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WEB MUNICIPAL
•Hem creat un accés directe a totes les informa-
cions referents a la pandèmia del Covid-19 on hi 
trobareu totes les notícies que s'estan generant 
entorn a les mesures adoptades amb motiu de l'Es-
tat d'alarma decretat per l'Estat espanyol el 14 de 
març .                                                                        
Podeu consultar el web abrera.cat 

•Dotem d’una informació complementada sempre 
amb suport gràfic amb fotografies, cartelleria, ban-
ners i falques radiofòniques.

•Continuem enviant el nostre Butlletí Digital Set-
manal amb un recull de les principals informacions. 
Només us heu de subscriure fent clic aquí. Totes 
aquestes informacions les podeu consultar a través 
de la nostra aplicació gratuïta disponible per a sis-
temes Android i IOS "Connectat't a Abrera".

abrera.cat/actualitat/butlleti-digital

Més informació a: comunicacio@abrera.cat i/o al T. 93 770 03 25



@AbreraInforma
@abrerainfo
Ajuntament Abrera
abrera.cat

COMUNICACIÓ A LA CIUTADANIA

PRESES PEL CORONAVIRUS

Mantingueu-vos
informats

RÀDIO ABRERA
Hem adaptat la nostra programació habitual, donant prioritat 
al continguts informatius.
•De dll a dv, de 8h a 20h (cada hora) mantenim els nostres 
butlletins Abrera Informació amb tota la informació local i 
comarcal.

•Els caps de setmana i festius mantenim el Resum de la Set-
mana a les 14h i a les 21h.

•Totes les informacions també les trobeu a la secció d'Actuali-
tat de la nostra pàgina web radioabrera.cat 

•De dll a dg estem emetent totes les falques radiofòniques 
amb consells i mesures per prevenir el coronavirus i iniciati-
ves dutes a terme per les entitats locals. 

• Retransmissió en directe a través de videoconferència del 
Ple Municipal de l'Ajuntament.
•Hem habilitat el WhatApp de Ràdio Abrera perquè puguin 
enviar-nos missatges de veu al T.637 70 82 47. 

PUBLICITAT
Departament actiu, podeu contactar per T. 93 770 23 34 de 
8h a 20h, per email a publicitat@radioabrera.cat o a través del 
formulari del web radioabrera.cat.                                                 
El pagament de la taxa d'emissió de Publicitat a Ràdio Abrera 
dels serveis prestats durant el mes de març i successius s'ha 
ajornat.
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XARXES SOCIALS
Publiquem tota la informació al moment: notícies, activi-
tats, telèfons d'interès, inciatives que s'estan duent a terme 
al municipi. Ens podeu seguir:
 •Twitter @AbreraInforma 
 •Instagram @abrerainfo
•Instagram @activat_abrera (tota l'oferta cultural, d'oci i 
esportiva per fer des de casa durant el confinament) 
 •Facebook del Departament de Promoció Econòmica     
amb el perfil @peabrera (fem publicacions més especialit-
zades adreçades als sectors empresarial i laboral). 

DISSENY MATERIAL GRÀFIC
Dissenyem i elaborem tota la informació gràfica que gene-
rem des de l'Ajuntament, tant per a les notícies de les nos-
tres webs i les nostres xarxes socials.

També donem suport gràfic a la resta de serveis munici-
pals que ofereixen informació i atenció a la ciutadania 
durant l'Estat d'alarma.
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