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del Rebato

Millora la pavimentació 
de 25.000 m2 de carrers 
al nucli urbà i als barris

1.800 escolars reben les 
subvencions municipals 
per als llibres de text
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Millora de la via pública 
i foment de l’ocupació

Durant el mes de maig s’ha iniciat un ambiciós projecte de 
millora de la via pública d’Abrera. Es tracta d’una primera 
fase de reasfaltat i manteniment de voreres, parcs i jardins 
urbans tant al nucli urbà com als barris. Les vies principals 
del municipi, molt desgastades pel seu ús continuat, així 
com diversos trams de carrer a tots els barris d’Abrera han 
estat reasfaltats i repintats. S’han instal·lat nous passos 
elevats, més retenidors de velocitat i diverses millores en 
la seguretat d’alguns carrers. El centre del poble té avui 
un aspecte més endreçat, a l’igual que la trentena de parcs 
del municipi, que gràcies a un projecte de manteniment i 
repintat general, estan adquirint un aspecte renovat. 
L’acció de millora de la via pública s’ha vist reforçada pel 
treball desenvolupat a través dels Plans d’Ocupació Local 
dissenyats pel Departament de Promo-
ció Econòmica, que permetran la con-
tractació de fins a 22 persones aturades 
en tasques de manteniment, enjardina-
ment i millora de carrers i places, zones 
verdes, parcs i jardins urbans. D’aquesta 
manera, la millora de l’espai públic es converteix en una 
oportunitat formativa i ocupacional per a persones en si-
tuació d’atur i reverteix en el bé de tots amb la millora del 
nostre entorn urbà. 
Tal i com hem dit altres vegades, les persones són les pro-
tagonistes de l’acció de govern municipal. Ho són amb 
l’increment de les ajudes a les famílies que més ho ne-
cessiten. Ho són en l’esforç d’ajudar les persones aturades 
a cercar feina. I ho són també en la convocatòria dels 
diversos Plans d’Ocupació Local previstos per aquest any, 
que a banda de fomentar l’ocupació contribuiran a millorar 
l’espai urbà del nostre poble.
Tenim carrers i places renovades. Gaudim-les plegats du-
rant aquests dies de Sant Pere.

Bona Festa Major a tothom.

Mejora de la vía pública 
y fomento de la ocupación

Durante el mes de mayo se ha iniciado un ambicioso proyecto 
de mejora de la vía pública de Abrera. Se trata de una prime-
ra fase de reasfaltado y mantenimiento de aceras, parques 
y jardines urbanos tanto en el núcleo urbano como en los 
barrios. Las vías principales del municipio, muy desgastadas 
por su uso continuado, así como diversos tramos de calle en 
todos los barrios de Abrera han sido reasfaltados y repintados. 
Se han instalado nuevos pasos elevados, más retenedores de 
velocidad y varias mejoras en la seguridad de algunas calles. 
El centro del pueblo tiene hoy un aspecto más ordenado, al 
igual que la treintena de parques del municipio, que gracias 
a un proyecto de mantenimiento y repintado general, están 
adquiriendo un aspecto renovado.
La acción de mejora de la vía pública se ha visto reforza-

da por el trabajo desarrollado a través de 
los Planes de Ocupación Local diseñados 
por el Departamento de Promoción Econó-
mica, que permitirán la contratación de 
22 personas desempleadas en tareas de 
mantenimiento, ajardinado y mejora de 

calles y plazas, zonas verdes, parques y jardines urbanos. De 
esta forma, la mejora del espacio público se convierte en una 
oportunidad formativa y ocupacional para personas en situa-
ción de paro y revierte en el bien de todos con la mejora de 
nuestro entorno urbano.
Tal y como hemos dicho en otras ocasiones, las personas son 
las protagonistas de la acción de gobierno municipal. Lo son 
mediante el incremento de las ayudas a las familias que más 
lo necesitan. Lo son en el esfuerzo de ayudar a las personas 
desempleadas a encontrar trabajo. Y lo son también en la 
convocatoria de los Planes de Ocupación Local previstos para 
este año, que además de fomentar la ocupación contribuirán 
a mejorar el espacio urbano de nuestro pueblo.
Tenemos calles y plazas renovadas. Disfrutémoslas juntos du-
rante estos días de San Pedro.
Feliz Fiesta Mayor a todos.

Los Planes de Ocupación 
permitirán contratar a personas 

desempleadas en trabajos de 
mejora del espacio urbano
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L’L’aposta per ajudar a les persones aturades a formar-
se i a trobar feina ha fet que enguany l’Ajuntament 
d’Abrera hagi decidit tirar endavant fins a quatre 

Plans d’Ocupació que permetran contractar un total de 22 
veïns i veïnes d’Abrera en tasques de manteniment d’espais 
públics i administració. A banda del Programa Treball For-
mació (que ha donat feina a 6 treballadors) i del Pla de 
Col·laboració Social (que ha permès contractar 2 perso-
nes més), l’Ajuntament finançarà dos Plans d’Ocupació 
Local destinats a donar feina a 14 treballadors durant 6 
mesos. El projecte s’ha dividit en dues fases. La primera 
començarà al juny, i la segona s’iniciarà després de l’estiu. 

Mitjançant un procés selectiu que ha tingut en comp-
te la situació sòcio-econòmica dels aspirants, al mes de 
juny es contractaran els primers set treballadors del Pla 
d’Ocupació Local, que durant sis mesos s’incorporaran a 
la plantilla municipal: quatre, faran tasques de la Brigada 
Municipal (dos, feines de reparació de voreres i dos més, 
neteja de parcs i jardins); dos treballadors col·laboraran 
en el Departament de Protecció Civil i un altre desenvo-
luparà tasques administratives. El cost global de les con-
tractacions del Pla d’Ocupació Local és de 105.000 euros.

 
Treballadors en situació d’atur
Els plans d’ocupació són programes de contractació de tre-
balladors i treballadores aturats per a la realització d’obres 
i serveis d’interès general amb l’objectiu de procurar una 
feina a les persones amb més dificultats per accedir-hi. 
Es dóna preferència a les persones que pertanyen als 
col·lectius que tenen major dificultat per entrar al món 
laboral, és a dir, dones, majors de 45 anys, joves en recerca 
de la seva primera ocupació, persones amb disminucions, 
persones amb risc d’exclusió social, etc.  Els candidats 

han d’estar inscrits a l’Oficina de Treball com a deman-
dants d’ocupació, no percebre o haver esgotat la prestació 
d’atur, entre altres requisits.

L’Ajuntament contractarà 14 treballadors per 
a tasques de manteniment d’espais públics i 
administració

El programa Treball Formació i el Pla de 
Col·laboració Social han donat feina a 8 tre-
balladors més d’Abrera

Els Plans d’Ocupació Local  
permetran contractar 22 veïns d’Abrera 

L’Ajuntament d’Abrera destinarà 
uns 105.000 euros als diversos Plans 

i Programes d’Ocupació 
desenvolupats aquest any
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S’inicien les obres d’urbanització de la rotonda 
del Rebato, un dels principals accessos al nucli 
urbà d’Abrera. El projecte preveu la col·locació 

d’un símbol de la història del municipi: un enorme 
porró d’acer.

En aquesta rotonda conflueixen l’autovia A-2 i la ca-
rretera C-55, dóna l’entrada al Rebato i és un dels 
principals accessos al nucli urbà. Actualment la roton-
da està situada en un pla inclinat i amb una diferèn-
cia de nivell d’un metre aproximat entre el punt més 
alt i més baix. Les obres d’urbanització s’han iniciat 
fent l’anivellament de la part central, on es col·locarà 
un pedestal de pedra que farà de suport al porró ge-
gant. Un muret de pedra seca seguirà una línia espiral 
des de la part més alta fins el pedestal i a les feixes 
d’entremig s’hi plantaran ceps de la manera tradicio-
nal. Just al centre, s’hi col·locarà un gran porró d’acer 
de quatre metres i mig d’alçada perquè sigui ben vi-
sible des dels vehicles que circulen per l’autovia. A 
l’accés a la rotonda des de l’A-2 venint de Martorell 
serà visible el nom d’Abrera que es col·locarà a l’espai 
interior amb lletres de formigó situades en pendent. 

Proposta dels veïns
El disseny de la rotonda i la idea del porró és obra d’en 
Josep Sala, veí del Rebato que de manera desinteres-
sada ha col·laborat, juntament amb altres veïns del 
barri, en l’elaboració de la idea original. Un cop pre-
sentada la proposta per part de l’Associació de Veïns 
a l’Ajuntament, els serveis tècnics municipals la van 

convertir en el projecte que s’està executant. Es pre-
veu que les obres finalitzin abans de la Festa Major 
del Rebato. 

Els porrons, llegat del passat d’Abrera
La rotonda està situada a l’entrada del barri del Re-
bato, per on passava l’antiga carretera N-II i hi havia 
diversos hostals que tenien, a la porta, els porrons 
com a reclam per als viatgers als quals oferien un bon 
àpat acompanyat del vi d’Abrera. 

Als anys cinquanta, Abrera era coneguda pels porrons, 
atès que els hostals de l’antiga carretera N-II, oferien 
gratuïtament vi al viatger que pogués i volgués aixe-
car amb una sola mà uns porrons de gran pes. La nova 
rotonda del Rebato serà un record simbòlic al passat 
agrícola i a la tradició dels porrons per la que era co-
neguda arreu la nostra població.

Un enorme porró donarà la benvinguda a Abrera

La rotonda del Rebato es condicionarà amb un 
disseny emblemàtic, en record a l’agricultura i 
a la tradició dels porrons

La proposta ha estat ideada de manera des-
interessada per diversos veïns del barri del 
Rebato
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En total es pavimentaran 25.000 metres qua-
drats de carrers al nucli i als barris

L’Ajuntament d’Abrera està executant obres 
d’asfaltat, reposició de paviment de voreres, vo-
rades i escocells, construcció de passos de via-

nants i repintat de senyalització de diversos carrers 
del terme municipal per un cost de gairebé 320.000 
euros.

Les obres es van iniciar al mes de maig a diferents 
trams del camí del Castell de Voltrera, avinguda Gene-
ralitat i passeig de l’Església, entre d’altres, i és pre-
vist que continuïn de manera progressiva fins a finals 
de juny.

Actuacions de millora d’asfaltat:
•	 Av. Generalitat
•	 Passeig de l’Església
•	 C/Manresa
•	 C/	Sant Miquel
•	 Av. Virrei Amat
•	 Camí del Castell de Voltrera
•	 Camí de Can Vilalba a Santa Maria de Vilalba
•	 Camí de Santa Maria de Vilalba a Les Carpes
•	 C/Candelera	i	C/Cerdanya
•	 Camí de Santa Maria de Vilalba
•	 Sortida Les Carpes
•	 C/Gardenya
•	 C/Camelia - M. Pelayo
•	 Av. Abrera
•	 C/Aneto
•	 Ronda Sant Jordi
•	 c/Canigó
•	 Av. Sant Hilari
•	 Av. Ca n’Amat
•	 C/Mogent
•	 C/Sant Joaquim

Al llarg d’aquests mesos, també s’estan executant al-
tres actuacions de millora de l’espai públic, com la 
renovació de les voreres a diferents zones del municipi 
(principalment a l’avinguda Generalitat), el condicio-
nament dels 32 parcs municipals, i el repintat dels 
gairebé 300 bancs que hi ha al municipi.

L’Ajuntament inicia les obres de pavimentació i millora 
d’asfaltat i de voreres a diversos carrers 

Millora i ampliació dels elements de l’skate del parc de Vinya

El parc d’skate de la Vinya es renovarà íntegra-
ment. El projecte de millora contempla la re-
paració d’una rampa, instal·lació de baranes i 

de nous elements com rampes de diferents nivells, 
llargària i inclinacions. Aquesta remodelació millo-
rará les instal·lacions existents i oferirà un entorn 
modern i més segur per a la pràctica d’aquest es-
port.

Reforma integral de la piscina de clapoteig

La piscina de clapoteig (la dels més petits), s’ha 
remodelat per complet. L’antiga piscina, al re-
cinte de les piscines municipals d’estiu, estava 

delimitada per un muret massís d’obra que ara s’ha 
enderrocat per fer-la més oberta i àmplia. La super-
fície de la piscina és de 176 m2.
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L’Ajuntament d’Abrera ha fet una nova adjudicació 
d’horts socials a la zona de Can Morral del Riu. 
En concret s’han lliurat un total de 8 parcel·les 

més per als veïns que ho havien sol·licitat (i se sumen 
a la setantena d´horts ja adjudicats). 

Nova adjudicació d’horts socials 
a Can Morral del Riu

Una setmana dedicada a la sensibilització medi ambiental

Abrera va acollir durant una setmana un con-
junt d’activitats destinades a augmentar el 
coneixement i la sensibilització de la població 

en general i dels escolars en particular respecte del 
medi ambient, coincidint que el 22 d’abril es comme-
mora el Dia de la Terra.
 
Escolars i població en general van poder visitar ex-
posicions com el Fotoaves, un recull de les millors 
fotografies d’ocells dels concursos anuals; participar 
a tallers de natura a l’entorn riberenc, com el pro-
jecte de les tortugues d’Abrera; fer inspecció de rius; 
jornades d’observació i anellament d’ocells i passeja-
des pel Torrent Gran, un gran corredor biològic refugi 
per a nombroses espècies d’animals.
 
Enguany, durant la jornada d’observació i anella-
ment	d’ocells	que	organitza	SEO/Birdlife,	 es	 va	 fer	
la presentació d’una guia dels ocells de l’entorn del 
riu Llobregat a Abrera amb dades del seguiment de 

l’avifauna a les finques municipals de Can Morral del 
Riu i de Sant Hilari.
 
12 anys de conservació de l’espai fluvial
La	delegació	de	SEO/BirdLife	a	Catalunya	va	celebrar	
a Abrera la jornada de portes obertes amb motiu del 
60è	aniversari	de	l’entitat.		SEO/BirdLife	col·labora	
amb l’Ajuntament des de fa 12 anys, a través de la 
custòdia del territori per fer l’estudi i seguiment de 
l’avifauna.

Abrera fa Dissabte!

La vintena de voluntaris del “Fem dis-
sabte!” d’Abrera va recollir 10,5 m3 
de deixalles a la plana del riu. Aques-

ta activitat, que organitza l’Associació 
Hàbitats amb l’Ajuntament, l’Associació 
ANDA i els Voluntaris de Protecció Civil, 
enguany es va coordinar amb milers de 
voluntaris d’arreu d’Europa.
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1.800 escolars reben 
la subvenció de la meitat dels llibres de text

Un any més les famílies d’Abrera s’han beneficiat 
de la subvenció municipal de llibres de text i 
material escolar. L’Ajuntament assumeix, per setè 

any consecutiu, el cost dels llibres de text a nens i nenes 
d’educació infantil, primària, secundària i educació especial 
pagant el 50% de la factura en llibres i 75 euros per a 
la compra de l’ordinador escolar i continguts educatius 
digitals.

Les famílies abrerenques que van comprar els llibres a través 
de les AMPA van obtenir directament aquest descompte i 
la resta de famílies ho van sol·licitar a l’Ajuntament. 

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 enguany 
representa un import total d’uns 110.000 euros, xifra 
similar a la de l’any anterior.
 
Aquesta subvenció està adreçada a totes les famílies 
empadronades a Abrera amb fills de 3 a 15 anys que vagin 
als centres educatius públics o concertats tan d’Abrera com 
d’altres municipis.

Xavier López Guillen, alumne de l’institut Voltrera, ha 
estat el guanyador del primer premi de la categoria 
de batxillerat al concurs de fotografia matemàtica

de l’Associació de Barcelona per a l’Estudi i l’Aprenentatge 
de les Matemàtiques (ABEAM) que s’organitza a nivell de 
tot Catalunya.

Els escolars d’Abrera van fer una visita guiada per 
l’Ajuntament i van lliurar les seves propostes de 
municipi a l’alcaldessa, Maria Soler. Aquesta activitat 

educativa està emmarcada en el programa Abrera Educa 
i s’adreça als alumnes de cicle inicial de les escoles amb 
la finalitat de donar a conèixer als alumnes l’Ajuntament 
i la seva organització.

També la quarantena d’alumnes del Taller de Llengua, 
que organitza la regidoria d’Acció Social, va visitar 
el consistori. Les assistents es van interessar pel 
funcionament de l’Ajuntament i sobre temes com sortides 
laborals, l’accés a l’habitatge o accions formatives, entre 
d’altres.

Aquesta taller ensenya la llengua i els costums quotidians 
catalans a persones poc alfabetitzades d’origen estranger, 
la majoria de procedència magribina. 

L’Ajuntament rep la visita dels escolars i les alumnes del Taller de Llengua

Un alumne de l’institut Voltrera, 
guanyador del concurs de fotografia 

matemàtica
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Lliurament de plaques als comerços abrerencs 
amb més de 25 anys de trajectòria

L’Ajuntament d’Abrera ha volgut fer un reconeixement 
als comerços del municipi que porten més de 25 anys 
donant servei de qualitat i proximitat als clients. El 

Consistori ha volgut impulsar i agrair el seu esforç per 
adaptar la seva gestió als canvis i a les necessitats de 

compra dels ciutadans amb el lliurament d’una placa 
commemorativa de mans de l’alcaldessa, Maria Soler, i  de 
la regidora de Promoció Econòmica, Mònica Torre-Marín.

Moltes gràcies per tants anys de servei al poble d’Abrera!

AUTOESCOLA BARDES
Av. Lluís Companys, 2

AUTOESCOLA BUGATTI
Av. Generalitat, 35

CALÇATS MARIAN
Av. Generalitat, 39

CONISI
Pl. Pau Casals, 4

CORIN FLORISTES
www.corinflorsiregals.com

CORTINAS CARMONA
Pg. Estació, 22

FARMÀCIA PUJOL
C. Martorell, 2

FARMÀCIA ROCAMORA
Pg. Església

INDOIN
C. Rebato, 11
(l’establiment ha passat de pares a fills)

L’ESTANC
Av. Generalitat, 32

PAPELERIA WALT DISNEY
Pl. Rafael Casanovas, 3
(l’establiment ha passat de pares a fills)

PASTISSERIA DUCH
Av. Generalitat, 41
(l’establiment ha passat de pares a fills)

PELUQUERÍA JUANJO
Av. Generalitat, 8

PERRUQUERIA MIQUELA
Av. Lluís Companys, 8

PERRUQUERIA PAMEN
C. Rosers, 62

PIZZERIA REBATO
C. Rebato, 6
(l’establiment ha passat de pares a fills)

PLANCHISTERÍA FLORIDA
C. Florida, 56
(l’establiment ha passat de pares a fills)

SAT ABRERA
C. Llobregat, 2

CARPINTERIA ARGELIO
C. Font, 26

FRUTAS ENCARNA
C. Estació, 2

LA BODEGA
Rambla Torrentet , 4
(l’establiment ha passat de pares a fills)

REST. BRASERIA CAN MARTINET
Pg. de l’Església, 6

TALLERES VELAZQUEZ
Pg. de l’Estació, 4
(l’establiment ha passat de pares a fills)

MERCERIA MARIOLA
Pl. Rafael Casanovas, 5

PANADERIA REBATO
Av. Generalitat, 5
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Es lliuren els premis del 
XIX Concurs de Teatre Vila d’Abrera

XIX

2014

El grup de teatre Filagarsa de Molins de Rei amb l’obra 
Ménage a Trois va ser el gran guanyador del XIX Concurs 
de Teatre Vila d’Abrera en endur-se quatre dels guar-

dons, entre ells, el primer premi, el premi a la millor direc-
ció, a banda del primer premi a la millor actriu principal i al 
millor actor de repartiment. 

El segon premi, va ser per al Grup Escènic Navàs amb l’obra 
Tots eren fills meus i el tercer, se’l va endur l’obra Madame 
Melville del Centre Moral i Instructiu de Gràcia. El públic del 
certament, mitjançant votació popular, va concedir el Tro-

feu Núria Estrada al Centre de Teatre de Llorenç del Penedès 
per Variacions enigmàtiques.

La cloenda del concurs de teatre va tenir lloc a la Sala Muni-
cipal amb la representació de l’obra El pensador de barra lliu-
re d’Eduard Biosca i amb veu en off de Toni Clapès. Aquesta 
divertida comèdia va posar punt final a una edició que ha 
portat a escena un total de 8 obres (6 a concurs) de reco-
negut prestigi de la mà de companyies catalanes de teatre 
amateur des del passat mes de gener.

El XV Concert de Mans Unides d’Abrera aconsegueix re-
captar enguany 2.150 euros entre les entrades venu-
des i els donatius per a un projecte de cooperació in-

ternacional per a l’enfortiment organitzatiu de defensa i la 
permanència de les dones camperoles a Cajibio, Colòmbia.  

Un total de 170 persones van assistir a l’espectacle cele-
brat a la Sala Municipal, que va comptar, com sempre, amb 
l’actuació desinteressada de nombrosos artistes i entitats. 
 
Aquesta és la quinzena edició del concert de Mans Unides 
d’Abrera, que organitza la Parròquia de Sant Pere, i es va 
commemorar l’aniversari amb una exposició a la Casa de 
Cultura. 

Abrera engega una nova edició 
del Voluntariat per la Llengua

El Servei de Català d’Abrera ha posat en marxa la 
sisena edició del programa del Voluntariat per la 
llengua. Aquest programa preveu la possibilitat 

que els alumnes de català facin, almenys, 10 hores de 
conversa amb una persona catalanoparlant de la vila. 
Els aprenents s’acostumen així a fer servir el català fora 
de l’aula i l’incorporen en la relació social. Les parelles 
pacten dia, hora i lloc de trobada, amb una mitjana d’1 o 
2 hores setmanals.

A l’edició d’enguany s’han constituït 11 parelles lingüís-
tiques i es dóna la coincidència que la majoria de volun-
taris que col·laboren en el programa han estat anterior-
ment aprenents.

El Concert de Mans Unides, solidari amb 
les dones colombianes
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ORGANITZA: AMB EL SUPORT DE:

Informa’t i participa 
en la gimcana
gaudeix fent esport
t’esperem

14 DE JUNY 
DE 2014 
PARC DE CAN MORRAL 
A PARTIR DE LES 17 H

L’esport local mostra la seva vitalitat 
a la Fira d’Entitats Esportives

El 14 de juny, el parc de Can 
Morral torna a acollir una nova 
edició de la Fira d’Entitats Es-

portives. Als estands de les enti-
tats hi haurà activitats com jocs 
d’habilitat i coordinació de bàsquet 
i futbol sala; tallers; jocs de pesca i 
de raquetes i partides de petanca i 
d’escacs, entre d’altres.

En el decurs de la festa també es 
lliuraran els premis de l’Esport Local 
i es farà un  reconeixement a les en-
titats que han aconseguit l’ascens 
durant la temporada.

Abrera Corre D9
Fins al dia 11 de juny, o fins el màxim de participants (700 
a les curses d’adults i 450 en les infantils), resten obertes 
les inscripcions per a la cursa Abrera Corre D9 que orga-
nitza el Club Atletisme Abrera. La cita té lloc el 15 de juny 
amb dos recorreguts de 5 i 10 quilòmetres i curses infan-
tils.  Enguany, la prova 
serà solidària i es des-
tinarà un euro de cada 
inscripció a l’adquisició 
d’aliments per a Càri-
tas Abrera, i serà pun-
tuable per a la primera 
copa minimalista “Corro 
Como Kiero”.

Inscripcions als Campus i 
Casals d’Estiu i Escola Esportiva

El Club Esportiu Abrera de futbol sala té obertes 
les inscripcions, per a la propera temporada del 
Campus d’Estiu en les categories de prebenjamí 

fins a cadets, del 30 de juny al 4 de juliol. L’horari 
d’oficines és dilluns i dimecres de 17.00h a 19.00h, al 
Pavelló Municipal d’Esports. També es pot consultar el 
web www.futsalabrerace.org.

També el Club Bàsquet Abrera té oberta la inscripció 
fins la primera setmana de juny per al Campus d’Estiu 
que es celebrarà del 24 al 28 de juny des de premini 
fins a cadet. Per a més informació i inscripcions cal 
adreçar-se al Pavelló dimecres i divendres de 19.00h a 
les 20.30h. Consultar el web www.cbabrera.com.

Casals d’Estiu i Escola Esportiva
D’altra banda, de l’1 al 31 de juliol es fan les activitats 
de l’Escola Esportiva i del Casal d’Estiu que organitza 
l’Ajuntament d’Abrera. L’Escola Esportiva farà activitats 
acuàtiques a la piscina d’estiu, sortides esportives, 
d’esports d’aventura, acampada o una sortida a l’Illa 
Fantasia. El Casal d’Estiu, que es fa a l’escola Francesc 
Platón Sartí, també organitza diverses activitats com 
jocs, tallers, piscina, sortides i campaments.  

La Societat de Pescadors d’Abrera 
guanya el Campionat d’Espanya 

Jordi Fàbrega i Susa-
na Siles, de la So-
cietat de Pescadors 

d’Abrera, van quedar els 
primers classificats  del 
Campionat d’Espanya 
2014 per parelles mixtes 
celebrat el passat mes de 
març a Santa Amalia (Ba-
dajoz). Una altra parella 
de l’entitat abrerenca, Gerard i Alba Fàbrega, va quedar 
quarta. 

El Club Frontennis Abrera ‘B’ 
ja és parella de Divisió d’Honor

Només 3 anys des-
prés de la data 
de naixement del 

Club Frontennis Abrera, 
l’associació abrerenca ha 
assolit ja la major fita 
possible amb l’ascens a 
Divisió d’Honor per part 
de la parella ‘B’ del Club 
(José Cuesta i José Moli-
na) i que posa el segell a 
la magnífica temporada que han realitzat els jugadors, on 
es van classificar com a primers del seu grup i que final-
ment van quedar 3rs classificats de 1a divisió. 
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Des de fa molts anys, al PSC d’Abrera tenim clar que l’única manera 
de governar un poble és escoltant els veïns i veïnes. Trepitjar car-
rers i places, escoltar queixes i suggeriments, conèixer de prop els 
problemes i viure de primera mà la cerca de solucions. Parlar amb la 
ciutadania, reunir-se amb associacions de veïns i entitats: aquesta 
és l’única manera de construir, plegats, el futur del nostre poble. 
Ens trobem a un any de les properes eleccions municipals, i podem 
afirmar que el diàleg i el treball compartit han estat la clau d’una le-
gislatura construïda a partir d’un acord entre tres forces polítiques 
diferents que hem treballat per un mateix objectiu: Abrera i la seva 
gent. Tres anys després d’aquell pacte inicial creiem haver aconse-
guit l’objectiu de treballar des de la proximitat, parlant i escoltant a 
tothom, i cercant solucions a les difícils circumstàncies de la nostra 
realitat actual.
Un bon exemple d’aquesta manera de treballar són els projectes 
de millora de la via pública que el govern municipal ha encetat 
durant el mes de maig al nostre poble. Són el resultat del treball 
compartit amb les Associacions de Veïns dels barris d’Abrera, així  
com  dels  suggeriments  de  millora fets arribar a l’Ajuntament per 

part d’alguns ciutadans. Unes i altres han estat tinguts en compte 
en l’elaboració del projecte i l’establiment de prioritats. El treball 
compartit amb la ciutadania no s’acaba aquí. El diàleg amb les enti-
tats esportives permet organitzar cada any la Fira d’Entitats Espor-
tives, i la participació de les associacions locals és la base de projec-
tes locals tan importants com el Pla d’Inclusió Social o la confecció 
dels Pressupostos Municipals. Les reunions periòdiques del govern 
municipal amb la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, la Junta 
del Casal d’Avis, o tantes altres entitats del poble permeten acostar 
les polítiques locals als problemes reals de la gent, cercar solucions 
compartides i construir el futur des de la proximitat.
En un moment de dificultats com l’actual, on la crisi i alguns es-
càndols han fet perdre la confiança de la ciutadania vers els seus 
representants polítics, és moment d’apostar més que mai pel que a 
Abrera ha estat sempre habitual: el diàleg i la proximitat. 
Un bon exemple de col·laboració i treball compartit amb les entitats 
del poble és la Festa Major, plena d’activitats organitzades per les 
associacions locals. Des del PSC d’Abrera us desitgem una bona i 
compartida Festa Major.

Treballar des del diàleg i la proximitat
Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

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

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

La Generalitat de Cataluña excluye al ayuntamiento de Abrera del 
“fondo de cooperación de Cataluña” del año 2013 (175.000 euros). 
El único partido que ha solicitado a la señora alcaldesa que tome 
todas las medidas legales necesarias para que la Generalitat nos de-
vuelva lo que nos pertenece es el Partido Popular de Abrera. Ahora 
dicen que nos lo pagarán en tres años, además, para el año 2014  
nos ha retirado el 100% de la subvención de la guardería pública 
y escuela de música, mientras, el resto de partidos están distraído 
presentando mociones que no son competencias municipales con el 
único fin de desgastar al gobierno.
Hemos apoyado la nueva ley de Racionalización y sostenibilidad de 
las haciendas locales, ley que obliga a cada administración a pagar 
sus competencias. Llevamos años escuchando como la Generalitat 
reclama competencias al estado, competencias que se transforman 
en servicios que acaban pagando los ayuntamiento. Gracias a ésta 
ley los ayuntamientos como Abrera, que están saneados financie-
ramente, podrán seguir prestando todos los servicios que prestan 
hasta ahora y todos los demás que pidan, previo convenio con la 
Generalitat, donde ésta se compromete a pagar los servicios trans-
feridos, con la garantía de que en caso de incumplimiento será el 

estado el que pague directamente al ayuntamiento. No podemos 
entender como todos los partidos, tanto del equipo de gobierno 
como de la oposición votaron en contra de ésta ley en la sesión ple-
naria, sólo nos cabe pensar que buscaban una vez más el desgaste 
de gobierno o temían por esa parcelita de poder que ven peligrar, 
olvidándose de los intereses generales de nuestros vecinos que 
serán los beneficiarios de ésta ley. Si la Generalitat paga sus com-
petencias y nosotros prestamos los servicios, que será lo que nos 
corresponda, tendremos más dinero en las arcas municipales para 
prestar mejor los servicios que nos competen y los que no, como 
por ejemplo es el mantenimiento del alumbrado, red de alcantari-
llado y agua potable, parques, jardines, aceras y calles de Abrera, 
que están hechas una pena en muchas zonas. ¡Señora alcaldesa, 
las urbanizaciones también forman parte del municipio!. ¡Basta ya 
de acordarse de realizar sólo mejoras en nuestro municipio  cuan-
do están cerca  las elecciones municipales!, el pueblo se debe de 
cuidar y mantener siempre. Denunciamos que no se hace el mismo 
ruido para poner de manifiesto que la Generalitat está en suspen-
sión de pago, con retrasos enormes en el pago a los ayuntamientos.               
¡Una Abrera mejor es posible!

Comprometidos con Abrera
Partit Popular d’Abrera

Desde Alternativa d’Abrera llevamos años reclamando más inver-
sión en servicios públicos básicos. Un pleno tras otro desde el año 
2003 hemos hecho llegar demandas y propuestas sobre limpieza y 
mantenimiento de nuestras calles, sobre alumbrado público, par-
ques y jardines, etc., propuestas que constantemente nos han ido 
llegando tanto desde asociaciones y entidades como de ciudada-
nos a nivel individual. 
Hasta ahora, especialmente estos últimos 3 años, por regla gene-
ral, como respuesta a nuestras peticiones hemos sido calificados 
por parte del actual Equipo de Gobierno de María Soler de alarmis-
tas a la vez que se nos ha acusado de presentar a la ciudadanía 
un panorama ciertamente catastrofista de nuestras calles, nues-
tros parques o nuestras farolas. Pues bien, después de denunciar 
durante años una preocupante falta de mantenimiento en estos 
elementos urbanos, al parecer, con la llegada de las elecciones 
(europeas y en un año, las municipales) han cambiado la visión 
que tenían sobre el estado de nuestros espacios públicos y han 
empezado a realizar obras, de forma simultánea, por todo el mu-
nicipio. Las necesidades electorales de partido pesan más que las 
necesidades de la ciudadanía, por lo que parece.
Cabe decir entonces que, después de todo, alguna razón debía 

tener Alternativa d’Abrera y los vecinos y vecinas a los que repre-
sentamos. 
Pero lo más lamentable del asunto es que durante toda esta legis-
latura (de la que ya llevamos 3 años) se ha dispuesto del dinero 
suficiente para solucionar la mayoría de las deficiencias denuncia-
das. ¿Podríamos entonces pensar que la prioridad de las actuacio-
nes que emprende el Equipo de Gobierno la marca el calendario 
electoral	y	no	tanto	las	necesidades	de	la	ciudadanía	y/o	la	dispo-
nibilidad de recursos económicos?.
Como ejemplo algunos datos: en 2011, de la partida presupuesta-
ria total destinada a servicios públicos básicos (vivienda, urbanis-
mo, limpieza viaria, alumbrado público, medio ambiente, parques 
y jardines, etc.) se dejaron de utilizar 1.074.483 € sin razón apa-
rente, un dinero que fue a parar al remanente de tesorería, es de-
cir, a la hucha del Ayuntamiento. A su vez, en 2012 se dejaron de 
utilizar por el mismo concepto 1.294.545 €, de los cuales 330.608 
correspondían directamente a limpieza viaria, alumbrado público, 
etc. Ahora falta saber si las obras acabarán pronto (antes de que 
publiquen el Abrerainfo 109 pendiente desde febrero) o por el 
contrario seguirán, ya que solo queda un año hasta las elecciones 
municipales. 

¡Manos a la obra, que llegan las elecciones!
Alternativa d’Abrera - EPM

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

Web: www.ada.cat

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

Adreça electrònica: info@ppabrera.com
antonioppabrera@yahoo.es/ - www.ppabrera.com
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Aquests anys de desmantellament de drets, de deteriorament de les 
condicions de vida, d’augment de la precarietat laboral i de l’atur, 
de devaluació dels salaris, de les pensions i de retallades dels ser-
veis públics, han comportat conseqüències nefastes sobre la vida 
de la gent i, especialment, de col·lectius amb major vulnerabilitat 
com el dels nens i nenes, les dones, les persones migrades, amb 
dependència i la gent gran.
 Fins a l’inici de la crisi definíem els factors d’exclusió social com 
aquells causats per les desigualtats econòmiques, de gènere, 
d’origen, d’orientació sexual, de salut o per manca d’autonomia 
personal. Amb les reformes imposades hem constatat que la re-
percussió de les polítiques d’austeritat ha implicat que  l’exclusió 
social afecti a, cada vegada, més persones i per raons molt més di-
verses.  L’endeutament de les famílies a causa d’altes hipoteques o 
la manca de feina, així com la retirada de la protecció social o les 
prestacions d’atur, han situat el llindar de la pobresa més a prop de 
qui, fins fa ben poc, consideràvem classes mitjanes. 
Aquest empitjorament de la situació de les persones i famílies, han 
modificat les polítiques socials que l’Ajuntament impulsa i, per això, 
en aquest últims anys, hem reorientat l’abordatge de les necessitats 

a les noves realitats existents entre els veïns i veïnes d’Abrera. Per 
aquest motiu, ha fet falta dotar de recursos econòmics suficients 
per atendre les necessitats bàsiques d’alimentació i subsistència, 
d’accés als subministraments bàsics (com l’aigua, la llum i el gas) i a 
l’habitatge. Però més enllà d’això, la repercussió d’aquest empobri-
ment de les condicions de vida tan extensiu, ha necessitat prestar 
una especial cura a les necessitats dels nens i nenes. 
No podrem ser un país normal si deixem que els nens i nenes i les 
persones amb major situació de vulnerabilitat social, visquin amb 
nivells de major desigualtat. Els drets i oportunitats de la infància 
és una prioritat que abordem des de l’Acció Social per pal·liar els 
efectes de la crisi, posant recursos específics i reforçant els serveis 
d’atenció i les prestacions per a la infància i l’adolescència.
En aquest sentit, l’impuls del Pla d’inclusió local d’Abrera serà de-
terminant per continuar definint les polítiques i recursos per res-
pondre amb eficàcia des de l’administració local a les necessitats 
socials. En joc tenim que les desigualtats no hagin vingut per que-
dar-se, podem canviar-ho tot i fer que la reivindicació des de l’àmbit 
local impulsi els canvis polítics necessaris en els àmbits globals.

Abrera inclusiva per la infància i contra la pobresa 

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

La tan cacareada reforma laboral del Partido Popular es, ni más ni 
menos, que lo que todos esperábamos: más privilegios al empresa-
rio, menos al trabajador y el principio del fin de las clases medias.
Una reforma descaradamente liberal, sin alma, sin intención polí-
tica y poco esperanzadora para los cinco millones de parados espa-
ñoles, y lo que es peor para los que aún a día de hoy tienen la suerte 
de contar con un puesto de trabajo. Toquen madera.
Se agiliza el despido como era de esperar, se sigue guiñando el ojo 
a las grandes multinacionales y a los grandes capitales, y se olvida 
por completo la realidad de la calle, del pueblo.
Una reforma laboral efectiva y valiente ha de empezar por eso, por 
ser valentón. Hacer oídos sordos por completo a lo políticamente 
correcto y olvidarse para siempre de los sindicatos mayoritarios, 
auténticas garrapatas perpetuas de las arcas del estado.
Lo primero que se debería hacer es repatriar a todos los inmigrantes 
ilegales para acabar con un alto porcentaje de la economía sumer-
gida.
Segundo: expulsar a los parados de larga duración; es decir, un in-

migrante que lleve más de un año en el paro ha de ser extraditado 
inmediatamente a su país.
Tercero: no convalidar más títulos universitarios de países extran-
jeros mientras haya un solo parado nacional con un titulo de la es-
pecialidad en paro, eso evitaría la fuga de cerebros a otros países, 
hacer lo mismo con los carnets de circulación.
Cuarto: incentivar a las empresas que contraten autóctonos con be-
neficios fiscales.
Esta es la reforma laboral a grandes rasgos que propone Plataforma 
per Catalunya, concreta, concisa y eficiente. Todo lo demás son can-
tos de sirena que golpean fuertemente una vez más en las espaldas 
de la clase trabajadora de casa.
La socialdemocracia del PSOE nos ha llevado a la quiebra y eso no 
hay que olvidarlo jamás. Pero las recetas del capitalismo liberal CIU 
y PP no harán más que empeorar la situación. Empresarios y Trabaja-
dores deben salir juntos adelante. Por eso Plataforma por Catalunya 
es la única  solución a la crisis. Síguenos en www.pxcdeabrera.com   
afíliate a PXC y lucha por tu país. 

La reforma laboral antipatriota del PP
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

Segurament, tots heu sentit parlar del romanent de tresoreria del 
nostre Ajuntament i de la liquidació dels crèdits pendents. El ro-
manent actual s’ha creat, durant anys, al no tirar endavant cap 
obra que comprometés econòmicament el municipi. Això implica, 
indubtablement, que en algunes inversions s’hagi pecat, “excessi-
vament”, de prudència o que s’hagi trigat molt a executar alguns 
projectes. A més, també s’ha comptat amb alguns ingressos ex-
traordinaris (com els de Mercadona). 
Ja sabeu que “Europa ens va rescatar...” Millor dit: ha rescatat els 
bancs, i una de les condicions imposades  ha estat la reducció del 
dèficit públic, fet que el PP ha assumit amb unes ganes desenfre-
nades i que ha provocat la majoria de retallades, i l’incompliment 
dels compromisos adquirits amb Catalunya. Més que les finances 
pròpies, el PP ha controlat ajuntaments i ciutadans, i, dins de les 
normatives creades n’hi ha una que obliga tots els consistoris que 
tanquen un exercici en positiu a saldar els crèdits oberts.
Reflexionem sobre això. I és que els bancs tornen a guanyar la par-
tida. Quan hom signa un crèdit, el banc aplica uns interessos en fun-
ció de l’import demanat i els anys que trigarà a pagar. Si s’amortitza 

anticipadament, el banc ja ha tret el seu benefici (interessos) i, a 
sobre, disposa de diners, abans, per tornar a reutilitzar-los, perquè 
els diners, en un banc, no estan mai quiets.  La normativa del PP 
obliga a pagar tots els crèdits i si no, no et permet fer cap inversió. 
És per això que hem saldat tots els crèdits. I gràcies al romanent 
existent, després de fer-ho, ha quedat marge per a inversions. No 
ha estat una decisió fàcil, i el grup de CiU ho hem fet a contracor, 
però no teníem altra forma de fer totes les actuacions del programa 
electoral que, a més, també eren compartides pel PSC i per ICV. 
Gràcies a això, el 2014 augmenta la partida de Serveis Socials per a 
ajuts a les famílies i al Banc dels Aliments, i per iniciar un projecte 
de millora de l’espai d’atenció als usuaris. Una altra part també s’ha 
destinat a Promoció Econòmica, i als plans d’ocupació que donaran 
feina a 22 persones al llarg de l’any.   
Desitgem que aquesta explicació hagi estat aclaridora. Des de CiU 
Abrera lamentem, enormement, les falses i les mitges explicacions 
que han fet alguns partits de l’oposició, ja que contra les imposi-
cions injustes del Govern Central el més lògic hauria estat la unió i 
la força de tots, però... 

Parlem del romanent i el deute de l’Ajuntament 
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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Després de tres anys de govern tripartit a Abrera (PSC, CiU i ICV) les 
línies bàsiques de la seva actuació ja estan clares. Tot i no haver fet 
mai públic l’acord de govern ni els compromisos adoptats per cada 
membre de l’equip de govern, ni tan sols sabem si aquest document 
existeix o va ser només un repartiment de càrrecs, els fets són més 
reveladors que qualsevol discurs.
Què ha suposat per al poble d’Abrera i per al funcionament de 
l’Ajuntament el govern PSC-CiU-ICV?
En primer lloc, més enllà de les àrees que cada partit va assumir, 
poques coses han canviat al nostre poble.
Aquelles crítiques al PSC que del 2007 al 2011, i molt abans, tota 
l’oposició compartia (aquí hi ha les hemeroteques), inclosos els 
dos partits que ara li donen suport, com la falta de transparència, 
l’absència de diàleg amb l’oposició, l’excés de prudència, la falta de 
motivació, el poc rigor en l’aplicació dels pressupostos, la passivi-
tat... s’han mantingut inalterables en aquesta legislatura.
Aquest govern ha consolidat el rumb continuista i poc donat a escol-
tar la ciutadania i l’oposició de legislatures anteriors. Es continuen 
sense aplicar les clàusules socials que el Ple va aprovar a iniciativa 
d’EU-IU i que hagués permès introduir, entre altres, una reserva de 

llocs de treball en els contractes públics per a persones amb dificul-
tats importants per integrar-se al mercat de treball, desocupades i 
en risc d’exclusió social; les polítiques per a joves continuen des-
aparegudes amb un “casal de joves” inoperatiu i infradotat; el Pla 
d’ordenació urbanístic municipal, peça clau per dissenyar l’ Abrera 
del futur, continua paralitzat; el Consell de Dones és un òrgan buit 
de contingut; la tarifació social que permetria fer més progressives 
i justes les taxes locals no s’aplica; la manipulació dels mitjans de 
comunicació es manté igual, etc. Aquests apunts incomplets donen 
fe de les polítiques d’aquest equip de govern.
Després de les darreres eleccions municipals, quan el PSC ens va 
oferir formar govern, havent perdut tres regidors i 600 vots, EU-IU 
vam rebutjar la proposta de negociació. La rebutjàrem convençuts 
i convençudes que era el moment d’iniciar una nova etapa a Abrera 
i sanejar la vida política local. En un any tornarem a escollir regi-
dors i regidores per a l’ajuntament i la ciutadania hauria d’exigir 
als partits que es presentin que aclareixin la seva futura política de 
pactes. Perquè Abrera necessita alternatives de govern i no partits 
que sostinguin un poder caduc.

La necessitat del canvi

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

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

euiaabrera@yahoo.es

Ajuntament i Creu Roja signen un conveni per fer 
el servei de transport adaptat

Al voltant de 400 veïns van participar a la XV Caminada 
de Primavera d’Abrera, que organitza l’Ajuntament 
amb el Centre Excursionista i Protecció Civil. 

Enguany, la cita va coincidir amb la celebració del Dia Mun-
dial de l’Activitat Física, que organitza l’OMS per promo-

cionar l’activitat física com a element fonamental de salut 
i benestar. Amb un recorregut de 16,4 quilòmetres fins al 
Monestir de Montserrat, el bon temps va acompanyar els 
participants que van rebre una samarreta commemorativa 
d’aquesta 15a edició.
 

Més de 400 veïns van participar a la Caminada de Primavera 

Creu Roja es farà càrrec durant dos anys, prorroga-
ble a quatre, del servei de transport dels 5 joves 
amb discapacitat del municipi que van al taller 

ocupacional de Can Comelles (Esparreguera). El servei 
està subvencionat per l’Ajuntament i no representa cap 
cost per a les famílies. 

Aquest servei que presta l’ONG a Abrera se suma a 
d’altres activitats socials i de serveis que duu a terme al 
municipi com el programa d’aliments, el de vellesa acti-
va, serveis preventius per a actes esportius i culturals o 
actuacions en casos d’emergència. Creu Roja treballa a 
Abrera des de l’any 1990 i compta amb més de 300 socis.
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Serveis Municipals
Ajuntament 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera 93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba 93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba  93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros 93 770 08 81
Casa de Cultura 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera 93 770 26 26
Casal Social de Ca n’Amat 93 771 52 36
Centre Aquàtic Municipal  93 770 51 00
Casal de Joves 93 770 43 34
Centre Obert ‘Galàxia’ 93 770 33 44
Deixalleria Municipal 93 770 27 93
Escola Bressol Municipal 93 770 34 58
Escola Municipal de Música 93 770 27 02 
Hotel d’Entitats 93 770 28 71
Jutjat de Pau 93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera  93 770 03 95
Pavelló Poliesportiu  93 770 05 06
Protecció Civil  93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’ 93 770 43 34
Ràdio Abrera 93 770 2334
Sanitat respon 902 11 14 44
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina) 93 770 03 25/ 01 01
Servei Local de Català  93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica  93 770 01 02
Acció Social 93 770 29 11
Urgències d’aigua i enllumenat públic 93 770 09 81
Serveis locals
Benzinera 93 770 47 60
Escola Francesc Platón 93 770 03 81
Escola Ernest Lluch 93 770 12 13
Escola Abrera 93 770 16 45
Correus i Telègrafs 93 770 28 02
ORGT Diputació de Barcelona  93 770 15 78
Farmàcia Gaudí 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora 93 770 36 84
Farmàcia Pujol 93 770 41 07
Institut Voltrera 93 770 32 11
Missatgeria Abrera 93 770 24 18
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL) 93 770 10 02
Planta Depuradora d’Aigües Residuals 93 770 35 69
Parròquia de Sant Pere d’Abrera 93 770 00 57
Parròquia de Santa Maria de Vilalba 93 770 00 57
Servei de Neteja Urbana (Conc. Abrera, SA) 93 770 28 17
Taxi (parada) 93 770 31 31
Taxi Joaquin Gil Merina 608 79 88 05
Taxi Jesús Gómez López 608 79 27 94
Taxi Antonio Quesada Medina   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
OMIC 93 770 03 25
Planificació Familiar 93 420 70 02
Petició d’advocats d’ofici 93 774 15 02
Registre de la Propietat (Martorell) 93 775 58 51
Servei de Pompes Fúnebres (POMFUSA) 93 775 55 52
Teleben (Telegrames per telèfon) 93 322 20 00
Transmediterrània 902 45 46 45
Transports Generals d’Olesa 93 778 00 88
Urgències socials 900 70 30 30
Universitat de Barcelona (UB) 93 402 11 00
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 93 581 11 11
Universitat Politècnica de Catalunya 93 401 62 00
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El PSC guanya les Europees 
a Abrera amb el 21% dels vots

A Abrera el PSC ha tornat a ser la força més votada en 
unes eleccions amb el 21% dels vots. ERC, amb el 
16,5% dels vots, s’ha convertit en la segona força 

(triplicant els seus resultats de fa cinc anys) i la tercera 
ha estat la coalició ICV-EUiA, amb el 11,6% dels vots, se-
guit del PP amb el 10,90% i CiU amb el 10,17%.  Destaca 
el 8,95% de C’s (que compten amb una nova secció local), 
el 7,74% aconseguit per la formació Podemos, i el 2,29% 
d’UPyD.

La participació ha estat del 47,2%, 10,6 punts més que a 
les anteriors. En total van votar 4.161 dels 8.813 electors 
censats.

L’Escola Bressol visita el Mercat

Els nens de l´Escola Bressol Món Petit d’Abrera van 
visitar el Mercat Municipal. Mitjançant diferents 
jocs els més menuts van conèixer fruites i verdures 

i es van poder refrescar amb trossets de meló i síndria.

PSC  20,97% (862 vots)
ERC  16,50% (678 vots)
ICV-EUiA  11,58% (476 vots)
PP  10,90% (448 vots)
CiU  10,17% (418 vots)

C´s  8,95% (368 vots)
Altres  18,64% (766 vots)
Blancs  2,29% (94 vots)
Nuls  1,23% (51 vots)
Participació 47,21%

RESULTATS
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L’Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica d’Abrera va 
néixer el 2009 al municipi amb l’objectiu de millorar la 
qualitat de vida dels afectats i perquè la societat doni 
una mirada positiva a aquesta malaltia. Cinc anys després, 
l’entitat renova la seva junta amb Marian Nomen, de presi-
denta, i Glòria Gómez, de secretària, amb moltes ganes per 
donar a conèixer una malaltia encara desconeguda. 

-Per què es crea a Abrera aquesta associació?
 Glòria - L’entitat s’origina gràcies al suport de la Regidoria 

de Salut de l’Ajuntament d’Abrera i als doctors Josep Alins, 
metge de capçalera del CAP d’Abrera; i al doctor José Ale-
gre, coordinador del Centre de Fatiga Crònica de l’Hospital 
Vall d’Hebron,  centre capdavanter en investigació. Tots ells 
ens van donar suport des del moment en què vam decidir 
ajuntar-nos a Abrera per no haver de traslladar-nos fins a 
Barcelona. Aleshores érem només 5 persones.

 Marian - Actualment l’entitat té una trentena de socis i es-
tem potenciant molt la figura del col·laborador. Tenim el 
soci col·laborador, que és aquell qui fa aportacions amb 
activitats com teràpies, conferències, cursos, etc., i el soci 
d’honor, que són aquelles persones que han destacat des del 
principi de l’entitat com els doctors Alegre i Alins i els ar-
tistes Ulises Ordúñez i Xevi, que col·laboren amb nosaltres 
amb els seus espectacles. 

-En aquests 5 anys l’objectiu de l’entitat ha variat? 
 G- No volem que ens vegin com una associació on els 

malalts van a plorar les seves penes, sinó un lloc per donar-
nos suport mutu, millorar amb teràpies i cursos, compartir 
experiències amb d’altres associacions de la comarca...

 
 M- Volem fer activitats dirigides per millorar la qualitat de 

vida dels malalts i fer-ne més divulgació. Per això hem co-
mençat amb empenta, amb l’estand que vam posar a la Fira 
de Comerciants, el show de l’Ulises i el Xevi del mes de maig, 
i la Festa de la Llum que farem al juliol. El que es recapta és 
per a dur a terme activitats a l’associació i una part es dedi-
ca a la recerca i investigació de l’Hospital de Vall d’Hebron. 
També volem posar punts de recollida de taps de plàstic a 
diferents punts del municipi.

-Per què és una malaltia tan complicada de diagnosticar?
 M- Són malalties reconegudes per l’OMS, però els símpto-

mes són diferents segons el pacient. La fibromiàlgia és una 
malaltia reumatològica, i encara que té molts símptomes, 
predomina el dolor crònic generalitzat, i la fatiga crònica 
és neurològica i afecta el sistema nerviós central i la seva 
connexió amb el sistema immunològic i neuroendocrí. Pre-
domina la fatiga intensa física i mental. Però a part, hi ha 
molts símptomes associats: depressius, sensibilitat química, 
intolerància a la llum, als sons... Per això la volem explicar 
i que no ens vegin com exagerats, depressius o neuròtics. 
Encara hi un 50% de metges que no hi creuen. Tant la fi-
bromiàlgia com la fatiga crònica acaba vinculada amb la 
depressió, perquè al malalt li costa entendre que un dia 
està bé i de cop i volta li ve un cansament extrem, pèrdua 
de memòria i ja no pot continuar amb la seva vida... i es de-
primeix, però la malaltia no és ni psiquiàtrica ni depressiva. 
Es passa d’estar bé a tenir un brot intermitent i molt agut 
sense cap motivació aparent i això costa d’entendre, per a 
un mateix, per a la família, i per a la societat en general. 

-En el vostre cas, com ho vau detectar?
 M-  Jo al principi tenia una pèrdua de memòria espectacular 

i em pensava que tenia Alzheimer. Jo era molt activa i em va 
costar molt acceptar les meves limitacions. Sents un cansa-
ment extrem, és com si se t’acabessin les piles i encara que 
descansis no estàs mai al 100%. Per a mi, la manera de por-
tar millor els símptomes és amb teràpies complementàries, 
però cadascú ha de trobar la que li va millor i establir uns 
hàbits regulars de son, menjar, rutines...

 G- És molt dur quan t’ho diagnostiquen perquè tens una 
important pèrdua de memòria, després s’ajunta que no pots 
dormir, que no suportes els sorolls, les olors... Jo portava 
temps llegint sempre el mateix capítol d’un llibre, perquè 
no recordava haver-lo llegit; no recordem si hem vist una 
pel·lícula... És molt difícil i per això necessitem que el nos-
tre entorn ens entengui, que entengui els nostres canvis 
d’humor. 
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Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica d’Abrera (AFFA)

“Volem explicar la nostra 
malaltia perquè no ens vegin 
com exagerats, depressius o 

neuròtics” 

Nova junta de l’AFFA amb la presidenta i la secretària (segona i cinquena per l’esq.)

Contacte: Hotel d’Entitats. Plaça Escoles Velles, 1
625	38	83	39	/	affaabrera@gmail.com
Cal demanar cita prèvia per al primer o tercer dijous de mes 
de 18.00h a 20.00h


