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EMOCIÓ I PARTICIPACIÓ A LES 
FESTES NADALENQUES 
Els veïns i veïnes d’Abrera van participar en 
les diferents activitats que van animar el 
nostre municipi.

GUARDÓ PER L’ESCOLA 
BRESSOL MUNICIPAL 
El projecte Titelles  va guanyar el premi 
corresponent a la categoria 0-3 Emociones 
del I Premio Escuela Infantil.

MUNICIPI SOLIDARI I D’ACOLLIDA 
El Ple municipal va aprovar la declaració 
d’Abrera com a municipi solidari i d’acollida, 
i donar suport a treballadors  de la comarca 
afectats per conflictes laborals. 
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Ja fa vuit mesos que el nou Equip de Govern ens vam 
posar al davant d’un projecte apassionant i que 
ens omple d’il·lusió: treballar al servei dels ciuta-

dans i ciutadanes d’Abrera. Aquest butlletí que teniu a 
les mans és el primer que editem en aquest mandat. En 
les següents pàgines trobareu un recull de les activitats 
que hem realitzat des de l’Ajuntament d’Abrera entre els 
mesos de juny de 2015 i gener de 2016.

En els diferents articles d’aquest butlletí trobareu diver-
ses paraules que es van repetint com participació, il·lusió 
i solidaritat. I és que podem dir amb orgull que som un po-
ble viu, amb un teixit associatiu i persones que treballen 
pel bé comú: ajudar les famílies més castigades per la crisi 
econòmica, organitzar festes populars i entranyables per 
a totes les edats que omplen els carrers,  combatre la vio-
lència masclista, preservar les entitats de caire social… 
Som un poble ple d’activitat, amb esdeveniments cultu-
rals, esportius i socials que fan una Abrera dinàmica, un 
municipi on el seu màxim valor és el capital humà.

Des del nostre Ajuntament recollim les inquietuds dels 
nostres veïns i veïnes. Amb el nou Equip de Govern, 
l’activitat de la corporació ha continuat amb noves lí-
nies de treball i noves il·lusions. Aquests darrers mesos, 
seguint l’agenda política, hem aprovat les taxes i orde-
nances fiscals, els pressupostos municipals i diverses 
mocions de caire social i econòmic. 

Com alcalde, afronto els reptes d’aquesta nova etapa 
amb il·lusió, energia i treball amb l’objectiu de millorar 
el nostre municipi. Compto amb la vostra col·laboració i 
us convido a fer un poble, una Abrera, millor. 

Y   a hace ocho meses que el nuevo Equipo de Gobier-
no realizamos un proyecto apasionante y que nos 
llena de ilusión: trabajar al servicio de los ciuda-

danos y ciudadanas de Abrera. El boletín que tenéis en las 
manos es el primero que editamos en este mandato. En las 
siguientes páginas encontraréis una recopilación de las 
actividades que hemos realizado desde el Ayuntamiento de 
Abrera entre los meses de junio de 2015 y enero de 2016. 

En los diferentes artículos de este boletín encontraréis 
varias palabras que se van repitiendo como participación, 
ilusión y solidaridad. Y es que podemos decir con orgullo 
que somos un pueblo vivo, con un tejido asociativo y de 
personas que trabajan por el bien común: ayudar a las fa-
milias más castigadas por la crisis económica, organizar 
fiestas populares y entrañables para todas las edades que 
llenan las calles, combatir la violencia machista, preservar 
las entidades sociales... Somos un pueblo lleno de activi-
dad, con eventos culturales, deportivos y sociales que ha-
cen una Abrera dinámica, un municipio donde su máximo 
valor es el capital humano.

Desde nuestro Ayuntamiento recogemos las inquietudes 
de nuestros vecinos y vecinas. Con el nuevo Equipo de Go-
bierno la actividad de la Corporación ha continuado con 
nuevas líneas de trabajo y nuevas ilusiones. Estos últimos 
meses, siguiendo la agenda política, hemos aprobado las 
tasas y ordenanzas fiscales, los presupuestos municipales 
y varias mociones de carácter social y económico.

Como alcalde, afronto los retos de esta nueva etapa con 
ilusión, energía y trabajo con el objetivo de mejorar nues-
tro municipio. Cuento con vuestra colaboración y os invito 
a hacer un pueblo, una Abrera, mejor.

“Som un poble ple d’activitat, amb esdeveniments culturals, 
esportius i socials que fan una Abrera dinàmica”

L’alcalde 
Jesús Naharro
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Il·lusió, emoció i participació a les festes nadalenques
Són dates entranyables, que cada any vivim amb 
renovades il·lusions i bons desitjos. Els veïns i 
veïnes d’Abrera, especialment els més petits, vam 
participar en les diferents activitats que van animar 
el nostre municipi en unes dates tan especials:

Parc de Nadal
Jocs gegants, maquillatge, tallers de temàtica variada, 
inflables, llits elàstics, espectacles de màgia... El Parc de 
Nadal va oferir aquest any un ampli ventall d’activitats 
per gaudir en família. La darrera edició del Parc de Nadal 
2015 va tenir una durada de dos dies complets, dilluns 
28 i dimarts 29 de desembre, en horari de matí i de 
tarda. Més de 2.300 persones (920 nens i nenes i 1.380 
acompanyants) van visitar el Parc de Nadal. Tot un èxit!

Concert de Sant Esteve 
de la Coral Contrapunt
La Coral Contrapunt d’Abrera va felicitar un any més 
les festes nadalenques amb un emotiu concert que va 
omplir l’església de Sant Pere la tarda del passat 26 

de desembre, festivitat de Sant Esteve. Amb la direcció 
de l’Oriol Hernández i l’acompanyament al piano de 
Jordi Casas, la coral va interpretar nadales tradicionals 
catalanes, temes d’autors coneguts com “Feliz Navidad“ 
de José Feliciano i “Al·leluia” de Leonard Cohen i, 
espirituals negres. 

Festa de Cap d’Any
El Pavelló Municipal d’Esports va ser l’escenari la nit 
de Cap d’Any d’una festa multitudinària per donar la 
benvinguda al 2016. En aquesta edició es va fer la venda 
anticipada de la totalitat de l’aforament, per tant, no 
va haver-hi venda d’entrades a la taquilla el mateix dia 
de la festa. Així doncs, un any més, vam tenir el màxim 
d’aforament, amb 1.700 persones.

El cartell d’artistes estava format per JORDI FAJARDO i 
per l’equip BIG FRIDAY. Així doncs, la festa de Cap d’Any 
oferia tots els ventalls de música i estils, garantint, 
així, la diversió.

Concert de Cap d’Any
L’associació Abrera Sardanista va desitjar als socis 
i simpatitzants de l’entitat un feliç 2016 amb el 
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Il·lusió, emoció i participació a les festes nadalenques

Els nens i nenes d’Abrera van rebre un any més 
amb molta emoció i il·lusió els Reis Mags 
d’Orient. L’emissari de Ses Majestats, el patge 

Viu-Viu, va recollir més de 250 cartes a la plaça de 
l’Ajuntament el diumenge 3 de gener. 

Seguint la tradició, Ses Majestats van arribar al nostre 
poble el  5 de gener passat amb gran solemnitat i focs 
artificials. L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, va donar 
la benvinguda als Reis i va agrair la col·laboració 

de totes les persones i entitats que han participat 
en l’organització d’aquest màgic esdeveniment: 
Patges Abrera, Comissió de Reis, Escola de Música, 
motoristes, Policia Local, Protecció Civil, tractoristes, 
Creu Roja i la brigada de l´Ajuntament d´Abrera.

Durant la cavalcada, els patges dels Reis Mags van 
entregar els diplomes als guanyadors del V Concurs 
d’Aparadors Nadalencs 2015: Floristeria Nacho Flores, 
Pastisseria Duch i El Món de les Xuxes.

Reis Màgics d’Orient

Primer Premi
Floristeria Nacho Flores

Segon Premi
Pastisseria Duch

Tercer Premi
El Món de les Xuses

tradicional Concert de Cap d’Any. L’auditori del Centre 
Polivalent d’Abrera va ser l’escenari del concert, que una 
vegada més va omplir l’aforament de la sala. 

Com cada any, el públic va gaudir de l’acurat repertori 
presentat per la Cobla Vila d’Olesa. Seguidament, el 
cantant Ulises Ordúñez, molt conegut i estimat al nostre 

poble, va entusiasmar el públic amb temes com “Ave 
Maria” de Schubert o “Petit País” de Lluís Llach. L’artista 
d’origen cubà va donar pas a la Coral Contrapunt, que 
va interpretar diverses nadales amb la direcció d’Oriol 
Hernàndez i amb el Jordi Casas al piano. Finalment, la 
Cobla Vila d’Olesa va pujar de nou a l’escenari per oferir 
un variat repertori de valsos i polques.
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Alumnes de l’Escola Francesc Platón van cantar nadales 
al vestíbul de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC)

Uns cinquanta nens i nenes de tercer de primària de 
l’Escola Francesc Platón Sartí d’Abrera ens van ob-
sequiar el passat dimarts 22 de desembre amb una 

cantada de Nadales, que va tenir lloc al vestíbul de l’Oficina 
d’Atenció al Ciutadà, OAC, de l’Ajuntament d’Abrera.

L’alcalde, Jesús Naharro, regidors i regidores, i el perso-
nal del consistori van gaudir de les cançons tradicionals 
d’aquestes dates i d’una nadala ben original: l’adaptació 
del tema “Mamma Mia” del grup Abba.

Posteriorment, els nens i nenes, acompanyats dels seus 
mestres, van visitar la sala de plens de l’Ajuntament, on van 
conversar amb l’alcalde i els regidors i ens van desitjar un 
Bon Nadal.

Creu Roja i Càritas Abrera van entregar lots de Nadal 
a les famílies que participen en el programa Donem Suport

Per tal d’ajudar els veïns i veïnes d’Abrera que necessi-
ten ajuda, les associacions Creu Roja i Càritas Abrera 
van entregar 120 lots de Nadal el passat dimecres 16 

de desembre al centre polivalent del nostre municipi.

Des del Departament de Serveis Socials de l’Ajuntament 
d’Abrera vam col·laborar en aquesta iniciativa, destinada a 
les famílies que participen en el programa Donem Suport de 
la Creu Roja, que facilita aliments, productes bàsics, mate-
rial escolar i joguines.

Els lots incloïen productes típics de Nadal, com turrons i 
neules, i aliments com oli d’oliva. L’alcalde d’Abrera, Jesús 

Naharro, i el vicepresident de Creu Roja del Baix Llobregat, 
Manel Benito, van entregar els lots. També es van repartir 
joguines per als més petits, que van ser cedides a la Creu 
Roja pel centre de meditació Templo de Luz Elra de Sant An-
dreu de la Barca.

19 tones d’aliments pel Gran Recapte de Catalunya

Els veïns i veïnes d’Abrera van mostrar la seva so-
lidaritat un any més en la campanya de recollida 
d’aliments bàsics, el Gran Recapte de Catalunya, 

realitzada els dies 27 i 28 de novembre de 2015, i que al 
nostre municipi va organitzar Càritas Abrera.

Segons les dades facilitades per aquesta entitat, a Abre-
ra es van arreplegar 19 tones d’aliments. Dels quatre 
punts de recollida, el major nombre d’aportacions es va 
fer al Mercadona, al Mercat Municipal; seguit del Capra-
bo, al Montserrat Centre Abrera; i l’Àrea de Guissona i el 
Condis, al nucli urbà.

Càritas Abrera va destacar la gran solidaritat del nostre 
municipi, amb una mitjana d’un quilo i mig d’aliments 

per persona. De cara a futures edicions, l’entitat espera 
incrementar el nombre de voluntaris per tal que puguin 
donar un cop de mà als “joves de 65 anys” de Càritas 
Abrera que col·laboren en aquesta iniciativa.

La finalitat del Gran Recapte de Catalunya és aconseguir 
que les persones més necessitades del nostre entorn 
rebin ajuda alimentària, així com donar a conèixer la 
situació que travessa aquest col·lectiu arran de la crisi 
econòmica.

La campanya es va dur a terme de forma simultània als 
quatre Bancs d’Aliments de Catalunya i s’hi van recollir 
més de 4.000 tones de menjar.
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670 quilos de solidaritat en el Festival 
del Grup de Teatre del Casal d’Avis

Un any més, el Grup de Teatre del Casal d’Avis 
d’Abrera va presentar el seu nou espectacle de 
varietats, amb molta música, ball i diversió. La 

denominada Operació Quilo va tenir lloc a la sala munici-
pal el dissabte 12 de desembre amb un gran èxit de públic. 
Veïns i veïnes d’Abrera i d’altres municipis del Baix Llobre-
gat Nord van omplir l’aforament de la sala i van mostrar la 
seva solidaritat aportant un quilo de diferents productes: 
conserves de peix, cacau en pols, sucre, tomàquet fregit 
i oli. En total es van recaptar uns 670 quilos d’aliments, 
que Càrites Abrera ha distribuït entre les famílies del nos-
tre municipi que necessiten ajuda.

Aquesta és l’onzena edició de l’Operació Quilo que, en-
guany, ha dedicat la funció al veí d’Abrera i fundador del 
Grup de Teatre del Casal d’Avis, Alfonso Moreno.

Rècord de taquilla i excel·lents actuacions al 
XII Festival Contra el Càncer

L      a sala municipal d’Abrera es va omplir el passat dis-
sabte 28 de novembre per una bona causa: la cele-
bració del XII Festival contra el Càncer organitzat per 

l’AECC Junta local d’Abrera. L’esdeveniment va aconseguir 
aquesta edició tot un rècord de taquilla, amb una recapta-
ció de 1.300 euros que, sumats a donatius i la fila zero, va 
arribar als 2.640 euros.

Des de la Regidoria de Salut de l’Ajuntament d’Abrera vam 
col·laborar en la realització d’aquest festival, que va comp-
tar amb la cooperació d’altres entitats del municipi com 
Abrera Sardanista, Casal d’Avis, Escola de Música i Coral 
Contrapunt.

El Festival va presentar a un públic molt animat diverses 
actuacions musicals i exhibicions de dansa a càrrec de 
diferents generacions de músics, artistes i veïns i veïnes 
d’Abrera. Carla Morillo, Aarón Martín Rosario, Àlex i Fran 
Bonilla, Jordi Casas, Mari Pulido, Joaquín Eandi i Rubén 
Martín, van actuar a la primera part del certamen.

Per la seva banda, el Grup de Teatre i el Grup de Sevillanes 
del Casal d’Avis, Abrera Sardanista, Antonia Luna, la for-
mació de dansa oriental New Adira, Mari Carmen i Juan, 
i l’Escola de Dansa Juan Antonio Garcia, van amenitzar la 
segona part del festival.
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Vuit veïns i veïnes d’Abrera comencen a treballar 
al consistori dins el Pla d’Ocupació

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem impulsat el Pla 
d’Ocupació, un instrument de promoció de la con-
tractació laboral de persones aturades per a la rea-

lització d’actuacions d’interès general, social i econòmic.

El pla ha implicat la contractació de vuit treballadors du-
rant sis mesos amb una jornada laboral del 70%, amb els 
següents perfils: tres oficials de tercera de brigada per a via 
pública (reparació de voreres), tres oficials de tercera de 
brigada de parcs i jardins, i dos oficials de segona adminis-
tratiu.

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i diversos regidors de 
l’Ajuntament van donar la benvinguda als treballadors i tre-

balladores en una trobada que va tenir lloc al consistori el 
passat dimarts 22 de desembre.
 
Aquest Pla d’Ocupació està finançat pel Programa Comple-
mentari de Foment de l’Ocupació Local, en el marc del Pla 
Xarxa de Governs Locals 2012-2015.

Reconeixement als treballadors pels 
seus 25 anys al servei d’Abrera

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam voler destacar la 
gran tasca realitzada durant 25 anys per diversos 
treballadors i treballadores del consistori al ser-

vei de la ciutadania d’Abrera. En un acte celebrat el passat 
dilluns 14 de desembre, l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
acompanyat de regidors del consistori, va agrair la tasca 
realitzada durant tots aquests anys per aquestes persones, 
que treballen a diferents departaments de l’Administració 
local com Esports, Medi Ambient, Brigada i Serveis Socials.

Xavier Martí, operari vigilant d’instal·lacions d’Esports; Mar 
Domènech, oficial segona administrativa d’Esports; Lluis 
Martínez, administratiu de Medi Ambient; Joaquim Parra, 
oficial primera de Brigada/Jardineria; i Pilar Cortadella, 
cap del Departament de Serveis Socials, moltes gràcies per 
la feina feta durant aquests 25 anys al servei d’Abrera! 

Trobades per a l’elaboració del Pla 
Local de Joventut 2016-2019

Una trentena de joves es van reunir el passat dijous 
19 de novembre a la Sala d’estudis del Casal de Jo-
ves per participar en l’elaboració del Pla de Joven-

tut 2016-2019 del municipi.

Des de la Regidoria de Joventut de l’Ajuntament d’Abrera 
vam fer dues trobades. La primera, a les 17.30 h, per a joves 
abrerencs de 12 a 17 anys, i la segona trobada, a les 19 h, 
per a joves abrerencs de 17 a 35 anys.
 
A la primera trobada vam comptar amb 22 joves (9 dones i 
13 homes) i a la segona trobada amb 12 joves (4 dones i 8 
homes). Tots els joves van estar proactius i van participar 
de la sessió conduïda per la tècnica Hungria Panadero, de la 
Fundació Ferrer i Guàrdia.
 
A totes dues trobades es va tractar la fase de diagnosi del Pla 
Local de Joventut, i es va demanar als joves, a través de dinà-
miques, que exposessin les seves necessitats i inquietuds.
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Mocions de caire social 

El Ple municipal de l’Ajuntament d’Abrera va aprovar 
diverses mocions en la sessió ordinària celebrada el 
passat 25 de novembre. L’Equip de Govern va presen-

tar un text per la promoció de producció i consum d’energia 
verda a Abrera a través de cooperatives, que va comptar amb 
el suport de totes les formacions a excepció del PP, que s’hi 
va abstenir.

La mateixa votació va obtenir la moció impulsada pel sin-
dicat UGT de Catalunya per a la creació de la prestació “Ga-
rantia +55”, una proposta per ajudar les persones aturades 
majors de 55 anys.

Per la seva banda, Abrera en Comú va admetre la petició 
de l’Equip de Govern de deixar sobre la taula una moció de 
suport a la campanya de boicot, desinversions i sancions a 
Israel, per tal de debatre-la en un Ple posterior.

Abrera en Comú també va presentar un text per al traspàs 
gradual dels fons municipals a la banca ètica, que es va 
aprovar per unanimitat després d’acceptar diverses esme-
nes del govern municipal. De forma conjunta, l’Equip de Go-
vern i Abrera en Comú van presentar un text per sol·licitar a 

la Generalitat els recursos per atendre a les beques menja-
dor. Aquest text es va aprovar per unanimitat. 

Finalment, tots els grups també van donar suport a una mo-
ció presentada per la Plataforma de Afectados por la Hipote-
ca (PAH) per a la creació d’una nova llei reguladora del dret 
a l’habitatge. Un membre d’aquest col·lectiu va llegir el text 
de la moció. 

El Ple ordinari també va recordar que el 25 de novembre és 
el Dia contra la Violència de Gènere. L’alcalde d’Abrera, Je-
sús Naharro, va llegir un manifest amb el suport de totes les 
formacions polítiques del consistori.

El Ple va finalitzar amb el torn de preguntes a càrrec del pú-
blic que va assistir a la sessió. Van intervenir diversos veïns 
i veïnes del municipi, així com una representant de la PAH.

L  a plaça de l’Ajuntament d’Abrera va ser l’escenari 
de diversos actes el passat 25 de novembre de 2015,    
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eradicació 

de la Violència Masclista. Veïns i veïnes del poble, associa-
cions, estudiants de l’Institut Voltrera, l’alcalde d’Abrera, 
Jesús Naharro, així com diversos regidors i regidores del 
consistori van participar en aquest esdeveniment.

La companyia Penyora Teatre va presentar el teatre-fòrum 
titulat  Sálvame, amb diferents esquetxos de programes de 
televisió que van sorprendre al públic per la seva visió de 
les relacions personals i de la violència envers les dones. 
Després de la representació, actors i espectadors van co-
mentar els estereotips que apareixen als mitjans de comu-
nicació.

Seguidament, tres alumnes de l’Institut Voltrera d’Abrera 
van fer la lectura d’un manifest contra la Violència de Gè-
nere. En acabar, tots els assistents a l’acte van realitzar un 
minut de silenci en record de les víctimes de la violència 
masclista. L’acte va finalitzar amb una encesa d’espelmes 
que es van col·locar a terra formant un llaç.

Des de la Regidoria de Dones i Igualtat de l’Ajuntament 
d’Abrera vam col·laborar en l’organització d’aquest esde-
veniment, que va comptar també amb la cooperació del 
Consell Municipal de les Dones d’Abrera, l’Associació Abre-
ra contra la Violència de Gènere, Dones i Futur i la Diputa-
ció de Barcelona, entre altres entitats.

Abrera contra la violència masclista
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Informació i assessorament als consumidors
L’Oficina Municipal d’Informació al Consumidor (OMIC) és un servei d’informació i assessorament directe a consu-
midors i usuaris. Per poder tramitar una reclamació via consum, és imprescindible acreditar que s’ha fet una queixa 
prèvia a l’empresa i que han passat 30 dies sense resposta o que aquesta ha estat negativa.

Cal dirigir-se a Promoció Econòmica per tal que es doni cita prèvia i s’informi de tota la documentació que serà ne-
cessària. L’OMIC realitza la seva atenció al públic els dimarts d’11 a 13 hores al mateix Ajuntament.
A l’OMIC, l’informaran de si els fets denunciats són motiu de reclamació i, si és així, l’ajudaran a plantejar-la.

Promoció Econòmica 1a. planta del Mercat Municipal, c/ Martorell, 20, tel. 93 770 01 02 , fax: 93 770 17 36
promocioeconomica.ajuntament@ajuntamentabrera.org Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 h, dimecres de 16.30 a 19 h

Aquest 2016 des de la Regidoria de Medi Ambient i 
Sanitat es posa en marxa, amb la col·laboració dels 
centres veterinaris del municipi, una campanya 

d’identificació i cens dels animals de companyia. Tant la llei 
de protecció dels animals, com la ordenança reguladora de 
la tinença d’animals d’Abrera, estableixen l’obligació que 
els animals estiguin identificats i censats. L’incompliment 
d’aquesta obligació representa una infracció lleu i es pot 
sancionar amb multes que poden anar de 100 a 400 euros.  
Tot i això, la campanya està motivada per la necessitat de 
complir aquestes obligacions, d’una banda, per possibili-
tar el retorn dels animals en cas de pèrdua o fugida i, de 
l’altra, per poder planejar les actuacions municipals vin-
culades a una tinença responsable amb coneixement de la 
població d’animals i la seva distribució. 

El microxip és el DNI de l’animal de companyia i la millor 
garantia de poder-lo recuperar en cas de pèrdua. La pro-

babilitat de trobar un animal de companyia 
perdut és d’un 90% si està identificat, però 
es redueix a un 15% si no ho està.

Subvenció de l’Ajuntament
El cens al registre municipal d’animals és 
gratuït i s’ha arribat a un acord amb els veteri-
naris dels dos centres d’Abrera per tal que el cost 
de la identificació sigui de 17 €. L’Ajuntament assu-
mirà el cost del material.   

Aquesta campanya es preveu que duri tot l’any 2016 i su-
perposa fins al 30 d’abril, amb la campanya “Sóc responsa-
ble, esterilitza i identifica el teu animal” de la FAADA (so-
cresponsable.org) durant la qual els veïns també podran 
esterilitzar els seus animals a preus reduïts.

Vine a fer ús de la Deixalleria Municipal i t’obsequiarem 
amb un joc de bosses de reciclatge domèstic!

La deixalleria és una instal·lació que permet fer una reco-
llida selectiva de residus, per a la posterior valorització, 
tractament i recuperació, d’aquelles fraccions de residus 
municipals per a les quals no hi ha un sistema de recollida 
domiciliària o uns contenidors específics al carrer.

Les persones encarregades de la deixalleria us informaran 
de la correcta gestió dels residus que hi porteu.

Què s’hi pot portar
•	 Residus	especials:	pneumàtics, fluorescents i làmpa-

des de vapor de mercuri, bateries, dissolvents, pintu-
res i vernissos, piles, electrodomèstics, ordinadors, 
mòbils,olis minerals usats (de motor)...

•	 Residus	 ordinaris: ferralla i metalls, olis vegetals 
usats (de cuina), tèxtils, voluminosos, mobles i mata-
lassos. 

•	 Altres: fustes, restes de poda i jardineria, runa i restes 
de construcció d’obres menors.

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

La Deixalleria Municipal d’Abrera està situada al carrer 
Sant Ermengol, 15, Pol. Sant Ermengol (davant Faurecia). 
Tel. 93 770 27 93



Especial2015

Concurs de fotografia “Fes Clic a la Festa Major d’Abrera 2015”. 

PRIMER PREMI: Paky Pérez Roldán, veïna d’Abrera

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA
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A brera va gaudir de quatre dies de celebració amb 
la seva Festa Major 2015, que va tenir lloc del 26 
al 29 de juny. Les elevades temperatures no van 

impedir que els carrers d’Abrera s’omplissin de gent per 
gaudir de totes les propostes incloses en un programa de 
festes dissenyat per a nens, joves i no tan  joves, i que com 
sempre, van tenir com a protagonistes les associacions i 
entitats de la vila. Tots els actes es van desenvolupar amb 
total normalitat.

El gran Castell de Focs d’Artifici i la Nit d’Havaneres po-
saven el dilluns 29 de juny el punt i final a quatre dies plens 
d’activitats, que van comptar, en el tret de sortida oficial 
del pregó des del balcó de l’Ajuntament, amb l’actor Cesc 
Casanova i el seu particular xef Ferran Adrià, seguit del Co-
rrefoc que enguany va estrenar recorregut.

No van faltar els balls de nit, els actes més tradicionals 
com la Cercavila de Grallers i Gegants, el Toc de matines, 

les sardanes o els castellers; així com propostes per als 
més menuts amb espectacles d’animació infantil, la festa 
de l’escuma i una xocolatada; i d’altres clàssics a la Festa 
Major d’Abrera com els concerts de la Coral Contrapunt i 
l’Escola de Música, exhibicions de ball, les trobades de pla-
ques de cava i de Seat 600 clàssics, la festa de l’adopció, la 
missa major i el concert-vemut. A més, enguany s’han cele-
brat els 30 anys de Ràdio Abrera amb un programa especial 
al carrer. Els esports també van tenir presència a la festa 
amb les 12 hores de bàsquet 3x3, les 12 hores nocturnes de 
frontó, el torneig d’escacs i el concurs de pesca.

També va ser tot un èxit la Festa Major Jove, que enguany 
va comptar amb la festa #Big Friday, que celebrava el seu 
primer aniversari, l’Olimpíada Jove, i la festa Va Parir Tour.

Molta participació en els actes 
de la Festa Major d’Abrera 2015

Festa de l’Escuma

Ballada de Sardanes

Espectacle infantil

Gran Castell de focs

La Cercavila

Els Castellers

Les Sevillanes

Concert

El Correfoc

30è aniversari Ràdio Abrera
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El cap de setmana de l’11 i 12 de juliol van començar 
les festes de barri a Abrera, amb les de Ca n’Amat 
i Les Carpes.

Pel que fa a Ca n’Amat, hi va haver animació infantil, nit 
jove, concurs infantil de dibuix, castell inflable, brau 
mecànic i balanzy bikes. També va actuar al Casal el 
grup sesrovirenc Salto a la Fama  i es va fer un sopar de 
germanor i ball amb el grup Son de quatre.

També es van fer una festa d’escuma, tornejos de parxís, 
petanca, dòmino i futbol. Una actuació d’havaneres amb 
rom cremat amb el grup Montemar, seguit d’un sopar de 
germanor, van posar punt i final a la festa.

A Les Carpes es van fer dos sopars de germanor, seguits 
de disco mòbil i ball amb orquestra, respectivament. Els 
més petits van gaudir d’un espectacle de pallassos amb 
xocolatada i inflables. També es va celebrar la tercera 
concentració de cotxes clàssics, una festa d’escuma amb 
inflables d’aigua i una paella popular. 

Rebató i Santa Maria

Pel que fa a Santa Maria, el dimecres 22 de juliol 
es va celebrar la novena Caminada Nocturna. 
L’endemà, el dijous 23 de juliol, es va fer un con-

curs de truites i una paella popular amb música en viu.

El gruix d’activitats va tenir lloc el cap de setmana del 
25 i 26 de juliol. El dissabte hi va haver jocs infantils, 
concert d’havaneres i rom cremat i ball; inflables remu-
llats, espectacle de màgia amb xocolatada, ball de jubi-
lats, ball per a tothom i discoteca mòbil. L’endemà, diu-
menge, van tenir lloc la missa major, canons d’escuma, 
curses de llits, sopar lliure a la pista i cinema a la fresca.
I pel que fa a les activitats de la festa del Rebató, dissab-
te 25 de juliol hi va haver trons i música d’ambient; jocs i 

un taller de punts de llibre, cercavila, concurs de coques 
i pastissos, classes de swing, sopar de germanor i ball. I 
diumenge, gimcana i jocs d’aigua, sardanes i xocolatada 
i traca de fi de festa. També es va poder veure l’exposició 
fotogràfica “La festa del Rebató 1979-2014”.

Festes de barri: 
activitats per a totes les edats

Les Carpes i Ca n’Amat

Les Carpes

Can Vilalba i carrer de la Font

Can Vilalba va celebrar la seva festa major el cap de 
setmana de l’1 i 2 d’agost. Les primeres activitats 
van ser tallers per infants i una guerra d’aigua. 

També es va disputar un campionat de futbolí i va haver-
hi ball de nit amb el  Trio Musical SonD4.

Un campionat de petanca, un d’escalèxtric, castells in-
flables, sopar amb animació musical i ball de nit fins a 
la matinada van ser les activitats de dissabte 1 d’agost.
Una cursa survival running, un campionat de tennis tau-
la, castells inflables i canons d’escuma van tenir lloc a 
Can Vilalba diumenge 2 d’agost. 

El carrer de la Font va celebrar la seva festa major el 
cap de setmana del 29 i 30 d’agost. Les activitats van 

començar dissabte amb una bicicletada popular que va 
acabar amb una botifarrada. També hi va haver una gim-
cana infantil, una guerra de bombardes i globus d’aigua, 
orxatada popular, cantada d’havaneres, un sopar popu-
lar i un ball de revetlla, puntes de coixí, sardanes, entre 
altres.

Rebató

Can Vilalba
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L’Ajuntament d’Abrera i diverses associacions del 
municipi van participar, el passat 11 de setembre, 
en la tradicional ofrena floral davant el monu-

ment de Rafael Casanova.

A l’acte es va destacar que Abrera és un clar exemple del 
que ha de ser la convivència entre la gent i els pobles. 
L’Equip de Govern del consistori va ser el primer a fer la 
seva ofrena, seguit del Partit dels Socialistes de Catalun-
ya, Alternativa d’Abrera, Grup Municipal Abrera en Comú, 
Esquerra Republicana de Catalunya, Convergència i Unió i 
Junts pel Sí.

Seguidament van fer l’ofrena les següents associacions del 
municipi: Abrera contra la violència de gènere i Dones i 
futur; Abrera Sardanista, AMPA IES Voltrera, AMPA Ernest 
Lluch, Associació d’Amics de la Música d’Abrera, Associa-
ció Casal d’Avis d’Abrera, Asociación Cultural Ball Abrera, 
Associació Cultural de Saló Pas a Pas, Associació de Volun-
taris de Protecció Civil d’Abrera, Associació Fibromiàlgia i 
Fatiga Crònica d’Abrera, Associació Naturalista d’Abrera, 

Associació Veïns del Rebató, Coral Contrapunt, Club Pe-
tanca Abrera, Juventudes Rocieras de Abrera, Parròquia 
d’Abrera i Parròquia de Santa Maria de Vilalba, Societat 
Esportiva de Pescadors d’Abrera i l’Assemblea Nacional 
Catalana.

Un cop finalitzada l’ofrena floral, Abrera Sardanista va ba-
llar diverses sardanes que van cloure l’acte.

Havaneres i rom cremat
La celebració de l’11 de setembre va continuar a la tar-
da a la plaça Rafael Casanova. Més de 200 veïns i veïnes 
d’Abrera van gaudir a la tarda de la cantada d’havaneres 
oferta per Cavall Bernat, grup fundat l’any 1965 pel mes-
tre Ortega Monasterio, autor de temes emblemàtics com 
“El meu avi”.

Com es tradició a tot Catalunya, la cantada d’havaneres va 
anar acompanyada d’una degustació de rom cremat, be-
guda que acostumaven a beure els mariners als matins per 
no tenir fred.

Abrera celebra la Diada Nacional de Catalunya 

11 DE SETEMBRE DE 2015 
D I A D A  N A C I O N A L  D E  C A T A L U N Y A

Alcalde i regidors/es de l’Ajuntament d’Abrera

Rom cremat

Ofrena floral

Havaneres

Ballada de sardanes
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Un total de 1.749 nens i nenes d’Abrera van co-
mençar el passat 14 de setembre el curs escolar 
2015-2016, segons les dades del Serveis Territo-

rials d’Ensenyament del Baix Llobregat. 

Per trams d’escolarització, 414 pertanyen a l’educació 
infantil, 853 a primària, i 482 estudien l’Educació Secun-
dària Obligatòria. 

Aquest curs presenta diverses novetats. L’Escola Francesc 
Platón i Sartí, amb 602 alumnes i 41 mestres, ha iniciat dos 
projectes: una xarxa de competències bàsiques i un centre 
de treball d’impuls a la lectura. També presenta una unitat 
de suport a l’educació especial.

L’Escola Ernest Lluch, amb 442 alumnes i 29 mestres, cele-
bra aquest curs el seu desè aniversari i organitza la Setma-
na de l’Esport i la Salut, coincidint amb l’Any Olímpic.

L’Escola Abrera, amb 211 alumnes i 17 mestres, presenta 
aquest curs com a novetat la realització de l’assignatura de 
Plàstica en anglès i l’entrada a les aules de les famílies dels 
alumnes de cicle inicial i mitjà un dia a la setmana.

L’Institut Voltrera, amb 475 alumnes i 55 professors, conti-
nua amb el projecte de diversificació curricular Connecta’t, 
amb la col·laboració de l’Ajuntament.

Per la seva banda, l’Escola Bressol Municipal Món Petit 
compta aquest curs amb 132 infants, l’Aula d’Adults, 75 
alumnes, i l’Escola de Música, 152 estudiants.

Curs escolar 2015-2016

A mb l’objectiu d’ajudar les famílies en la forma-
ció dels nens i els joves, des de l’Ajuntament 
d’Abrera subvencionem, un curs més, la com-

pra de llibres de text, material autoeditat, ordinadors, 
tauletes digitals i continguts educatius digitals. L’ajuda 
s’adreça a tots els alumnes empadronats a Abrera i ma-
triculats en centres educatius públics o concertats en els 
cursos d’ensenyament obligatori, des de P3 a 4t d’ESO. La 
subvenció per als llibres de text i el material autoeditat és 
del 50% del cost. Igualment, per als alumnes matriculats 
en escoles d’educació especial, l’ajut és també del 50% 
del cost del material didàctic. 

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, va signar, el passat 18 
de novembre, els convenis  d’aquests ajuts amb les repre-

sentats de quatre Associacions de Mares i Pares d’alumnes 
i les directores dels centres Francesc Platón, Ernest Lluch 
i Escola Abrera. 

Signatura dels convenis amb les representants de les Associacions 
de Mares i Pares d’Alumnes i les escoles d’Abrera

El projecte Titelles. Espai social de l’Escola Bressol Mu-
nicipal Món Petit d’Abrera va guanyar el guardó co-
rresponent a la categoria 0-3 Emociones del I Premio 

Escuela Infantil. El premi, de caràcter estatal, l’organitza 
la revista del mateix nom. La directora de l’escola bressol, 
Conxi Sierra, va rebre el guardó a l’acte que va tenir lloc a 
l’Auditori de San Pablo CEU de Madrid el passat 19 de no-
vembre de 2015.

El projecte Titelles. Espai social està pensat per facilitar 
i ensenyar als infants i, especialment, aquells amb man-
cances relacionals, habilitats socials per millorar les seves 
relacions i el seu posterior funcionament social, acadèmic 
i psicològic. Tot això mitjançant unes titelles (personat-
ges) que presenten diferents emocions i personalitats en 

una sèrie d’activitats per treballar i afavorir les habilitats 
socials.

Un projecte de l’Escola Bressol Municipal Món Petit d’Abrera, 
premiat amb un dels guardons del I Premio Escuela Infantil
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Disposo de l’original d’una carta postal amb una 
imatge antiga del carrer Major amb la creu en 
primer terme. Carte postale, indica el seu revers.  

M’interessava saber de quina data és la imatge, però, com 
saber-ho? 

El paviment del carrer Major és encara de terra, amb molts 
sots, amb marges irregulars per accedir a les cases en els 
seus diferents nivells. A la tercera casa del carrer es veu un 
nen amb camisa blanca, tirants i faja, que sabia que es feia 
la fotografia perquè apareix posant-hi. Una mica més amunt 
hi ha un home que, al contrari, que el nen, no sabia que 
s’estava fent la fotografia (o no li importava) perquè mira 
cap a l’interior de la casa. Més amunt hi ha fins a 5 persones 
que pugen el carrer. Com a dada afegida, cal indicar que a la 
columna de la creu hi ha escrit els números 917,el significat 
dels quals desconec.

Com saber de quin any és la imatge? El nen que posa està 
recolzat a la porta de la casa número 45 del carrer Major. 
En aquesta casa hi viuen actualment en Rafael Ollé i la seva 
dona, la Rosor. Vaig a anar-hi per ensenyar-los la postal i 
demanar si em podien dir qui era el nen de la fotografia. Els 
la vaig deixar i vaig tornar-hi uns dies després.

En Rafael i la Rosor em van dir que el nen era el tiet d’en 
Rafael, anomenat Jaume, que era uns tres anys més petit 
que el pare d’en Rafael. Atès que el pare d’en Rafael va 
néixer l’any 1888, el seu germà ho va fer l’any 1891. Per tant, 
si suposem que el Jaume, en la fotografia, podria tenir uns 
10 anys, cal concloure que es va fer a principis de segle, cap 
a l’any 1901. 

Ah! En Rafael Ollé va néixer el 5 de juliol de 1920 i el passat 
5 de juliol va fer 95 anys. Moltes Felicitats!!

Antoni Muñoz Franch

Sobre una postal del carrer Major

M’interessava saber de 
quina data és la imatge, 

però, com saber-ho? 
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Rehabilitació de la Masia de Can Morral (Fase 2)

A quests darrers mesos s’han finalitzat les obres de 
la segona fase de la rehabilitació de la masia de 
Can Morral. Les obres han consistit a:

1. Executar la totalitat de l’envolvent exterior de l’edifici, 
que protegeix definitivament la masia de la pluja i la 
degradació produïda pels agents atmosfèrics i el pas 
del temps. Les obertures, portes i finestres s’han pro-
tegit amb xapa metàl·lica.

2. Habilitar la Sala Polivalent de la crugia de llevant de la 
banda del riu. Constructivament, s’ha resolt amb una 
estructura metàl·lica i una teulada metàl·lica lleugera 
tipus sandvitx.

Escola Bressol Municipal de Sant Hilari Obres de reparació del vial de sortida a 
l’A-2, direcció Barcelona i Martorell, a la 

rotonda de la SEAT L’Ajuntament d’Abrera informa que properament 
es finalitzaran les obres de la nova escola bres-
sol situada al carrer Tarragona de Sant Hilari. 

L’escola disposa de dues aules per a nadons i 3 aules per a 
nens d’1 a 2 anys a la planta baixa, i 3 aules per a nens de 
2 a 3 anys a la planta primera. En la distribució de l’edifici 
destaca la creació de dues amples sales d’usos múltiples 
annexes a les aules en cada planta, i la gran rampa que 
uneix les dues plantes de l’edifici que facilita els des-
plaçaments dels nens. Les aules de planta baixa tenen 
sortida al pati exterior i les aules de la planta primera te-
nen sortida a una terrassa, també exterior, amb paviment 
de cautxú.

El nou edifici preveu acollir les noves dependències de 
l’Espai Familiar Municipal, dotat d’una sala polivalent,  
que permet realitzar activitats en grups i funcionar 
paral·lelament al desenvolupament de l’escola. Aquest 
nou espai tindrà un accés independitzat i els serveis ne-
cessaris per al seu funcionament autònom del conjunt de 
l’edifici.

L’edifici de l’escola es completa amb una cuina amb re-
bost, sala d’educadors, vestidors, sala per a l’AMPA, sala 
de neteja i bugaderia, lavabos, etc. La superfície total 
construïda de l’edifici és de 1.237,84 m2.

El passat estiu va tenir lloc un esfondrament al pa-
viment dels vials de sortida a l’A-2 direcció Barce-
lona i Martorell, a prop de la rotonda de la SEAT. 

L’esfondrament del paviment es va produir a causa de la 
pèrdua d’aigües en una canonada d’aigües de sanejament 
existents en el subsòl. 

Les obres les va executar la demarcació de carreteres de 
l’Estat a Catalunya i van consistir en la reparació de la ca-
nonada de sanejament, situada a molta profunditat, i la 
desviació dels vials per tal d’evitar la situació sobre les 
instal·lacions existents.

Durant les obres la sortida cap a Barcelona i Marto-
rell es va realitzar a través del carrer Hostal del Pi o per 
l’avinguda de la Seat.

El passat 19 d’octubre es van obrir de forma provisional, 
però efectiva, els vials de connexió amb l’A-2 direcció 
Barcelona i Martorell.

Les obres es van complicar per l’existència de tot tipus 
d’instal·lacions: canalització del torrent de Can Nogue-
ra, gas, telefonia, baixa i mitja tensió, que van fer que 
s’hagués d’excavar fins a 12 metres de profunditat i execu-
tar una fonamentació per pilotatges, per tal d’assegurar 
la zona.
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L’Ajuntament d’Abrera col·labora 
en el projecte Fem Xarxa, Fem Empresa

Potenciar l’esperit emprenedor a la comarca. Aquest és 
l’objectiu de Fem Xarxa, Fem Empresa, un projecte su-
pramunicipal format pels 7 municipis del Baix Llobre-

gat Nord: Ajuntament d’Abrera, Ajuntament de Martorell, 
Ajuntament d’Olesa de Montserrat, Ajuntament de Collbató, 
Ajuntament d’Esparreguera, Ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca i Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires. 

El projecte permet oferir cursos i tallers gratuïts destinats 
a empreses i emprenedors de la zona nord del Baix Llobre-
gat. La finalitat d’aquesta proposta és educar emocional-
ment els emprenedors i acompanyar els empresaris perquè 
desenvolupin el seu talent. La formació inclou eines com el 
mètode Canvas, Networking. comunicació 2.0, i sessions de 
Coaching.

L’Ajuntament d’Abrera acollirà la càpsula formativa Gestió 
d’impagats el proper 22 de març al matí.

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, va participar el passat 7 
d’octubre en l’acte de presentació del projecte, que va tenir 
lloc a la Sala Domènech i Estapà de Sant Esteve Sesrovires. 
El van acompanyar l’alcaldessa de Sant Esteve Sesrovires, 
M. del Carme Rallo; el regidor d’Obres i Serveis, Parcs i Jard-

ins, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament d’Abrera, Albert 
Roca, i diversos tècnics de Promoció Econòmica dels dife-
rents ajuntaments del Baix Llobregat Nord.

“Els emprenedors necessiten suport a l’hora de fer la seva 
pròpia empresa. És el moment que es plantegen més dub-
tes i qualsevol ajuda és ben rebuda”, va comentar l’alcalde 
d’Abrera, Jesús Naharro. “Els ajuntaments coneixem com 
funciona documentalment la generació d’una empresa i el 
teixit industrial. Hem d’assessorar en tot moment per tal 
que les idees dels emprenedors es consolidin en projectes 
empresarials sòlids de futur i amb garanties”, va afegir.
El projecte Fem Xarxa, Fem Empresa està finançat pel Fons 
Social Europeu, la Diputació de Barcelona i tots els ajunta-
ments implicats.

Cursos de promoció econòmica realitzats el 2015

L’Ajuntament d’Abrera, des del Departament 
de Promoció Econòmica, ha organitzat durant 
aquest any diferents modalitats formatives per 

millorar l’ocupació de les persones que  cerquen feina.

CURSOS TRANSVERSALS
•	 ANGLÈS	INICIAL	(DESEMBRE-FEBRER)	100	hores.	20	alumnes	
•	 ANGLÈS	ATENCIÓ	AL	PÚBLIC	(GENER	–	MARÇ)	220	hores.	15	alumnes.	
•	 CARNET	CARRETONS	(MARÇ)	26	hores.	20	alumnes
•	 PREPARACIÓ	ACTIC	nivell	2	(MAIG)	30	hores.15	alumnes
•	 INTRODUCCIÓ	A	LA	INFORMÀTICA	(MAIG)	,	30	hores.	15	alumnes

ORIENTACIÓ PER A LA RECERCA 
•	 ORIENTACIÓ	LABORAL	MAJORS	DE	45	ANYS	(MARÇ)	15	hores.	18	alumnes
•	 COACHING	per	a	la	recerca	de	feina	(MAIG).	20	hores.	11	alumnes
•	 ORIENTACIÓ	PER	A	JOVES:	(OCT)	12	hores.	9	alumnes

FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA
CURS DATES ALUMNES % inserció

Cambrer/a de pisos abril 2015- 11 72%
200 hores juny 2015

Gestor de Magatzem abril 2015- 14 50%
390 hores set. 2015
(FOAP) 

Auxiliar de Iniciat a 20 
magatzem l’octubre. 2015
210 hores  

Destaquem l’alta inserció laboral dels alumnes del curs 
de cambrer de pisos. Un 72% dels alumnes ha treballat o 
treballa després d’haver finalitzat el curs en ocupacions 
com neteja d’instal·lacions, cambrers de sala, producció 
i manteniment.

En canvi, els alumnes que han trobat feina del curs de ges-
tió de magatzem, principalment, ho han fet en l’àmbit de 
la logística.

Properament, s’impartiran els cursos d’auxiliar de cuina i 
d’obtenció del carnet de carretoner. Les persones interes-
sades poden venir a cercar informació al Departament de 
Promoció Econòmica de l’Ajuntament d’Abrera, ubicat a la 
primera planta de l’edifici del mercat municipal.
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Festa Holi amb el Tour #Big Friday15

L’endemà de la Diada, el dissabte 12 de setembre, la 
plaça Pau Casals va ser l’escenari d’una gran fes-
ta juvenil per celebrar la fi de l’estiu. Tot i que la 

pluja va amenaçar l’inici, la Tour #Big Friday 15 va arribar 
a Abrera amb vuit hores de la millor música electrònica del 
moment, a càrrec de joves DJ col·laboradors de Ràdio Abre-
ra, i molt color amb dues mil paperines plenes de pols Holi.
Groc, vermell, blau, verd... La pols Holi està feta amb ingre-
dients naturals com la farina de blat i colorant alimentari. 
Prové de l’Índia i és coneguda pel seu ús en festivals religio-
sos hindús. Els assistents a les festes Holi vesteixen de blanc 
i llencen la pols Holi a l’aire, en una explosió de colors.

 Setè aniversari del Casal de Joves

L’any passat, des del Departament de Joventut de 
l’Ajuntament d’Abrera, vam traslladar l’Aniversari 
del Casal de Joves fora d’aquest equipament. A 

proposta dels mateixos joves, i a causa de l’interès que des-
perta l’skate i l’scooter, el passat divendres 18 de setembre 
es va organitzar un campionat per al best trick de Skate i 
de Scooter. Uns 200 joves van assistir-hi i van gaudir de 
l’espectacle.
 

Tallers Joves del darrer 
trimestre de 2015 

L a setmana del 21 de setembre es van iniciar els Tallers 
Joves del darrer trimestre de 2015, al Casal de Joves 
d’Abrera. La forma de triar els tallers que es realitzen 

en aquestes instal·lacions és a través de votacions (on-line i 
presencials) i de peticions directament al Casal de Joves. Els 
tallers més votats van ser el taller de hip-hop, del qual do-
nada la demanda se’n van fer dos grups separats, i el taller 
d’ il·lustració digital /retoc d’imatge. 

L’Institut al Casal - 
Descoberta del Casal pels Joves

Des del Departament de Joventut de l’Ajuntament 
d’Abrera, amb la col·laboració de l’Institut Voltrera, 
vam oferir als alumnes de 1r d’ESO una descoberta 

del Casal de Joves, perquè coneguèssin els serveis que te-
nen a la seva disposició, i un taller de tècniques d’estudi, 
per afavorir l’aprenentatge. 

Dins de l’horari lectiu, els grups es van desplaçar fins al Ca-
sal de Joves per realitzar aquesta activitat, que es va fer a 
principis de curs. Aquest curs escolar 2015-2016 s’ha realit-
zat els dies 28 de setembre, 1 i 2 d’octubre.

Els objectius que es plantegen són donar a conèixer el Ser-
vei de Joventut i les instal·lacions del Casal de Joves, però 
sobretot, contribuir a reforçar el vincle entre l’institut, 
el Casal de Joves i els mateixos adolescents, que acaben 
d’iniciar la seva nova etapa dins de l’Institut. Des del Servei 
de Joventut volem acollir els joves perquè sentin que dispo-
sen d’un lloc de trobada i de referència on ens trobaran i els 
farem costat.

Fes-te el carnet 
del Casal de Joves!
Qui es pot fer el carnet del Casal de Joves?
Les persones d’Abrera que tinguin entre 12 i 35 anys.
Per a què serveix el carnet del Casal de Joves?
És un carnet que dóna accés als serveis del Casal de Joves: 
tallers joves, cessió dels espais (sales, bucs d’assaig), ús 
de la sala d’estudis, ús de la zona Wi-Fi, cessió de jocs de 
taula, futbolí, ping-pong, videoconsoles. 
Què cal fer per tenir el carnet del Casal de Joves?
Omplir el full d’inscripció amb les dades bàsiques i signar-
lo. En el cas dels menors d’edat, cal que estigui signat pel 
menor i pel pare, mare o tutor legal. Cal portar aquest do-
cument, un cop estigui omplert i signat, al Casal de Joves 
d’Abrera (plaça Rebato, 1) al Punt d’Informació Juvenil, 
qualsevol tarda de dilluns a divendres de 16 a 20 h. En el 
mateix moment, us farem el carnet i us el podreu emportar.
Cal pagar el carnet del Casal de Joves?
No. És un carnet gratuït.
I què passa amb les persones menors de 12 anys i amb 
les persones majors de 35 anys?
Aquestes persones de menys de 12 anys i de més de 35 
anys no poden fer-se el carnet del Casal de Joves, ja que 
els serveis del Casal de Joves s’adrecen a persones de 12 
a 35 anys.
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Suport als treballadors i 
treballadores d’Abrera 
amb conflictes laborals

Els grups municipals del PSC, Ad’A, Abrera en Comú, 
ERC i Convergència i Unió van presentar en el Ple 
ordinari celebrat el dijous 24 de setembre dues mo-

cions conjuntes. La primera dóna suport a les persones 
ocupades en diferents empreses del Baix Llobregat Nord 
que, darrerament, s’han vist afectades per diversos con-
flictes laborals.

És el cas de les empreses General Cable, U-Shin, Johnson 
Controls Eurosit, Valeo Clima, Industrias Castellón, Scle-
gel Taliana i Inovyn-Solvay. 

En el text es va demanar a la direcció d’Inovyn-Solvay un 
pla de futur negociat amb el comitè d’empresa. També es 
va instar el govern de la Generalitat a fer de mediador en 
tots aquests conflictes. 

Tots els grups van aprovar la moció per unanimitat.

Municipi d’acollida i solidari

L a segona moció presentada pels grups municipals 
del PSC, Ad’A, Abrera en Comú, ERC i Convergència 
i Unió, en el ple celebrat el passat 24 de setembre, 

va ser la declaració d’Abrera com a municipi d’acollida i 
solidari. Amb aquesta mesura es vol ajudar urgentment les 
persones que fugen de conflictes bèl·lics com el de Síria.

Davant la crisi humanitària i migratòria d’aquests darrers 
mesos, s’insta el govern espanyol a demanar una major do-
tació de recursos a la Unió Europea (UE), i a augmentar el 
nombre de places d’asil i el període d’acollida a un mínim 
de dos anys.

També s’insta la Generalitat a crear una taula nacional per 
a l’acollida de persones refugiades, que integri les entitats 
i organitzacions que defensen el dret d’asil.

Per fer-ho, caldrà actualitzar la dotació pressupostària del 
Pla de Protecció Internacional a Catalunya i territorialitzar 
els serveis d’atenció a les persones demandants d’asil, for-
mant els tècnics municipals, i donar suport als municipis 
acollidors per tal de facilitar-ne la coordinació.

Aquesta moció també va ser aprovada per tots els grups 
per unanimitat.

L a plaça Pau Casals va ser l’escenari, el passat 18 
d’octubre, de la segona Mostra d’Entitats Socials. 
De les deu del matí a les tres de la tarda, les dife-

rents entitats socials del municipi van donar a conèixer 
les seves activitats. Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
col·laborar en aquesta mostra, organitzada per la Xarxa 
d’Entitats Socials d’Abrera amb altres entitats locals. 

Creu Roja i Càrites van recollir un total de 140 quilos 
de menjar per als seus Bancs d’Aliments. Prop del Casal 
d’Avis, hi havia una unitat mòbil del Banc de Sang i Tei-
xits, on es van realitzar 45 donacions de sang.

De totes les activitats, la que va tenir més èxit va ser el 
viatge solidari organitzat per l’entitat Vikingos del 600. 
Per només un euro es va poder fer un petit trajecte en di-
ferents cotxes antics. En total es van fer 150 viatges i el 
vehicle més sol·licitat va ser una espectacular limusina. 
Els fons recaptats van ser donats a l’Associació Espanyo-
la contra el Càncer, Junta Local d’Abrera. L’endemà de la 
Mostra, el 19 d’octubre, va ser el Dia Internacional de la 
Lluita contra el Càncer de Mama.

La Mostra d’Entitats va anar acompanyada de música i 
animació durant tot el dia. Al matí, a l’escenari de la plaça 
Pau Casals, van tenir lloc representacions teatrals amb 

els Illets d’Abrera, una classe d’aeròbic a càrrec de Chus 
Batuka i una exhibició de l’Associació Juventudes Rocie-
ras. A les 15 h hi va haver una arrossada de germanor i, a 
les 18 h, va tenir lloc una ballada de sardanes a càrrec de 
la cobla Ciutat de Manresa. 

Les associacions que han participat en aquesta segona 
Mostra d’Entitats Socials han estat: Associació Espan-
yola contra el Càncer-Junta Local d’Abrera, Juventudes 
Rocieras, Estudiar en Abrera, Creu Roja, Associació Abre-
ra contra la Violència de Gènere (AACVG), Dones i Futur, 
Banc de temps, Illets d’Abrera, Plataforma d’Afectats per 
la Hipoteca (PAH), Fundació Integració Laboral (FIL), Arc 
de Sant Martí, Associació de Familiars de Malalts Mentals 
del Baix Llobregat Nord (AFASM), Associació de Fibro-
miàlgia i Fatiga Crònica d’Abrera (AFFA), TOCC i Càrites / 
Mans Unides.

Abrera, solidària en la segona Mostra d’Entitats Socials
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L’Assemblea General de les Nacions Unides (ONU) 
va proclamar, l’any 1990, la celebració del Dia 
Internacional de la Gent Gran l’1 d’octubre. Per 

aquest motiu, el nostre municipi va celebrar, del 28 de se-
tembre al 4 d’octubre, la Setmana de la Gent Gran, que va 
incloure diverses activitats per als nostres veïns i veïnes de 
més de 60 anys.

Els terapeutes Pepi Navarro, Maria Jesús Mena, Javier 
Velasco, May del Campo, Dario Nogués, van impartir a les 
instal·lacions del Casal d’Avis d’Abrera diverses activitats, 
que van tenir una excel·lent acollida entre els participants: 
tallers de reiki, ioga, risoteràpia, música, taitxí i diferents 
xerrades sobre temes interessants per a la nostra gent 
gran, com l’alimentació o la gestió de les emocions.

La tercera edat, protagonista de la Setmana de la Gent Gran

El color blau de les samarretes dels participants a la 
Caminada de la Gent Gran va crear una marea bla-
va a diversos carrers i camins rurals del municipi el 

passat 4 d’octubre.

Amb 461 participants, la caminada va ser una activitat 
per a tothom. Nens i nenes, joves, adults i molts avis i 
àvies d’Abrera, es van posar la samarreta distintiva de 
l’esdeveniment per fer una ruta de 4,5 quilòmetres. 

La caminada va començar a les 9.30 h del matí al Casal 
d’Avis. Els participants van anar fins al barri del Rebató, 
el polígon Sant Ermengol, i van tornar al poble pel tor-
rent Gran. La passejada va finalitzar al gimnàs de l’Escola 

Francesc Plató i Sartí a les 13 h amb un esmorzar i un ta-
ller de batuka. 

Marea blava pel terme municipal d’Abrera

Més de 400 avis i àvies 
van celebrar la Castanyada…

Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
col·laborar amb el Casal d’Avis en l’organització 
del berenar de tardor, amb la celebració de la tra-

dicional Castanyada. Més de 400 avis i àvies del poble 
van participar el diumenge 25 d’octubre en la festa, on 
no van faltar els productes típics, com els panellets i les 
castanyes torrades. Un grup de voluntaris del casal va fer 
possible que la celebració fos tot un èxit. Després del 
berenar hi va haver ball i animació a càrrec del músic 
José. L’esdeveniment és una oportunitat excel·lent per 
retrobar-se amb veïns i amics de la tercera edat.

… I les festes nadalenques 
al Pavelló d’Esports Municipal

En una vetllada en la qual no van faltar productes 
típics, com els torrons i els polvorons, més de 440 
avis i àvies del nostre municipi van celebrar, el pas-

sat 20 de desembre, el tradicional berenar-sopar de Nadal. 
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i el regidor d’Esports, 
Salut i Gent Gran, Francisco Sánchez, van entregar, al fi-
nal de l’esdeveniment, dues plaques commemoratives a les 
parelles formades per Vicente Pineda i Carmen Navarro, i 
Francisco Dueñas i Azucena Navarrete. L’alcalde també va 
agrair l’excel·lent tasca realitzada per la Junta del Casal 
d’Avis amb la gent gran d’Abrera.
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Empezamos una nueva etapa llena de ilusión y de retos para Abrera, 
desde el pasado mes de Junio y con la confianza que nos han otor-
gado  la mayoría de vecinos y vecinas  de nuestro pueblo, nos pone-
mos a gobernar desde el entendimiento y la pluralidad de ideas, un 
equipo joven y con experiencia de gobierno.
Con energías renovadas nos disponemos a conseguir que los nuevos 
proyectos para Abrera sean una realidad y su ejecución un modelo 
de como se hacen bien las cosas, en todos y cada uno de los dife-
rentes ámbitos de nuestro municipio. Cuidando a nuestros mayores, 
trabajando por y para los jóvenes y desarrollando políticas para que 
también los más pequeños de la casa puedan disfrutar y crecer en un 
pueblo que será su futuro.
Estamos viviendo una época de cambios en general y en Cataluña en 
particular, cambios que nos hacen reafirmar que nuestras priorida-
des son las políticas para el bienestar de las personas, trabajando 
desde la pluralidad por un tejido social que tiene como protagonis-
ta principal a las entidades sociales y culturales de nuestro pueblo, 

en las que trabajan y se esfuerzan diariamente nuestras vecinas y 
vecinos. Reforzando la asistencia social para atender a las familias 
que mas lo necesitan y generando políticas de ocupación para que 
desde Abrera podamos mejorar la calidad de vida de cada uno de 
nuestros ciudadanos. 
Afrontamos el futuro con muchas ganas de trabajar, con energía, 
transparencia y comunicación. Consideramos que son las herra-
mientas básicas para poder avanzar conjuntamente y progresar 
estando cerca de la gente de nuestro pueblo. Sabemos que la proxi-
midad y cercanía con los vecinos es la mejor forma de conocer sus 
opiniones y poder trabajarlas con mucha ilusión.
Tenemos un gran reto por delante, que gracias al esfuerzo del an-
tiguo equipo de gobierno y a su Alcaldesa Maria Soler, nos va a 
permitir trabajar con unas cuentas excelentemente saneadas, sin 
cargas de deudas con entidades bancarias y con la máxima ilusión 
de seguir trabajando por nuestro pueblo, por Abrera. 

Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

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

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

En el que portem de nou mandat, des d’Alternativa d’Abrera, amb 
tres regidors a l’Ajuntament i com a primer grup de l’oposició, hem 
proposat al govern municipal tota una sèrie de mesures. Ho hem fet 
basant-nos en les dades de què disposem (superàvit de 10 M €). El 
balanç és el següent:Baixada de l’IBI un 5%: NO.
Taxes diferenciades perquè paguin menys els empadronats a Abre-
ra: NO. El govern municipal puja els preus de les entrades indivi-
duals de les piscines d’estiu a tothom.
500.000 per plans ocupacionals municipals: NO. Han pressupostat 
només 230.000 .
Instal·lació de càmeres als barris i on sigui necessari per millorar la 
seguretat: NO.
Pressupostos participatius amb partides concretes per barris per-
què decideixin els veïns/es en quins projectes volen utilitzar-los: 
NO.
Ampliació del Pavelló Esportiu Municipal (que està saturat): NO.
Rehabilitació del Casal de Can Vilalba: NO.
Ampliació de l’Ajuntament per donar millors serveis: NO.
Trasllat de Ràdio Abrera al Centre Polivalent: NO. Prefereixen un 
trasllat temporal a l’Hotel d’Entitats que costarà 9.000 €.
Trasllat de la Piscina d’Estiu a un lloc adient: NO. Prefereixen gas-

tar 350.000 en nova maquinària per a unes piscines que, a més 
d’obsoletes, caldrà traslladar en algun moment...
Subvenció llibres de text per a batxillerat i treballar fòrmules per 
abaratir el cost dels llibres: NO.
Convocatòria immediata del Consell Escolar Municipal i del Consell 
Consultiu de Ràdio Abrera : NO.
Compliment del Pla Econòmic i Financer que s’han vist obligats a 
realitzar, malgrat tenir un superàvit de 10 M €, fruit de la mala ges-
tió pressupostària d’anys anteriors: NO. Ja veurem què passa a final 
d’any... Des d’Ad’A portem temps realitzant altres propostes i sem-
bla ser que algunes d’aquestes es portaran a terme:
Millorar dels jardins i parcs infantils del nucli i barris.
Millora de l’accés al pàrquing del Camp de Futbol Municipal: de mo-
ment ho estan estudiant i no apareix al pressupost.
Adequació dels Arxius Municipals.
Millora del manteniment d’embornals.
Millora de la recollida d’escombraries.
Estem farts de promeses incomplertes, i d’escoltar “ho estudia-
rem”, “ho estem valorant”..., d’aquest nou govern; volem fets i no 
paraules. 
Alternativa d’Abrera - Ad’A, segueix treballant per Abrera!!!

 Av. Generalitat 24, baixos. Telèfon: 696 73 24 74
Adreça electrònica: ada.abrera@gmail.com

Web: www.ada.cat

Ad’A proposa i el Govern Municipal s’oposa
Alternativa d’Abrera

El passat dijous 28 de gener el Ple municipal de l’Ajuntament 
d’Abrera va aprovar, inicialment, el pressupost per a l’any 2016, 
amb els vots a favor del govern integrat per PSC, CiU i ERC, i els vots 
en contra d’Abrera en Comú i de la resta de l’oposició.
El primer que hem de dir és que aquest pressupost s’ha elaborat 
d’esquenes a la ciutadania i a l’oposició. L’audiència pública incom-
pleix les fases d’informació i de retorn que el mateix reglament de 
participació ciutadana d’Abrera estableix que han d’haver-hi en tot 
procés participatiu. Però, a més a més, aquesta vegada, ni a les as-
sociacions ni als partits, se’ls han sol·licitat les seves prioritats, ni 
se’ls ha convocat a l’audiència. Tot plegat un clar retrocés en parti-
cipació des d’una situació que ja venia d’un nivell gens satisfactori. 
En matèria estrictament pressupostària, per a Abrera en Comú, 
aquesta proposta no respon a les necessitats dels ciutadans i ciu-
tadanes d’Abrera. L’esforç econòmic en plans d’ocupació i els aug-
ments en partides d’autonomia personal i ajuts a les persones són 
insuficients. I pressuposten, una altra vegada, moltes partides in-
closes en exercicis anteriors, però no executades. Abrera en Comú 
disposem de projecte de poble i de prioritats alternatives, com am-

pliar l’actual subvenció dels llibres de text a l’educació secundària 
no obligatòria per a l’alumnat de l’escola pública, fer una interven-
ció de gran abast per adequar els equipaments municipals a l’accés 
a persones amb diversitat funcional i donar resposta als problemes 
d’abocaments d’aigües residuals, i com a punt fort, un esforç polí-
tic i econòmic per desenvolupar polítiques d’habitatge que donin 
resposta a un dels greus problemes del nostre poble com és l’accés 
a l’habitatge. Són prioritats de caire social, mediambiental i urba-
nístic que no es troben en la proposta del govern, que sembla, en 
general, no disposar de propostes ni d’idees. 
En definitiva, no hi ha cap aposta política que expressi quin model 
de poble té aquest govern per afrontar les necessitats d’Abrera. Què 
pensa el govern municipal? No coneixem el pla de mandat i això és 
no saber si la cohesió social, la igualtat d’oportunitats, la dinamit-
zació cultural, econòmica, la participació, la cura del nostre entorn 
natural... són o no prioritats per als partits del govern. Conèixer el 
pressupost per al 2016 no aclareix a la ciutadania cap a on anem. I 
això ens sembla molt preocupant.

Aprovació del pressupost 2016, 
un govern sense model de poble
Abrera en Comú

Telèfon: 637 72 79 52
Adreça electrònica:abreraencomu@gmail.com

Web: abreraencomu.info

Amb il·lusió treballem pel futur d’Abrera
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Éstas han sido las primeras elecciones municipales en las que Ciu-
dadanos se presenta en Abrera. Queremos agradecer a todos los 
vecinos que nos votaron  (445, 8,62% del total) la confianza depo-
sitada, que nos permite obtener representación por vez primera. En 
particular a ellos y a todos los vecinos en general, les decimos que 
nos proponemos una tarea de oposición responsable, ilusionada y 
constructiva.
Seremos responsables en el respeto a los trabajadores del ayunta-
miento, el respeto a todas las instituciones, al equipo de gobierno y 
al resto de la oposición y a los vecinos a los que representan.
Seremos responsables con el dinero público, velando por que se 
gaste todo lo presupuestado, por que los gastos se ajusten a las 
necesidades de los vecinos y hagamos honor al esfuerzo económico 
que hacen con sus aportaciones.
En ámbito municipal seremos reflejo de lo que somos en ámbito na-
cional: leales institucionalmente, poniendo al ciudadano en el cen-
tro de la política y no a territorios o intereses partidistas, sin dis-
criminación por ninguna razón, y en particular por razón de lengua.
Estaremos ilusionados, frescos, cortésmente inquisidores, estable-
ciendo una relación amable y cordial.

Tenemos interés en seguir conociendo las inquietudes de los veci-
nos, bien de primera mano bien a través de las diversas asociacio-
nes que estimulan la actividad deportiva, social y cultural.
Seremos constructivos. Nuestro trabajo se centrará en los posibles 
y en el ámbito que nos compete. La política municipal es suficien-
temente compleja y apasionante. Difícilmente se justifica invertir 
nuestro esfuerzo en aspectos que no son de estricto ámbito muni-
cipal.
Presupuestos 2016: votamos en contra porque no confiamos en que 
resuelvan el excesivo superávit, tal y como ocurre desde hace varios 
ejercicios, porque no se establecen mecanismos que minimicen este 
problema y porque se soslaya el efecto que el actual plan económi-
co-financiero provocará en su ejecución. No valoramos como sufi-
ciente la forma ni el esfuerzo empleado en hacer este presupuesto 
participativo y en particular consideramos que la asignación de 
subvenciones no se rige por un método transparente y riguroso.
Quedamos a la espera, con voluntad constructiva y positiva, de la 
liquidación del ejercicio 2015, que junto con el resultado del plan 
económico-financiero, nos permitirá afrontar inversiones financiera-
mente sostenibles, para reducir el excesivo remanente de tesorería.

La valoración desde el Partido Popular de Abrera es simplemente 
un reflejo común a lo acontecido, poca trasparencia, poca colabo-
ración, poca, escasa o nula consulta con los grupos opositores y 
como debutante en Pleno de aprobación de presupuestos, tomamos 
buena nota de nuestros compañeros de la oposición y que también 
hicieron incapié en esos detalles, así como en la falta de creatividad 

en la derivación de ciertas partidas presupuestadas, entendemos 
que la falta de diálogo es común en toda la estructura del equipo 
Gobernante y a todos sus niveles. Por lo anteriormente expresado, 
desde el Partido Popular de Abrera, nuestro voto ha sido un NO ro-
tundo.

Partit Popular d’Abrera

Pl. Pau Casals  4. Telèfon: 619 36 32 80
Dimarts de 19h a 20.30h

Adreça electrònica: ppabrerajulian@gmail.com 
www.ppabrera.com

Ara farà ja sis mesos vàrem iniciar un nou mandat democràtic a 
l’Ajuntament d’Abrera. Els resultats sorgits de les urnes al mes de 
maig suposaren un importantíssim impuls i suport a la candidatura 
presentada per ERC al nostre municipi, amb un 135% d’increment  
sobre els suports obtinguts quatre anys abans, la qual cosa sig-
nifica que aquests són els millors resultats electorals d’ERC en 
unes eleccions municipals a Abrera des dels temps de la Segona 
República. Novament, el nostre partit tornava a situar-se dins del 
consistori amb dos regidors i recuperava, així, la representació 
perduda en el darrer mandat. S’obrí llavors un escenari quelcom 
diferent. De nou, el partit guanyador de les eleccions, el PSC, ne-
cessitava el suport d’altres partits per a poder formar govern com 
a força més votada i s’encetaren negociacions amb ERC per a poder 
fer-ho. Començà un intens debat intern, que finalitzà amb el nos-
tre vot favorable a la investidura del nou alcalde i l’entrada dels 
dos nous regidors republicans a formar part del govern d’Abrera. 
Des de la Secció Local d’ERC d’Abrera consideràrem imprescindible 
fer-ho per a poder, poc a poc, anar incidint en el govern i anar in-
troduint aquelles idees programàtiques de governança republicana 
de servei a les persones que defensem a tothora, i que rebé tants 
suports entre la ciutadania. I així ho férem. I sis mesos després no 
ens penedim de la decisió presa, ans al contrari.

I com han estat aquests mesos des de la constitució del nou Ajun-
tament? De molta il·lusió i de molta feina. Cap dels dos regidors 
teníem experiència prèvia i vàrem ocupar els nostres càrrecs amb 
una energia renovada, que esperem i creiem haver anat trans-
metent a aquelles persones que ens envolten, tant al personal, 
tècnics i administratius, de l’Ajuntament, a qui hem d’agrair de tot 
cor la paciència que tenen amb nosaltres i les ensenyances que 
ens donen, com a la resta de companys regidors amb qui estem 
impulsant una nova forma de fer i un nou projecte per a Abrera. 
Han estat uns mesos d’aprenentatge, de conèixer quins són els 
mecanismes interns de funcionament de l’administració munici-
pal, d’intentar posar fil a l’agulla en temes que havien quedat 
pendents en el mandat anterior, de resoldre les incidències del 
dia a dia que van sorgint al nostre municipi i que, gràcies a l’alt 
grau reivindicatiu de tots els veïns d’Abrera, ens feu arribar cons-
tantment, però també i sobretot,  de posar nous projectes sobre 
la taula, molts dels quals, de ben segur, començaran a veure la 
llum en els pròxims mesos i que estem segurs que seran totalment 
beneficiosos per a Abrera.
Us encoratgem a seguir manifestant-nos les vostres inquietuds i 
us recordem que els dos regidors del Grup Municipal d’ERC d’Abrera 
estan a la vostra disposició per a tot allò que cregueu convenient.

Apreciats Benvolguts veïns i veïnes,

Esquerra Republicana de Catalunya d’Abrera
Carrer Major 25 baixos

Adreça electrònica: abrera@esquerra.org

Ciutadans Abrera
Adreça electrònica: estebanjj@ajuntamentabrera.cat 

https://twitter.com/Cs_Abrera
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Els dies 7 i 8 d’octubre els alumnes del Servei de Català 
d’Abrera van fer la primera sortida i activitat fora de l’aula 
del curs 2015-2016. Es van desplaçar fins a la Biblioteca 

Josep Roca i Bros per visitar l’exposició “Maternitats”.   
Mitjançant les fotografies, i els textos que les acompanyen, del 
fotògraf i periodista Bru Rovira, van poder viatjar per països i 
cultures diferents, alhora que van contemplar les imatges de la 
relació entre una mare i un fill o filla, en diferents contextos de 
dificultat derivats de situacions de pobresa, guerra, malaltia, 
etc.

A continuació, es van traslladar a l’auditori de la Biblioteca 
per fer un treball a partir de les fotografies i textos que havien 
pogut contemplar i llegir, i després en van fer una presentació 
oral a la resta de companys. En acabat, tots plegats van poder 
reflexionar sobre el vincle especial i universal que es crea entre 

mares i fills, i també sobre el missatge d’esperança que es 
desprèn del treball de Bru Rovira.

Els alumnes dels cursos de català d’Abrera
visiten l’exposició “Maternitats” a la Biblioteca

L a Casa de Cultura va acollir, el dissabte 12 de setembre, 
el primer concert del cicle Setembre Musical, 
organitzat per l’Ajuntament d’Abrera amb la Regidoria 

d’Acció Cultural i Patrimoni.

La pluja va obligar a canviar l’escenari de la vetllada, que havia 
de tenir lloc a l’hort de la Parròquia de Sant Pere d’Abrera. 
Llúcia Vives (veu), Carles Beltran (guitarres i teclat) i Joan 
Miró (instruments de corda i vent) van presentar Cantar de 
batalles i gestes, un repertori de cançons del 1714, del segle 
XVIII i de l’època medieval i trobadoresca.

El següent concert, realitzat el 19 de setembre, sí que es va 
poder fer a l’hort de la Parròquia. Les formacions Dry Cocktail 
i The Cherry wine van transformar amb la seva música l’espai 
a l’aire lliure, creant un ambient màgic.
Dry Cocktail va presentar temes de diferents estils, que van 
des de clàssics del rock simfònic passant per l’smooth jazz. 
Per la seva banda, The Cherry wine va amenitzar la segona 

part del concert amb música de l’estil rockabilly dels anys 50 
i 60. 

I, el passat 26 de setembre, la Banda i la Coral d’Adults de 
l’Escola de Música, seguits per la gran dama del Jazz, Amèlia 
Bernet, van posar punt i final al Setembre Musical. La pluja, 
aquesta vegada, va fer acte de presència al final del concert a 
l’hort de la Parròquia.

Setembre Musical: diferents estils i nou emplaçament 

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

Aquest mes de gener s’han aprovat els primers pressupostos de la 
nova legislatura. Era una proposta que els grups que conformem el 
govern, PSC, ERC i CIU, presentàvem amb la il·lusió que els grups a 
l’oposició en fessin una lectura social. Tanmateix, la resposta amb 
què ens hem trobat ha estat, com sempre, no ser escoltats i estar en 
contra de qualsevol proposta que es faci des del govern, tot i que, 
els d’aquest any, són uns pressupostos diferents en el seu planteja-
ment i en la seva execució.
Com podeu imaginar, tots els pressupostos tenen un topall de des-
pesa i aquest depèn dels ingressos que tenim. Dit això, s’ha de tenir 
en compte que un pressupost ha de ser equilibrat i que, com sa-
beu, no es pot gastar el que no es té. Tot i així, podeu escoltar el 
Ple de gener i veureu com molts dels retrets de l’oposició són: o no 
gastar o invertir més en determinades  partides. Portar a terme les 
propostes de l’oposició ens provocaria: haver de pujar impostos, 
si invertim més en totes les partides, o deixar de pagar despeses 
estructurals, manteniment d’edificis, via pública, serveis, ja que 
el romanent de tresoreria no es pot tocar fins fer la liquidació de 
l’any 2015 (i això passarà aproximadament al mes d’abril). Però la 
responsabilitat de governar rau precisament aquí a equilibrar els 

projectes, les despeses i les antigues i noves inversions.
Pel que fa a l’àrea que ens correspon en aquesta nova legislatura: 
Promoció Econòmica, Comerç, Consum i Turisme. Hem d’informar-
vos que tenim un primer canvi intern en l’àmbit organitzatiu, que 
és la unificació de la gestió de les àrees implicades en l’economia 
municipal i que, fins ara, estaven separades, cosa que en dificultava 
la gestió i el servei en algun cas. 
D’altra banda, cal parlar del Pla d’Ocupació Local. Arran de l’èxit 
de les anteriors convocatòries, el pressupost destinat enguany a 
aquesta partida ha augmentat considerablement, fet que benefi-
ciarà els vilatans d’Abrera.
Cal assenyalar que l’any passat es van fer tres tipus de plans 
d’ocupació. D’una banda, els propis, i de l’altra, els que ens van 
propinar el SOC i el Consell Comarcal i als quals ens vam afegir per 
poder oferir el màxim ventall de possibilitats. Ens vam poder sumar 
a aquestes darreres propostes perquè, en contra del que sempre cri-
tica, i fortament, l’oposició, intentem tenir un romanent de diners 
per poder afegir-nos a noves propostes d’altres institucions que, 
hem de confinançar des de Promoció Econòmica; en cas de no haver 
fet previsió, no haguéssim pogut sumar-nos-hi.

Pressupostos 2016
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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
Serveis Socials 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 El Passeig 93 768 00 51 
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
Notari Jesús Huerta 93 770 09 49 
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 Òscar Roger 608 79 88 05
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 112
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 01 02
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 (UPC) 93 401 62 00
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L a Biblioteca Josep Roca i Bros d’Abrera va realitzar 
l’octubre passat una nova activitat relacionada amb 
el món laboral, les Biblioexperiències, tres tallers 

on s’han tractat diferents temes relacionats amb el perfil 
professional: com preparar una entrevista de feina, conèixer 
les aptituds personals i dissenyar el perfil professional, són 
alguns dels temes tractats.

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam organitzar aquesta 
iniciativa, que va comptar amb la col·laboració del 
Departament de Promoció Econòmica.

Amb activitats com aquesta, la Xarxa de Biblioteques 
Municipals de la província de Barcelona pretén que la 
biblioteca pugui ser un referent i un suport per a la recerca 
de feina, en col·laboració amb el treball que es realitza als 
departaments de Promoció Econòmica municipals. 

Biblioexperiències: orientació 
laboral i professional per a dones 

Visita de l’escriptor 
Rafel Nadal a la Biblioteca Josep 

Roca i Bros d’Abrera
El periodista i escriptor català Rafel Nadal va visitar el passat 
24 de novembre de 2015 la Biblioteca Josep Roca i Bros, on va 
presentar la seva novel·la, Quan en dèiem xampany.

El Club de lectura de la Biblioteca, professores i alumnes del 
Servei de Català d’Abrera i de l’Escola d’Adults d’Abrera van 
assistir a la tertúlia, en què l’escriptor gironí va parlar de la 
seva trajectòria professional. L’acte també va comptar amb la 
presència de l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro.

Editat per Edicions 62, Quan en dèiem xampany recull quatre 
generacions d’una saga familiar, la de l’escriptor, dedicada al 
comerç i a la fabricació de taps de suro destinats al xampany i 
al cava produït a Europa.

Des del Departament d’Acció Cultural i Patrimoni de 
l’Ajuntament d’Abrera vam col·laborar en l’organització 
d’aquest acte, que també va comptar amb la cooperació de 
l’Institut de les Lletres Catalanes.



De conformitat amb el que disposa l’article 13 de la Llei 
30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les adminis-
tracions públiques i del procediment administratiu comú, en la 
seva redacció donada per la Llei 4/1999, de 13 de gener, en 
concordança amb l’article 44.2 del text legal abans esmentat, 
es dóna publicitat al Decret de l’Alcaldia número 2015-0593, de 
data 02.07.2015, de nomenament dels membres de la Junta de 
Govern Local i delegació d’atribucions de l’alcalde al seu favor:

Expedient núm.: G007/2015/1
Assumpte: Composició i funcions de la Junta de Govern local.

Un cop celebrades les eleccions municipals convocades mi-
tjançant Reial Decret 233/2015, de 30 de març, pel qual es 
convoquen eleccions locals, constituït el nou Ajuntament el 
dia 13 de juny de 2015, es fa necessari procedir, d’acord amb 
la legislació vigent i amb el Reglament orgànic municipal, a 
l’establiment de la nova organització municipal, en particular, 
a la designació dels membres de la Junta de Govern Local, en 
exercici de la potestat d’autoorganització que l’article 4.1. a) 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les bases del rè-
gim local, reconeix a aquesta entitat.

De conformitat amb el que disposen els articles 20. 1. b) i 23 
de l’esmentada llei, en la seva nova redacció donada per la Llei 
11/1999, de 21 d’abril, en concordança amb els articles 48. 1. 
b) i 54 del Decret 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el 
Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, i la 
resta de legislació complementària.

Per tot això, aquesta Alcaldia, en ús de les atribucions que 
confereix la legislació esmentada, i en conformitat amb el que 
disposa el ROF

RESOLC

Primer.- Aprovar la nova configuració de la Junta de Govern 
Local, òrgan col·legiat municipal de caràcter resolutori, que 
quedarà integrada pels membres següents:

PRESIDENT: 
Sr. Jesús Naharro Rodríguez

VOCALS:
Sra. Francisco Sánchez Escribano 
Sr.   Francesc Xavier Serret i Marsiñach
Sra. Mònica Torre-Marín Cuesta
Sra. M. Guadalupe Marcos Giménez
Sra. Davinia Megías Cano

Assistiran a les seves sessions, sense vot, els regidors i regido-
res Sr. Albert Roca Presas, Sr. José Luis Hita Bullón i la Sra. Ma-
ría José Orobitg Della, previ requeriment específic de l’Alcaldia.

Segon.- La Junta de Govern Local, celebrarà les seves sessions 
ordinàries amb periodicitat almenys quinzenal, de conformitat 
amb el que disposa a l’article 99.1 del Decret Legislatiu 2/2003, 
de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal 
i de règim local de Catalunya, prèvia convocatòria a l’efecte re-

alitzada per aquesta Alcaldia, i d’acord amb el règim de sessió 
establert pel Ple.

Tercer.- La Junta de Govern Local, la competència bàsica de la 
qual és donar assistència i assessorament a aquesta Alcaldia 
en l’exercici de les seves atribucions, ostentarà, per delegació 
d’aquesta, les competències següents:

En matèria d’Urbanisme:
1.1. Formulació, aprovació inicial i definitiva dels instruments 

de planejament urbanístic de desenvolupament del pla-
nejament general, expressament no atribuïdes al Ple.

1.2. Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió 
urbanística i dels projectes d’urbanització complementa-
ris.

1.3. L’aprovació dels projectes d’obres de serveis en els su-
pòsits previstos a l’article 21.1.o) de la llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local, en la seva 
redacció actual.

1.4. Concessió, modificació, denegació, concessió de pròrro-
gues i expedició de les llicències majors, menors, comu-
nicacions i altres autoritzacions de caràcter urbanístic 
previstes a l’article 180 del Decret Legislatiu 1/2010, 
de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme. 

En matèria de contractació i patrimoni
1.1. Aprovar els expedients relatius a contractes d’obres, de 

subministrament, de serveis, de gestió de serveis públics, 
els contractes administratius especials, i els contractes 
privats quan el seu import no superi el 10% dels recursos 
ordinaris del pressupost ni, en qualsevol cas, la quantia 
de 6 milions d’euros, inclosos els de caràcter plurianual 
quan la seva durada no sigui superior a 4 anys, sempre 
que l’import acumulat de totes les seves anualitats no 
superi ni el percentatge indicat, referit als recursos or-
dinaris del pressupost del primer exercici, ni la quantia 
assenyalada. 

1.2. L’adjudicació de concessions sobre els béns d’aquestes i 
l’adquisició de béns immobles i drets subjectes a la legis-
lació patrimonial, quan el seu valor no superi el 10% dels 
recursos ordinaris del pressupost ni l’import de 3 milions 
d’euros, així com l’alienació del patrimoni, quan el seu 
valor no superi el percentatge ni la quantia indicats.

1.3. Aprovar tots els projectes d’obra i memòries valorades, 
quan el seu valor no superi el percentatge ni la quantia 
indicats en els apartats 1.1 i 1.2 respectivament.

1.4. L’aprovació dels expedients de contractació i les reso-
lucions d’adjudicació de contractes menors de més de 
3.000 euros.
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En matèria d’activitats i obres i serveis

1.1. Emetre, en els expedients d’activitats subjectes a les 
prescripcions de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de 
prevenció i control ambiental de les activitats, l’informe a 
què fa referència l’article 22 de la citada Llei.

1.2. Atorgar les llicències i autoritzar les seves modificacions 
posteriors, de les activitats subjectes a la Llei 20/2009, 
de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 
activitats, incloses en l’annex II i III i del Reglament que 
la desenvolupa, aprovat per Decret 136/1999, de 18 de 
maig.

1.3. Concessió, modificació o denegació i exercici de la po-
testat sancionadora d’espectacles i activitats de caràcter 
extraordinari a què es refereix la Llei 11/2009, de 6 de ju-
liol, de regulació administrativa dels espectacles públics i 
les activitats recreatives.

1.4. Concessió, modificació o denegació i exercici de la potes-
tat sancionadora d’autoritzacions relatives a la realització 
d’activitats no permanents en locals tancats i activitats 
recreatives i espectacles a l’aire lliure, a què es refereix la 
Llei 11/2009, de 6 de juliol, de regulació administrativa 
dels espectacles públics i les activitats recreatives.

1.5. Concessió, modificació o denegació i exercici de la potes-
tat sancionadora per a l’ocupació de la via pública i altres 
terrenys de propietat pública amb la col·locació de taules, 
cadires i establiment de venda de caràcter provisional, 
així com, en matèria d’instal·lació de cartells i rètols, 
col·locació de marquesines i de veles. 

1.6. La resolució de procediments, llevat quan es produeixi 
per caducitat, sobre llicències urbanístiques, activitats, 
sanitàries, funeràries i en matèria de transports.

1.7. Les concessions demanials i l’atorgament de llicències 
que legitimin utilitzacions del domini públic per altres 
administracions o per particulars, que tingui per objecte 
aprofitaments requerits per a la ubicació temporal de ma-
quinària, eines, materials o altres béns mobles emprats 
en la realització de construccions, instal·lacions o obres, 
la llicència urbanística legitimadora de les quals hagi es-
tat atorgada per la Junta de Govern Local.

En matèria de personal
1.1. Imposar sancions al personal al servei de la corporació.

En matèria d’hisenda i subvencions

1.1. Les liquidacions tributàries vinculades a procediments 
que es trobin delegats a la Junta de Govern Local .

1.2. Donar compte mensualment de l’aprovació de 
l’atorgament de subvencions en els termes fixats per a 

cada exercici en les Bases d’execució del pressupost, així 
com, la prèvia aprovació de les Bases particulars regula-
dores de les corresponents convocatòries, quan aquestes 
requereixin pública concurrència o no.

1.3. L’acceptació de subvencions atorgades pels diferents ens 
públics.

Segon.- Les atribucions delegades s’hauran d’exercitar per la 
Junta de Govern Local, d’acord amb el que preveuen els arti-
cles 43, 44 i 51 del Reglament d’organització, funcionament 
i règim jurídic de les entitats locals, aprovat per Reial Decret 
2568/1986, de 28 de novembre, i en els termes i dins dels límits 
d’aquesta delegació, no sent susceptibles de ser delegades en 
cap altre òrgan.

En el text dels acords adoptats per la Junta de Govern Local, 
en virtut d’aquesta delegació, s’haurà de fer constar aquesta 
circumstància mitjançant la inclusió, en la part expositiva, del 
text següent:

“L’adopció d’aquest acord és competència d’aquesta Junta 
de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per 
l’alcalde d’aquest Ajuntament, mitjançant Decret…de data…

Tercer.- Aquestes delegacions d’acord amb l’article 44.2 del 
Reglament  d’organització, funcionament i règim jurídic de 
les entitats locals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 
de novembre, tindran efecte des del mateix dia 2 de juliol  de 
2015, data d’adopció d’aquesta resolució, sense perjudici de 
la seva publicació al Butlletí Oficial de la Província, i tindran 
caràcter indefinit, sense perjudici de la potestat d’advocació 
per aquesta Alcaldia.

Quart.- Notificar aquest Decret a tots els regidors i regidores 
afectats, als portaveus dels grups municipals, i comunicar-lo 
al personal tècnic i administratiu dels diferents serveis munici-
pals, per al seu coneixement i efectes.

Cinquè.- Publicar aquest Decret al Butlletí Oficial de la Provín-
cia, en compliment del que disposa l’article 44.2 del Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats lo-
cals, aprovat per Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre.

Sisè.- Donar compte al Ple d’aquest Decret, en la sessió ex-
traordinària que es convoqui per donar compliment al que pre-
veu l’article 38 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals.

Abrera,  data de la signatura electrònica
L’alcalde
Jesús Naharro Rodríguez
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- En primer lloc, enhorabona pel vostre trentè aniversari. 
Com va sorgir la idea de crear un Club de Bàsquet al poble?

- Els orígens del CB Abrera es remunten a l’any 1984. Després de 
la captació de jugadors en edat júnior, es decideix entrenar, 
sense tècnic, dos dies per setmana, fins que el 1985 apareix la 
figura de Josep Maria Zamora, exjugador del Cotonificio dels 
anys 70, i que va ser el primer entrenador del CB Abrera. L’any 
1985, la primera Junta Deportiva, amb Josep Maria Rocamo-
ra, Ramón Morral i Nicanor Rodríguez, va inscriure el Club a 
la Federació Catalana de Basquetbol per començar un llarg 
camí, del qual ara fem 30 anys.

- L’any 1985 el club tenia dos equips. Actualment teniu nou 
categories, esteu situats a la tercera catalana i teniu una 
escola de bàsquet. Com heu gestionat aquest creixement 
en aquestes tres dècades? 

- No tot han estat flors i violes. L’any 1994 absorbim la direcció 
tècnica de les categories inferiors, que estaven dirigides pel 
Departament d’Esports de l’Ajuntament. Però uns anys més 
tard, cap a l’any 2003, la manca d’entrenadors i jugadors fan 
impossible la continuïtat del club i es demana el compromís 
total dels pares i mares. La feina desinteressada d’un munt de 
pares i mares és la base del nostre club. Sense ells no hagués-
sim arribat al punt on som ara.

- En l’actualitat, la vostra entitat té més de cent jugadors i 
jugadores, des de nens de cinc anys fins als veterans. Es pot 
jugar a bàsquet a qualsevol edat? 

- Actualment tenim al voltant de 160 jugadors i jugadores dis-
tribuïts en 12 equips federats, més els nens i nenes de l’escola 
de bàsquet i els veterans. El bàsquet es pot gaudir a totes les 
edats, però com a tots els esports, s’han de tenir en compte 
les limitacions de cadascú.

- De tots els èxits esportius que heu aconseguit, quin desta-
caríeu o us ha fet especial il·lusió?

- L’ascens a la 3a Catalana assolit el 2007 és l’èxit mes rellevant 
del club, però la passada temporada es va aconseguir una fita 
cabdal ja que 6 equips de base, els dos preminis, el preinfantil 
femení, els dos infantils masculins i el cadet masculí, van ser 
campions dels seus respectius grups. Un èxit compartit amb 
jugadors, entrenadors i pares. Això és el fruit de la bona feina 
dels nostres entrenadors i del treball fet per part de tots els 
nois i noies.

- A la vostra pàgina web recomaneu als pares i mares dels 
jugadors del vostre club que preguntin sobretot als seus 
fills si s’ho han passat bé i els encoratgin a fer esport. La 
diversió és la clau per gaudir d’aquest esport?

- La diversió és la base perquè els nois i noies gaudeixin del 
nostre esport. A tots ens agrada guanyar, però el més im-
portant és la formació com a persona de cadascun dels nois i 
noies. La cultura de l’esforç, la companyonia i el respecte als 
altres són la base del nostre club.

- A banda de les competicions i tornejos, també organitzeu 
casals i campus. Quina acollida tenen aquestes activitats 
entre els vostres socis?

- Cada any tenim més participants en els campus de tecnifica-
ció que fem tant per Setmana Santa com a l’estiu. És una part 
molt important per complementar la formació i per gaudir 
dels companys. Al final de les activitats els pares i els nois 
en surten contents i això es la major recompensa que podem 
tenir.

- El Club de Bàsquet d’Abrera realitza altres iniciatives com 
la col·laboració amb la Fundació Banc d’Aliments i Càrites. 
Per què? 

- Això del Banc d’Aliments va començar per una iniciativa de 
la Federació Catalana de Basquetbol amb el lema “Fes la teva 
cistella”, que convidava els clubs a col·laborar amb el Banc 
d’Aliments. No ens ho vam pensar dues vegades, i com ens 
va agradar la idea, doncs vam decidir continuar amb aquesta 
activitat. La nostra intenció, a banda que els nostres juga-
dors s’ho passin bé fent l’esport que els agrada, és fomentar 
la companyonia i l’empatia. Però no només amb el jugador 
que tenen al costat, sinó també amb les persones que no co-
neixen i estan passant moments difícils.

 Som un club que té present les dificultats de molts dels nos-
tres veïns i el millor que podem fer és col·laborar amb les as-
sociacions que presten serveis als més necessitats d’Abrera.

- Per acabar, expliqueu-nos un objectiu del Club de Bàsquet 
d’Abrera que us agradaria assolir en un futur pròxim... 

- Un objectiu esportiu que ens agradaria és tornar a tenir un 
equip Sènior femení i sembla que estem en el bon camí, però 
el més important és continuar formant persones que se sen-
tin orgulloses de pertànyer al Club Bàsquet Abrera i que por-
tin el nom del nostre poble per tot arreu.
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Joan Urgell Carballido, 
president del Club Bàsquet Abrera

“La feina desinteressada 
d’un munt de pares i mares 
és la base del nostre club” 


