte que fa 
als antics balladors veure que no s’ha comptat amb ells i, en 
canvi, sí, amb gent que no és d’Abrera.

No crec que així es faci poble, molt al contrari, acabaran 
desfent el poc caliu hi ha. 

Per acabar, vull puntualitzar dues coses: la primera, dedi-
co aquesta carta a les persones que han quedat fora i sense 
explicació  de l’espectacle d’enguany. La segona puntualit-
zació és per a la gent que he dit de fora. Ells no tenen cap 
culpa d’aquesta situació. Jo els conec personalment i són 
unes bellíssimes persones.

Els pobles no són les coses, els pobles són gent.

Amèlia Puig

Al voltant de 350 veïns i veïnes d’Abrera van participar 
a la Marxa de la Gent Gran que commemora el Dia In-
ternacional de la Gent Gran. 

Aquesta Marxa, d’uns quatre quilòmetres aproximats, 
l’organitza cada any l’Ajuntament, el Casal d’Avis, el Centre 

Excursionista d’Abrera i Protecció Civil i és oberta a totes 
les edats. 
La seva finalitat és promocionar la salut de les persones 
grans i  sensibilitzar tothom respecte de la importància de 
l’esport com a element clau per a un envelliment actiu. 

Concentració contra la Violència de gènere

Resultats per taules i col·legis electorals a 
www.ajuntamentabrera.cat
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Juan Navarro és soci del Casal d’Avis des de fa 14 anys i 
els darrers 9, n’és el president. Per a ell el Casal és com 
la segona llar de molts veïns que aquí es retroben diària-
ment per a desenvolupar les seves aficions. Fan tallers de 
manualitats, teatre o ball, aprenen a fer servir l’ordinador 
i, en definitiva, es relacionen en un equipament que és el 
centre neuràlgic de l’oferta d’oci, formació i serveis per a 
aquest col·lectiu.

- Quantes activitats es fan al Casal?

- Hi ha activitats externes de batuka i d’altres que fa el Casal 
com sardanes, sevillanes, teatre, ball, costura, manualitats i 
curs d’iniciació a la informàtica. Els actes més nombrosos són 
els quatre berenars anuals que acostumen a reunir més de 300 
persones. No fa gaire també ens van instal·lar un parc per a fer 
exercicis de gimnàstica però no es fa servir perquè necessita-
ríem alguna persona que ens orientés, un monitor.

- És un col·lectiu molt actiu i que demanda moltes acti-
vitats.

- Sí, i a vegades la gent no és conscient del valor i el cost que 
tenen les coses. Hi ha persones molt agraïdes, però d’altres 
no tant. Tot no pot ser de franc. El col·lectiu de la gent gran és 
nombrós i important. La llàstima és que no siguem més com-
prensius i respectuosos entre nosaltres.

- Quin va ser l’objectiu que us vau proposar a l’entrar 
l’actual junta?

- Intentar fer les coses com creiem millor. Hem aconseguit fer 
ball amb música en directe, que era una demanda important 
que ens feien. Així omplim una demanda d’oci important tots 
els diumenges. També penso que els cursets d’informàtica 
són molt importants, perquè la gent gran no tingui por a 
l’ordinador, com a mínim que sàpiga encendre’l i apagar-lo i 
entrar a Internet. Els fills i els néts ja hi treballen, no ens po-

dem quedar desfasats. 

- Quina és la seva funció de president?

- Com a president haig de fer d’apagafocs i ajudar i col·laborar 
en tots els actes. Però estem ben organitzats i cada grup ja té 
les seves tasques. Tot es fa per consens, es decideix per majo-
ria de la Junta. 

- Quan va entrar a formar-hi part?

- Jo vaig entrar al Casal perquè em vaig posar malalt del cor i 
als 60 anys ja tenia carnet de pensionista. Aleshores tothom 
s’apuntava al Casal quan deixava de treballar. Jo he treballat 
de moltes coses: durant 26 anys vaig treballar a la Purlom, per 
això vaig venir a viure a Abrera, però també en una fàbrica 
de vidre, en un escorxador d’aus, fent assegurances, venent 
material d’obra, de piscina...T’has d’adaptar a tot per a donar 
de menjar als teus fills...

- Quants socis hi ha actualment?

- Som 1.600 socis. El Casal es va inaugurar l’any 1986 al seu 
emplaçament actual (Rambla del Torrentet) i va tenir una 
ampliació de local i serveis el 2002. El Casal va començar a 
gestar-se l’any 1981 amb un grup de veïns que es reunia a les 
Escoles Velles. Després es va veure la necessitat de donar més 
cobertura a les necessitats d’aquest sector de població cada 
cop més actiu.

- Quin lloc ocupa aquest equipament al municipi?

- El Casal fa una funció social molt important. Si no fos per ell, 
hi ha veïns que estarien tot el dia sols a casa sense relacionar-
se amb ningú. Aquí vénen tots els dies, fan el cafè, xerren amb 
els amics, juguen a cartes, llegeixen els diaris...hi ha qui està 
sol a casa i passa aquí el dia sencer.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERALA CONTRAPORTADA

JUAN NAVARRO, PRESIDENT DEL CASAL D’AVIS D’ABRERA

“El Casal fa una funció social 
molt important. Si no fos per 
ell, hi ha veïns que estarien 
tot el dia sols a casa sense 
relacionar-se amb ningú”


