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EDITORIAL

Hem canviat

Hemos cambiado

La revista que teniu a les vostres mans presenta diferents canvis respecte a números anteriors, tant pel que
fa al disseny, com a l’estructura i forma d’exposar els
continguts. L’objectiu és el mateix: fer-la més atractiva
per als veïns, amb més i millors nivells de lectura, amb
més protagonisme per a les fotos i una nova mida que
en faciliti la consulta.

La revista que tenéis en vuestras manos presenta diferentes cambios respecto a números anteriores, tanto
a nivel de diseño como de estructura y forma de exponer los contenidos. El objetivo es el mismo: hacerla
más atractiva para los vecinos, con más y mejores niveles de lectura, con más protagonismo para las fotos
y un nuevo tamaño que facilite su consulta.

Però si hi ha un canvi que ens
motiva i volem destacar és el fet
de donar més protagonisme als
veïns i veïnes d’Abrera.

Pero si hay un cambio que nos
motiva y queremos destacar es el
de dar mayor protagonismo a los
vecinos y vecinas de Abrera.

Hem reorganitzat els apartats i hem donat prioritat a
l’actualitat amb seccions fixes, com Actualitat, Societat, Cultura i Esports, l’Agenda o Gent d’Abrera (entrevista).

Hemos reorganizado los apartados, dando prioridad a
la actualidad con secciones fijas, como Actualidad, Sociedad, Cultura y Deportes, la Agenda o Gent d’Abrera
(entrevista).

També canvia el tipus de paper. Ara és més ecològic,
ja que compta amb el certificat PEFC, que garanteix la
seva elaboració amb la fusta provinent de boscos gestionats de forma sostenible.

También cambia el tipo de papel. Ahora es más ecológico, ya que cuenta con el certificado PEFC, que
garantiza su elaboración con madera procedente de
bosques gestionados de forma sostenible.

Però si hi ha un canvi que ens motiva i volem destacar és el fet de donar més protagonisme als veïns i veïnes d’Abrera. Volem que algunes de les notícies més
destacades comptin amb l’opinió dels qui són els seus
protagonistes i destinataris. En aquesta ocasió, la veu la
posen dos veïns i veïnes que fan referència a la passada
edició dels Food Truck.

Pero si hay un cambio que nos motiva y queremos
destacar es el de dar mayor protagonismo a los vecinos y vecinas de Abrera. Queremos que algunas de
las noticias más destacadas cuenten con la opinión
de quiénes son sus protagonistas y destinatarios. En
esta ocasión la voz la ponen dos vecinos refiriéndose
a la pasada edición de las Food Truck.

Esperem, doncs, que el redisseny de la revista aconsegueixi l’esmentat objectiu de facilitar l’accés a la informació municipal, mostrant aquesta informació d’una
forma més senzilla i visual.
Esperem que us agradi. ■

Esperamos que el rediseño de la revista consiga el citado objetivo de facilitar el acceso a la información municipal, mostrando la información de una manera más
sencilla y visual.
Esperamos que os guste. ■
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FOTOS FESTA MAJOR

Abrera Festa Major 2016
Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera agraïm el treball realitzat aquesta Festa Major per la
Brigada Municipal, Policia Local i els voluntaris de Protecció Civil. També donem les gràcies a totes les entitats
del municipi, i a tots els abrerencs i abrerenques per la seva implicació en la nostra festa. Gràcies a l’esforç de
tots i totes podem afirmar un any més que la Festa Major ha estat tot un èxit!
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Mobilitat

Carril bici
fins el nucli
urbà
El nostre municipi compta amb un
nou tram de carril bici.
A mitjans del mes de juny es van iniciar les obres d’ampliació del carril,
ubicat al carrer Barcelona, al Polígon
Industrial Barcelonès. Els nou tram
s’estén entre els carrer Can Noguera
i Hostal del Pi, fins a enllaçar amb el
pont del Treball.

Jesús Naharro, Alcalde
El mes d’abril hem començat
els treballs de revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Abrera. La primera
fase de treballs consisteix en la redacció dels documents de Diagnòstic Urbanístic i Avanç del pla.
L’Avanç del POUM recollirà les propostes generals que han de regular
el nou planejament, que hauran de
ser debatudes en el Procés de Participació Ciutadana.
La creació del procés participatiu per a la revisió del POUM respon a la voluntat de l’Ajuntament
d’aconseguir el màxim consens social i polític a l’hora de plantejar el
projecte de redisseny urbanístic del
municipi, així com donar la màxima
difusió del seu procés de gestació,
aplicació i resultats.
El procés de participació ciutadana es
realitzarà a la tardor d’aquest any, prèviament a l’aprovació inicial del
POUM i tindrà continuïtat fins a
l’aprovació definitiva del pla.

En aquest procés de participació
ciutadana tindran la veu els vilatans
i vilatanes perquè entre tots dibuixem el futur model del nostre poble.
Aquest procés de participació s’ha
previst complementar-lo de la següent manera:
◗ Exposicions públiques dels documents d’Avanç i d’Aprovació Inicial
del POUM.
◗ Conferències temàtiques públiques que puguin ser d’interès general per a la població.
◗ Consultes personalitzades, jurídiques i tècniques, a entitats o
particulars durant tot el termini de
treballs fins l’aprovació definitiva, a
celebrar a l’Ajuntament.
◗ Butlletí Municipal dedicat al POUM
tant en la fase de l’Avanç com en
l’Aprovació Inicial i definitiva.
◗ Creació a la web de l’Ajuntament
d’un espai específic del POUM.
Abrera! Dibuixem el nostre futur!

En aquest pont s’hi afegeix un pas
per vianants, que a dia d’avui no hi
era. D’aquesta manera, la connexió
entre el nucli urbà i el polígon industrial Barcelonès ha millorat pels vianants i usuaris del carril bici. ■

Municipi

Presentació de l’equip
redactor del POUM
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro,
va rebre el 5 de maig a l’Ajuntament
l’equip redactor del Pla d’Ordenació
Urbanística (POUM) d’Abrera.

L’alcalde va donar la benvinguda al
municipi als onze professionals que
integren l’equip i va destacar la importància del projecte.

Aquest equip està format per un grup
multidisciplinari de professionals: arquitectes, advocats, assessors de mobilitat, infraestructures, sostenibilitat
econòmica, geògrafs i historiadors,
liderats per l’arquitecte Amador Ferrer.

Què és el POUM?
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) és el pla urbanístic
que regula els paràmetres per edificar, construir i preservar el territori del
nostre municipi. ■
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El Ple Municipal aprova una moció
de rebuig als atacs del Govern
espanyol i el TC contra les
mesures per fer front a la pobresa
energètica i habitacional
Els grups municipals del PSC, Esquerra, Convergència, Ad’A i Abrera en Comú van presentar al Ple de
l’Ajuntament d’Abrera l’aprovació
d’una moció proposada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca
(PAH) en la sessió ordinària celebrada el 26 de maig.
La representant de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca, Pilar Gálvez, va llegir la moció, que va ser
aprovada amb els vots a favor del
PSC, Esquerra, Convergència, Ad’A,
Abrera en Comú; l’abstenció de C’s i
el vot en contra del PP.

Manca de sensibilitat social
Amb l’aprovació de la moció, el Ple
Municipal de l’Ajuntament d’Abrera
expressa el total rebuig a l’actuació
del Govern espanyol, promovent
recursos contra normes que protegeixen les persones més vulnerables
afectades per una situació de pobresa
energètica. El Ple denuncia la manca
de sensibilitat social del Govern espanyol, que malgrat els requeriments
comunitaris, no ha formulat cap normativa en matèria de protecció dels
consumidors més vulnerables afectats per una situació de pobresa energètica. ■

Obres

L’Ajuntament inverteix 700.000
euros en una nova canonada
d’aigua potable
El nostre municipi disposa d’una
nova canonada de subministrament d’aigua potable. L’empresa
ATLL Concessionària de la Generalitat va finalitzar el mes de maig la
construcció d’una canonada de 2,2
km de longitud i 355 mm de diàmetre que connecta la xarxa d’ATLL,
situada al marge dret del riu Llobregat, amb el dipòsit municipal
de Sant Ermengol, que dóna servei
al nucli urbà i les zones industrials
situades a ponent.
Per la construcció d’aquesta nova
canonada s’han realitzat dues grans
perforacions, una per sota la línia de
Ferrocarrils de la Generalitat i la carrera C-55 i l’altra per sota l’autovia
A2. També s’han realitzat tots els elements elèctrics i d’automatització

necessaris per a la seva posada en
servei.
Increment de demanda
La nova canonada dóna resposta a l’augment de demanda d’aigua
a Abrera fruit del creixement de
l’activitat econòmica. L’obra té un
pressupost aprovat per l’Agència
catalana d’aigua (ACA) de 1,29 milions d’euros i forma part del Pla
d’inversions d’ATLL Concessionària.
D’aquests, 700.000 euros són aportació de l’Ajuntament d’Abrera.
Amb aquesta obra, el nostre municipi disposa d’una doble canonada
d’abastament d’aigua potable, que
permet el subministrament d’aigua
de forma ininterrompuda, en cas que
l’antiga canonada s’hagi d’intervenir
per tasques de manteniment. ■
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Ple Municipal

NO a un CIM
El Ple Municipal va rebutjar en la
sessió ordinària del 26 de maig
passat la instal·lació d’una Central Integrada de Mercaderies a
Abrera (CIM). Els grups municipals
d’Alternativa d’Abrera i Abrera en
Comú van presentar la moció, que va
comptar amb els vots favorables dels
grups municipals del PSC, Esquerra, Convergència, Ad’A, Abrera en
Comú, C’s, i el vot en contra del PP.
La moció manifesta la voluntat
d’impedir la implantació d’aquesta
Central Integrada de Mercaderies
(CIM) al terme municipal d’Abrera,
utilitzant totes les vies polítiques i legals a l’abast d’aquest Ajuntament, i
comptant també amb la mobilització del teixit associatiu i la ciutadania
d’Abrera. ■

MOCIÓ SOBRE EL CAM
En la sessió ordinària del Ple Municipal del 26 de maig, tots els
grups van donar suport a la moció presentada per Alternativa
d’Abrera i Abrera en Comú per
tractar el conflicte entre els treballadors de l’empresa de neteja
i socorrisme amb les seves empreses NOTILUKA i SERVIMANT
que actualment treballen en el
CAM.
L’Equip de Govern, a més de valorar favorablement la proposta,
va ressaltar que està realitzant
tots els esforços necessaris per
posar fi a aquesta delicada situació. També va subratllar que
l’Ajuntament no ha faltat al pagament per la prestació d’aquests
serveis i ha establert reunions
periòdiques per informar els treballadors en tot moment. ■
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Ajuntament

Nou Servei
de Mediació
Ciutadana
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem
impulsat el nou Servei de Mediació Ciutadana, que va entrar en
funcionament el 18 de maig.
Des del consistori hem impulsat
aquest nou servei, que trobareu tots
els dimecres a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, OAC, a la planta baixa de
l’Ajuntament, tots els dimecres de 9
a 14 hores i de 16.30 a 19 hores, prèvia petició d’hora.
Què és la mediació?
La mediació és un mètode pacífic
de gestió i resolució de conflictes
en què un tercer, neutral i imparcial
(el/la mediador/a), crea un espai de
diàleg, confidencial, en el que ajuda
i acompanya a les persones perquè
elles mateixes puguin trobar solucions satisfactòries al seu conflicte.

La Policia Local
amplia el parc
mòbil
amb dues
motocicletes
Les dues noves motocicletes de la
Policia Local permeten una mobilitat més àgil dels agents, facilitant
la proximitat i la interacció amb els
veïns i veïnes del nostre municipi. Els
agents de policia compten també
amb cascos integrals per a la seva
seguretat. Amb aquestes dues noves unitats, la Policia Local compta
amb dues motocicletes, una moto
de muntanya, dos cotxes, un vehicle
4X4 i un vehicle més de camuflatge
(sense rotular), segons informa la
Regidoria de Seguretat Ciutadana.
Geolocalitzadors a les patrulles
Les noves motocicletes i la resta de
vehicles de la Policia Local incorporen a més uns nous dispositius
geolocalitzadors, que ofereixen informació de les gestions realitzades
per les patrulles de la policia. També incorporen un sistema d’alarma
que es pot activar des dels vehicles
en cas de necessitat. Els geolocalitzadors permeten aprofitar millor els
mitjans disponibles i augmentar la
seguretat. ■

Què és el Servei de Mediació
Ciutadana?
És un servei públic i gratuït, adreçat
a la ciutadania d’Abrera, on s’ajuda
a prevenir, gestionar i resoldre els
diferents conflictes de convivència,
que sorgeixen en les relacions entre
les persones, de manera pacífica,
imparcial i confidencial.
Quins conflictes poden ser atesos?
◗ Comunitats de veïns: sorolls, neteja, organització i convivència interna
de la comunitat…
◗ Entitats/associacions: per qüestions d’organització, presa de decisions, gestió…
◗ Espai públic: l’ús i l’ocupació dels
espais públics urbans, com ara places, carrers, parcs, àrees esportives,
civisme…
◗ Família: problemes intergeneracionals, cura de persones dependents,
relacions familiars, malentesos…
◗ Escoles: conflictes entre els alumnes i/o amb el professorat o les famílies…
◗ Comercials: sorolls, olors, obres...
a establiments (bars, restaurants),
problemes derivats del comerç de
proximitat (botigues), temes relacionats amb contractes (lloguer, compravenda)…

+37

Municipis de les
comarques de
Barcelona que
disposen de servei
de mediació.

Qui ho pot demanar?
El Servei de mediació podrà ser
sol·licitat només que una de les parts
estigui empadronada o tinguin domicili a Abrera (tant les persones físiques com jurídiques) i els que tinguin
als seus fills en els centres educatius
d’Abrera.
Com sol·licitar el servei?
Les persones que estiguin interessades poden adreçar-se:
Presencialment: a l’Oficina d’Atenció
Ciutadana (OAC).
Horari: de dilluns a divendres de 9
a 14 hores, dimarts (excepte juliol i
agost) i dimecres de 16.30 a 19 hores.
Per telèfon: 93 770 03 25.
Via correu electrònic:
mediacio@ajuntamentabrera.cat
Horari del Servei de Mediació: dimecres de 9 a 14 hores i de 16.30 a 19
hores. Cal demanar cita prèvia. ■

Jessica Ahaik
Mediadora

No podem intervenir:
◗ Divorcis.
◗ Conflictes en què una de les parts
és el mateix Ajuntament.
◗ Conflictes en què s’hagi iniciat un
procés penal.
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Aquest servei neix amb la voluntat de
donar resposta als conflictes de convivència. L’objectiu és oferir un espai
de participació en la construcció social de la comunitat.

ACTUALITAT

Relacions institucionals

Visita del Delegat del Govern
de la Generalitat a Barcelona
El Delegat del Govern de la Generalitat de Catalunya a Barcelona,
Miquel Àngel Escobar, va visitar el
23 de març el nostre municipi.
El delegat va ser rebut per l’alcalde,
Jesús Naharro, amb qui va mantenir
una reunió de treball en la que també
van participar el regidor d’Urbanisme
i Mobilitat, Albert Roca, i l’arquitecte
i cap del departament d’Urbanisme,
Antoni Muñoz.
Les oportunitats en matèria econòmica i logística del municipi i la connexió entre les vies C-55 i B-40 van
centrar la trobada.

El Delegat del Govern i l’alcalde van
valorar positivament la visita. “Hem
pogut compartir la visió que té
l’alcalde, el consistori, en relació a les
oportunitats que té Abrera, copsant
que ho vol fer d’una manera molt integrada a la trama urbana, molt respectuosa amb els espais de convivència ciutadana, però també d’una
manera molt integrada a l’entorn
mediambiental”, va explicar Miquel
Àngel Escobar. “Hem pogut intercanviar idees i projeccions de futur
del nostre municipi des de la sostenibilitat i el respecte al medi ambient”,
va destacar l’alcalde. ■

responsable del territori i han signat un manifest per expressar la voluntat d’impulsar la creació del parc.
Amb aquest document s’han adherit
també a la Carta per a la preservació,
millora, el desenvolupament i la gestió del Parc Rural del Montserrat, redactada el 2006. El següent pas serà
demanar a la Diputació de Barcelona

que s’impliqui en aquest projecte.
La reunió va comptar amb l’assistència
d’alcaldes i regidors d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat, El Bruc, Castellolí, Sant Salvador
de Guardiola, el Bruc, Vacarisses,
Monistrol de Montserrat i Castellbell i
el Vilar, municipis del Baix Llobregat,
Anoia i Bages. ■

Trobada
per impulsar el
Parc Rural del
Montserrat
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro,
va participar el 14 de març a la
trobada d’alcaldes i regidors que
va tenir lloc a Collbató per impulsar la creació del Parc Rural del
Montserrat.
Aquest vol ser una eina per a gestionar, promocionar i impulsar els valors presents als espais rurals en els
municipis del voltant del Massís de
Montserrat.
Alcaldes i regidors van destacar la
importància estratègica que pot tenir aquest parc com a eina de gestió
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Serveis Socials

L’Auditori de la Casa de Cultura
s’omple per la xerrada “Refugiats”

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Ple Municipal

NO a l’acord de
la Unió Europea
amb Turquia
per evitar
l’arribada
de refugiats
El drama de les persones refugiades que fugen de la guerra va ser
un dels temes tractats en la sessió
ordinària del Ple Municipal del 31
de març. Amb l’abstenció del PP i
els vots a favor de la resta de grups
municipals, el Ple va aprovar una
moció que condemna l’acord de la
Unió Europea (UE) amb Turquia per
evitar l’entrada de refugiats a territori
europeu.
Les regidores del consistori van llegir
un manifest, on es denunciava que
el tancament, control, externalització i militarització de la frontera exterior de la UE és una expressió més
del racisme institucional que pateix
i practica Europa, i els seus estats
membres, vers les persones que
es veuen obligades a fugir de casa
seva, fruit de greus vulneracions dels
drets humans i de conflictes armats.
Per aquest motiu, el Ple de
l’Ajuntament d’Abrera exigeix a la
Unió Europea i al govern espanyol
diverses mesures com la creació de
vies segures i legals per accedir a territori d’asil per a les persones refugiades. La fi del tancament, control,
externalització i militarització de les
fronteres europees. Polítiques migratòries que garanteixin els drets
humans. I respecte al principi de no
devolució, pedra angular del dret
d’asil. ■

135
Persones moren
cada dia a causa de
la guerra a Síria

Guadalupe Marcos
Regidora de Serveis Socials

Convido a la ciutadania a passar per
l’oficina de la Creu Roja i informarse de quins són els serveis que
ofereix l’oficina de la Creu Roja
a Abrera i quina possibilitat de
cooperació amb l’entitat poden
aportar els nostres veïns i veïnes. ■
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La precària situació de les persones refugiades que intenten arribar
a Europa va centrar la xerrada “Refugiats”, que va omplir l’Auditori de
la Casa de Cultura el 20 d’abril.
Des de l’Ajuntament d’Abrera vam organitzar l’acte amb Creu Roja del Baix
Llobregat Nord.
La regidora de Serveis Socials, Guadalupe Marcos, va iniciar la xerrada
donant la benvinguda als assistents.
L’acompanyava l’alcalde, Jesús Naharro, el vicepresident de Creu Roja
del Baix Llobregat Nord, Manel Benito, i el coordinador de Creu Roja a
Catalunya, Enric Morist.
La regidora també va anunciar
l’obertura de l’oficina de la Creu Roja
a Abrera, que va entrar en funcionament l’abril passat. L’oficina es troba a
l’Hotel d’Entitats del nostre municipi i
està oberta al públic tots els dijous a
la tarda.
Abrera va ser declarada municipi
d’acollida i solidari pel Ple Municipal
celebrat al nostre Ajuntament el 24
de setembre de 2015. ■

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Cursos

Formació per
trobar feina

Promoció Econòmica

Abrera acull amb èxit el
Networking-cloenda de la segona
edició de “Fem xarxa,
Fem empresa”
Emprenedors i empresaris del
Baix Llobregat Nord es van reunir
el 19 d’abril, al Centre Polivalent,
per participar a l’acte Networking
i cloenda de la segona edició de
“Fem xarxa, Fem empresa”, un projecte ideat per potenciar l’esperit
emprenedor del Baix Llobregat
Nord. L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, va donar la benvinguda a les
prop de cent persones que es van

Judit Bosch,
participant del projecte
i veïna d’Abrera

o el munSe lo recomiendo a tod
s que están
do, tanto a las persona
idad profeempezando su activ
rsonas que
sional como a las pe
crecimiento,
buscan un continuo
de pensar...
nuevas redes, maneras
van a venir
Son actividades que les
profesional.
bien para su actividad

Mònica Torre-Marín
Regidora de Promoció Econòmica

Aquest és l’acte més institucional,
on ens reunim les empreses amb
les administracions. És l’acte més
visual, però els altres no són menys
importants, ja que bàsicament
donen força a les relacions entre les
empreses dels diferents municipis
que treballem en xarxa. ■

trobar a l’Auditori del Centre Polivalent per fer Networking i posar en
comú les seves experiències professionals. L’acte també va comptar
amb l’assistència de les alcaldesses
d’Olesa de Montserrat i Sant Esteve
de Sesrovires, regidors i regidores,
i diversos tècnics i tècniques dels
ajuntaments de diversos municipis
del Baix Llobregat Nord. ■

Per a millorar les possibilitats
d’inserció de les persones que
cerquen feina, la formació és una
de les millors accions que es poden portar a terme i, és per això
que durant el primer semestre del
2016 des del Departament de Promoció Econòmica hem organitzat
diferents accions formatives:
Tres cursos de formació ocupacional: Organització i gestió de magatzem de 400h que ha finalitzat

150
persones han
participat en els
cursos realitzats el
primer semestre
de l’any

el mes de juliol. Activitats de gestió
administrativa de 900h. Auxiliar de
cuina de 260h. Cursos per millorar les competències informàtiques
de les persones que cerquen feina.
Un curs d’office de 24h. Cursos per
a millorar les competències de recerca de feina com entrevistes per
competències, entrevistes grupals
de selecció i Linkedin.
Al llarg del primer semestre també
s’han realitzat cursos per a l’obtenció
de carnets professional: curs de carretilles elevadores i curs de carnet
de manipulació d’aliments.
Pel segon semestre de l’any hi ha
previsió de posar en marxa nous
cursos de carretilles elevadores, dependents de comerç, auxiliars de
magatzem... Si esteu interessats en
rebre més informació podeu venir a
les nostres oficines del Departament
de Promoció Econòmica, ubicades
a la primera planta de l’edifici del
Mercat Municipal, o trucar al telèfon
93 770 01 02. ■

Abrerainfo

11

juliol 2016

ACTUALITAT

S

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Cultura

Espectacular èxit en la primera edició
de la Fira Gastronòmica Primavera
Weekend ABRERA Street Food
Més de 4.000 persones van omplir
el Parc de Can Morral divendres i
dissabte, 14 i 15 d’abril, amb la celebració de la Primavera Weekend
Street Food Abrera, una fira gastronòmica que va aplegar 16 Food
Trucks, “camions de menjar” en anglès. Els restaurants ambulants van
presentar una variada oferta de menjar: carn a la brasa, peix, hamburgue-

❛

Els Food Trucks van
aparèixer als Estats
Units. L’any 2007,
amb l’inici de la crisi
econòmica, van
ressorgir amb força
a tot el món

ses, entrepans, pinxos, patates, especialitats mexicanes, creps dolços
i salats, gelats, xurros amb xocolata...
Des de la Regidoria de Cultura
hem organitzat aquest esdeveniment, amenitzat amb les actuacions
d’artistes i veïns i veïnes del nostre
municipi, com l’escola de ball Juan
Antonio García, Big Friday, Manalet
amb Kizomba, els grups de Hip Hop

Da Movers, Dance Move Crew, el
grup de Hip Hop del Casal de Joves
Street Monsters i DJ Emilio. Els més
petits van poder gaudir d’inflables,
taller de maquillatge infantil i de
l’actuació de Pep Calleu i els Pepsicolen. També els nens i nenes de
la Llar d’Infants Municipal, Món Petit, van visitar la fira. Un dels Food
Trucks que van participar a la Fira
Street Food pertany a un veí del nostre municipi, mentre que la resta van
venir de localitats de les comarques
de Barcelona com Manresa i Rubí. ■

Davinia Megías
Regidora de Cultura, Comunicació i Joventut

Estic molt agraïda de la participació
dels nostres veïns i veïnes a la Fira Primavera Weekend Street Food Abrera.
Han estat uns mesos de molta feina,
de preparació per a que tot sortís bé i
molts nervis continguts. Però tot això
ha valgut la pena pel simple fet de
veure Abrera viva, amb gent pels carrers, retrobaments, converses, àpats
compartits. Ha estat increïble. ■

Què t’ha semblat aquesta fira gastronòmica?
RAQUEL MORENO (VEÏNA D’ABRERA)
Una iniciativa molt innovadora que va complir totalment amb les meves expectatives.
Va haver-hi molt ambient al poble durant
els dos dies, gràcies a la combinació dels
Food Trucks i de les diferents actuacions
que van amenitzar les jornades. Per mi va
ser tot un èxit i un referent per altres localitats. Espero i desitjo que es continuïn organitzant activitats d’aquest tipus. ■

Abrerainfo

SERGIO TAMARGO (VEÍ D’ABRERA)
Me parece una buena iniciativa por parte
del ayuntamiento promover este tipo de
acontecimientos, porque invita a salir por
nuestro pueblo tanto a jóvenes como a
mayores, ya que a la hora de comer y beber en eso sí coincidimos todos y más si es
al aire libre y en un espacio abierto como el
parque de Can Morral. Pienso que fue todo
un éxito pese a las colas. ■
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Celebrem Sant Jordi!
Tallers, photocall, intercanvi de llibres, actuacions musicals, zumba...
Dijous 21 d’abril a la tarda el tres serveis municipals que formen part del
Centre Polivalent, el Centre Obert La
Galàxia, l’Escola Municipal de Música i el Casal de Joves van celebrar
la diada de Sant Jordi amb molta diversió. Al voltant d’unes 120 persones de totes les edats van gaudir de
la festa.
Florals escolars
L’Escola Francesc Platón i Sartí ens
va convidar a l’entrega de premis
dels Jocs Florals que aquest centre escolar va realitzar divendres 22
d’abril, per celebrar la diada de Sant
Jordi. L’alcalde, Jesús Naharro, i la
regidora d’Ensenyament, María José
Orobitg, van entregar roses i la revista dels Jocs Florals a alumnes guardonats.
L’alcalde també va visitar l’Escola
Abrera i l’IES Voltrera, que també va
celebrar uns Jocs Florals.
Lectures compartides
Divendres 22 d’abril a la tarda, set
alumnes dels cursos de català
d’Abrera van participar en la 16a edició de les “Lectures Compartides”.
En l’acte, organitzat per la Biblioteca
Josep Roca i Bros d’Abrera, també
hi van participar més de 20 alumnes
de l’Aula d’Adults i altres lectors a títol individual. L’esdeveniment va ser
tot un èxit de participació i públic! ■

HOMENATGE LITERARI

El 23 d’abril, dia de Sant Jordi,
també és la data oficial de
la mort de dos grans autors
de la literatura universal, William
Shakespeare i Miguel de
Cervantes. Per aquest motiu,
aquest dia també se celebra a
tot el món el Dia Internacional
del Llibre. Des de la Regidoria
d’Acció Cultural i Patrimoni de
l’Ajuntament d’Abrera vam idear
i coordinar un especial homenatge a aquests escriptors en el
400è aniversari de la seva mort.
Veïns i veïnes del nostre municipi van llegir dissabte textos de
l’escriptor anglès en diferents
espais com el Mercat Municipal.

Coincidint amb la diada de Sant
Jordi, el 23 d’abril la sala municipal va acollir l’obra de clausura
i el lliurament de premis del 21è
Concurs de Teatre Vila d’Abrera.
La companyia Plàudite Teatre,
d’Hospitalet de Llobregat, va presentar l’obra Don Quijote, de la Mancha
al Mar, una adaptació lliure de l’obra
de Miguel de Cervantes. I és que el
23 d’abril també és la data oficial de
la mort de l’escriptor castellà.
La Companyia Inestable Ceretana
de Teatre de Puigcerdà va guanyar
el Primer Premi del 21è Concurs de
Teatre Vila d’Abrera per l’obra Agnès
de Déu, representada el 14 de febrer
passat. ■

María José Orobitg
Regidora d’Acció Cultural i Patrimoni

“Pren la paraula” Descobrim
la música de les paraules
Concerts, tallers, recitals, espectacles, tertúlies... La Casa de Cultura va
acollir els dies 6,7 i 8 de maig diverses
activitats durant el dia i la nit amb la
poesia com a protagonista. Amb el
nom “Pren la paraula!” des del Departament d’Acció Cultural i Patrimoni
vam convidar a la ciutadania a desco-

La Companyia
Inestable
Ceretana de
Teatre de
Puigcerdà
guanya el
Primer Premi
del 21è
Concurs de
Teatre Vila
d’Abrera

brir, escoltar, veure i provar la música
de les paraules.
Prop de 500 persones, entre públic
general i centres educatius, van participar en les activitats organitzades
amb el desig de promoure la poesia,
coincidint amb la Setmana de la
Poesia a Barcelona. ■

Abrerainfo
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El concurs de teatre és ja un esdeveniment consolidat a la nostra vila.
El nivell de qualitat de les obres presentades i dels actors és alt. La tasca
del jurat en la tria de les obres és molt
valuosa. Agraïm la seva col·laboració
i esforç. Agraïm també la participació, ja fora de concurs, dels grups de
teatre de l’Escola de teatre, Els Illets
d’Abrera i dels veïns i veïnes que van
llegir el monòleg de Hamlet per a homenatjar l’autor, William Shakespeare, en el 400è aniversari de la seva
mort i que, en el marc d’un esdeveniment teatral, no podia faltar. ■

S
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Educació

L’Escola Abrera
estrenarà edifici
i nom: Escola
Josefina Ibáñez
Educació

Desè aniversari
de l’Escola
Ernest LLuch
Enguany, l’Escola Ernest LLuch
està de festa. El centre escolar del
nostre municipi ha celebrat amb
diferents activitats el seu desè
aniversari. Un dels actes més multitudinaris va ser la festa del desè
aniversari, que va tenir lloc el 3 juny
passat a la tarda a l’escola.
L’esdeveniment va començar amb
una sessió de portes obertes. Seguidament va tenir lloc un acte institucional, amb parlaments a càrrec
de l’alcalde, Jesús Naharro, la regidora d’Ensenyament, María José
Orobitg, el director general dels
Serveis Territorials al Baix Llobregat
del Departament d’Ensenyament
de la Generalitat, Josep M. Pérez, la
directora de l’Escola Ernest Lluch,
Judith Gonell, i la primera directora
del centre, Francesca Caldés.
La Festa va continuar amb l’actuació
de l’Escola Municipal de Música, gegants, capgrossos i bastoners, berenar, jocs tradicionals, les actuacions
de l’Escola de Ball i de la colla de
diables Bram de Foc i el Garçot.
Un multitudinari sopar de germanor
i l’actuació de Big Friday van tancar
l’esdeveniment. ■

El curs 2010-2011 va iniciar el seu
funcionament la tercera escola del
municipi, amb el nom provisional
d’Escola Abrera. Des d’aleshores,
i fins el curs 2015-2016, l’escola
ha estat ubicada en un dels patis
de l’Escola Ernest Lluch, en espera
del nou edifici. El trasllat de l’Escola
Abrera a la seva ubicació definitiva,
al carrer Esparreguera, número 3, es
va realitzar el mes de juny.
Finalitzat el procés participatiu, en
què els ciutadans van proposar fins
a 29 noms, el Consell Escolar del
Centre va realitzar el 24 de maig

MESTRA A L’ANTIGA
ESCOLA DEL SURO

La senyora Aurelia Josefina Ibáñez
del Río, coneguda al municipi com
“la Señorita”, va néixer el 21 d’abril
de l’any 1909 a Albalate del Arzobispo (Terol) i va viure molts anys a
Santa Maria de Vilalba. L’Ajuntament
d’Abrera li va retre un homenatge
l’any 2002, a l’edat de 93 anys, amb
motiu d’haver desenvolupat la seva
tasca com a mestra durant més de
30 anys a l’antiga Escola del Suro,
de l’any 1944 a l’any 1975. Quan es
va jubilar va voler quedar-se a viure
a Santa Maria de Vilalba perquè deia
que tota la gent del barri era la seva
família. L’any 2009 va morir a l’edat
de 100 anys.
passat la darrera votació per escollir
el nom definitiu del centre.
En aquest consell, els 11 membres
que el constitueixen, van haver de
votar un dels dos noms finalistes
(Joana Raspall i Josefina Ibáñez). Finalment, el nom guanyador va ser el
de Josefina Ibáñez. ■

Acció Cultural

Música de la Mediterrània a Abrera

La Sala Municipal i la Plaça Doctor
Trueta van ser durant el mes de
juny l’escenari del cicle de concerts Sona Abrera, que per primera
vegada ha portat música de la Mediterrània al nostre municipi com a
preludi de la Festa Major. Més de 400
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persones van assistir als concerts de
Rosa Zaragoza i Eduard Iniesta (4 de
juny, a la Sala Municipal), l’Orquestra
Àrab de Barcelona (Plaça Doctor
Trueta, 11 de juny) i Maria del Mar
Bonet i Borja Penalba (Sala Municipal, 18 de juny). ■
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Entorn natural

Excursió al riu Llobregat
D’esquenes al riu
Dins les activitats de la Setmana de la
Terra, que van tenir lloc al nostre municipi durant el mes de maig, la Casa
de Cultura va acollir el 19 de maig
passat la presentació del vídeo divulgatiu editat per ANDA, D’esquenes al
riu.
El vídeo té per objectiu sensibilitzar
sobre les problemàtiques ambientals
que afecten al riu Llobregat. ■

SEO/BirdLife
realitza un
seguiment del
paper que juga
aquesta zona en les
rutes migratòries de
les aus. En total es
van anellar

57

ocel
ls

Els infants i famílies del Centre
Obert la “Galàxia” van celebrar, de
la mà de l’Associació Naturalista
d’Abrera (ANDA), la festa final del
segon trimestre en mig de la naturalesa el 17 de març.
L’excursió es va iniciar al parc de Sant
Hilari fins a la petita ermita que pren el
mateix nom i després cap a la ribera
del riu Llobregat. Pel camí van poder
observar restes d’una Via Romana,
d’on es diu que va néixer Abrera.

Medi ambient

Natura

Jornada d’anellament d’aus
participativa al riu
L’associació SEO/BirdLife a Catalunya va realitzar a l’espai fluvial
del riu Llobregat, just al costat de
l’estació de bombament d’aigües
residuals a Sant Hilari, una jornada d’anellament d’aus oberta a tots
els públics el 10 de maig. L’activitat,
dins de la Setmana de la Terra, que
vam organitzar des de la Regidoria
de Medi Ambient, va comptar amb la
visita d’escolars de segon de primària
de l’Escola Ernest Lluch del nostre
municipi.

SEO/BirdLife fa un seguiment de la
fauna d’aus de la zona CEPA, segons
un conveni amb el nostre Ajuntament.
Aquesta zona és un espai de protecció especial d’aus. L’entitat realitza un seguiment del paper que juga
aquesta zona en les rutes migratòries
de les aus. En total es van anellar 57
ocells. Amb aquest procediment es
pot obtenir informació sobre l’estat
de la biodiversitat en relació als ocells
d’Abrera. ■
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Descobrim les
orenetes i els
falciots d’Abrera
Una vintena de veïns i veïnes del
nostre municipi van participar,
diumenge 22 de maig, en la sortida
que es va realitzar per a diferents
punts d’Abrera per a conèixer les
diferents espècies d’orenetes i falciots que podem trobar a la nostra
vila.
La sortida, organitzada per ANDA i
la Regidoria de Medi Ambient dins
els actes de la Setmana de la Terra,
va comptar amb la presència de
Montserrat Pérez, ornitòloga especialista en orenetes, qui va complementar la xerrada que havia ofert
dijous 19 de maig a la Casa de Cultura. ■

S
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Salut

Consells per
prevenir els
cops de calor
Amb l’estiu arriben les temperatures altes i la calor. A mesura que la
temperatura de l’aire puja, el cos
es manté fresc amb l’evaporació
de la suor, però si fa molta calor i hi ha humitat aquest procés
d’evaporació s’alenteix i la temperatura corporal pot elevar-se
fins a nivells perillosos. La calor
excessiva pot arribar a perjudicar
la salut i a provocar:
Esgotament. Inclou símptomes
com sudoració excessiva, respiració ràpida, i pols accelerat i dèbil.
Deshidratació. Es produeix quan
l’organisme no pot reposar els líquids i les sals minerals que perd
quan la suor s’evapora.
Cop de calor. Pot arribar a ser greu i
es caracteritza per temperatura alta,
mal de cap i nàusees, entre d’altres
símptomes.
Rampes. L’activitat física intensa i les
altes temperatures poden provocar
dolors i espasmes musculars.
Erupcions cutànies. Apareixen com
a conseqüència de la irritació de la
pell per excés de sudoració.
Estiu saludable
Per gaudir d’un estiu saludable i
evitar l’aparició d’aquests trastorns,
podeu seguir alguns consells que
us ajudaran a protegir-vos de la calor:
A casa, controleu la temperatura.
Utilitzeu algun tipus de climatització, com ara ventiladors o aire condicionat, dutxeu-vos sovint i obriu
les finestres per refrescar la llar durant la nit.
Al carrer, eviteu el sol directe. Porteu una gorra o un barret, vestiu
roba lleugera i busqueu les zones
d’ombra. ■

Sanitat

Nou equip
directiu de l’EAP
L’Equip d’Atenció Primària (EAP)
d’Abrera ha començat a treballar
en Clau Ciutat amb nou equip directiu. Aquest canvi implica que la
mateixa direcció és l’encarregada de
la gestió dels EAP d’Abrera, Esparreguera, Bruc i Collbató.
El nou equip directiu està format per
Noèlia Fernández Carod com a directora, i Atanasi Mata Navarro i David Pedrazas López com a adjunts a
la Direcció.
Les línies estratègiques que es plantegen amb aquest nou projecte van
adreçades, principalment, a garantir
una assistència de qualitat dels serveis, millorant l’accessibilitat, definint la cartera de serveis, i diferenciant escrupolosament quan parlem
de l’atenció d’urgències i quan ho
fem de l’atenció de seguiment dels
usuaris.

Noèlia Fernández
Directora de l’EAP

Potenciar
l’activitat
comunitària, juntament amb la resta
d’administracions municipals, és una
de les nostres prioritats. Així mateix,
ens podreu trobar tant a xerrades
i tallers comunitaris, com a Ràdio
Abrera i en aquest mateix butlletí. Esperem que rebeu la il·lusió, la força i
el compromís amb què el nou equip
directiu emprenem aquest nou projecte. ■

L’aprofitament de les sinergies i la
creació de noves aliances ens aportarà multitud de beneficis.
Les noves estratègies suposaran diversos canvis, que inicialment poden representar algun inconvenient
tant als usuaris com als professionals, però que, sens dubte, suposaran, a mitjà – llarg termini, una millora de l’atenció. ■

Canvi d’horaris al consultoris
de Can Vilalba a l’estiu

15

15

DEL
DE JULIOL AL
DE SETEMBRE,
ambdós inclosos, els consultoris locals de
Can Vilalba i Santa Maria de Vilalba
romandran tancats.
El CAP Abrera manté el mateix horari
que la resta de l’any.
Salut

Setmana de la Salut Mental
a Abrera, saludableMENT
Xerrades per a joves, avis, pares;
tallers, ioga, activitats en família...
El nostre municipi va acollir del 9 al 14
de maig la Setmana de la Salut Mental, saludableMENT. Des dels Departaments de Salut, Serveis Socials i
Joventut de l’Ajuntament vam organtizar aquesta iniciativa amb l’objectiu
de conscienciar a la ciutadania de
la importància de la cura de la salut
mental.
Els tallers programats a l’Institut Voltrera van tenir molt bona acollida
entre els alumnes, que van poder
assolir competències per gestionar
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les emocions i disposar de més eines
per afrontar el dia a dia.
Valorem molt positivament les
col·laboracions de les escoles,
l’Institut Voltrera, la Biblioteca Josep Roca i Bros, el Casal d’Avis,
Ràdio Abrera, totes les entitats
col·laboradores i els serveis municipals implicats que han fet possible la
realització de la Setmana de la Salut
Mental, on tots hem pogut aprendre que hem de vetllar per nosaltres
mateixos, a banda de tenir cura dels
altres. Això ens enfortirà com a persones i ens farà més feliços! ■

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS
BREU

Club de Bàsquet
Abrera
Esports

Més de 1.200 corredors a la Cursa
Popular Abrera Corre D9
Abrera va acollir el 19 de juny una
matinal atlètica de luxe organitzada pel Club d’Atletisme d’Abrera.
Des de la Regidoria d’Esports de
l’Ajuntament vam col·laborar en
l’organització de la Cursa Popular
Abrera Corre D9, que enguany ha
arribat a la vuitena edició. La cursa va
comptar amb la participació de 630
adults i 585 nens en les curses de 5
i 10 quilòmetres. Protecció Civil del
nostre municipi i al voltant de 120
voluntaris van contribuir també a que
la jornada fos tot un èxit.

Des de l’Ajuntament d’Abrera volem
felicitar el Club de Bàsquet Abrera per
l’ascens de l’equip sènior a la tercera
divisió catalana. Felicitem tots els integrants de l’equip, l’entrenador Justo Díaz i la resta del club per aquest
èxit esportiu, que es va celebrar
amb l’afició en el Pavelló Municipal
d’Esports el darrer partit de la lliga, el
23 d’abril passat. Enhorabona! ■

La cursa popular va retre homenatge a l’atleta veterà Domingo Catalán,
guanyador de la primera Cursa d’El
Corte Inglés i campió del món de
100 quilòmetres.
Pel que fa als resultats, els corredors Benito Ojeda i Sara Prescolí van
guanyar les categories masculina i
femenina, respectivament, de la cursa de 10 quilòmetres. Carles Montllor
i Esther Guerrero es van proclamar
vencedors en la cursa de 5 quilòmetres. ■

Ciclisme

Bons resultats de l’Abrera Club Ciclista a la Powerade
MTB Non Stop Series Barcelona – San Sebastián

Dos equips de l’Abrera Club Ciclista
van participar en la cursa Powerade MTB Non Stop Series Barcelona
– San Sebastián, una marxa ciclista
que recorre els 709 quilòmetres que
separen ambdues ciutats per senders i pistes en el menor temps possible, tant per equips com en solitari.
Els equips abrerencs van finalitzar la

marxa, disputada del 10 al 12 de juny,
en 36 hores i 46 minuts, arribant en
desena i onzena posició en la categoria d’equips de quatre participants
(posicions 29 i 30 de la classificació
general).
Els ciclistes abrerencs Juan Marzo,
Manolo Toledo, Sergio Cernuda,

Abrerainfo

17 juliol 2016

J.Luis Rodríguez formaven el primer
equip, mentre que el segon estava
integrat per Vicente Benítez, Carlos
Rodríguez, Raúl García i Rafael Rodríguez.
Des de l’Ajuntament felicitem aquests
dos equips de l’Abrera Club Ciclista
per aquests bons resultats! ■

S

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Agraïment d’una veïna

Honestidad
y ejemplo
Hola Jesús, te escribo porque me
gustaría hacerte saber el fantástico personal que hay en la Biblioteca Municipal. Te adjunto la carta
que me gustaría publicar en la revista del pueblo, para hacer extensivo
el buen trato recibido, además de la
lección de honestidad que me dieron...
Hace unas semanas me pasó algo
realmente excepcional. Mi historia
es corta y tiene como punto de partida la Biblioteca Municipal de Abrera. Hacía días que había devuelto el
libro que saqué prestado, cuando
recibí una llamada. En ella me preguntaban si había echado algo en
falta, y que pasara por la biblioteca
tan pronto pudiera. Tardé un día en
ir. Me atendió la persona que me había llamado el día anterior. Recordamos la conversación, y nuevamente
me preguntó si había echado algo
en falta... Respondí que quizás papeles del médico. Fotos, podría ser
cualquier cosa que aún no había tenido que utilizar, por lo que desconocía qué podía ser. El misterio quedó resuelto al entregarme un sobre
donde habían metido “mi descuido”… 50 euros olvidados después de
pasar por el cajero. ¡Impresionante!
Honestidad y ejemplo para mí y para
aquellos que en alguna ocasión nos
hemos dejado llevar por el egoísmo o ambición, dejando de lado
los pequeños/grandes hechos de
la gente honesta. Quiero agradecer
a las mujeres de la biblioteca, y a la
persona anónima que echando un
vistazo al libro, descubrió mi olvido
y entregó libro + dinero al personal
de la biblioteca. ¡Gracias por vuestra
lección de honestidad! ■

Gimnàstica Artística Femenina

Excel·lents resultats
de les gimnastes
de La Vinya Gimnàstic
Club d’Abrera
Les joves esportistes de La Vinya Gimnàstic Club d’Abrera estan d’enhorabona.
La seva participació al Campionat d’Espanya de Gimnàstica Artística Femenina, que va tenir lloc del 4 al 10 de juliol a la ciutat de Guadalajara (Castella
La-Manxa) va acabar amb destacats èxits esportius en les següents categories:
Promogym 1
Laia Cortada..........................8ena classificada. Campiona a terra.
Nicole Garcia..................... 14ena classificada
Queralt Garabito...............21ena classificada. Subcampiona a paral•leles.
Nerea Mora..........................24ena classificada
Irene Abella..........................30ena classificada
Promogym 2
Mireia Drets..........................3era d’Espanya. Campiona de paral•leles.
Paulina Capita.....................4a classificada
Lucia Zafra............................22ena classificada
Promogym 3
Andrea Martínez................10ena classificada. Campiona a barra.
Sonia Tarancón..................50ena classificada
Promogym 4
Olga Masip...........................17ena classificada. Subcampiona a barra.
Martina Eandi......................29ena classificada
Nivell 2 Grans
Marta Garcia........................Campiona d’Espanya, campiona a terra
i campiona a salt.
Nivell 2 Petites
Ainara Llopis........................25ena classificada
Belén Prado.........................64ena classificada
Amelie Bobbio....................23ena classificada
Aquest és el segon any que les joves esportistes d’Abrera participen en aquesta
competició. Amb els excel·lents resultats d’enguany, el club del nostre municipi
ha superat a clubs molt ben posicionats en el món de la gimnàstica artística femenina. La Vinya Gimnàstic Club ha rebut moltes felicitacions i el suport
d’entitats d’arreu d’Espanya.
Des de l’Ajuntament d’Abrera volem felicitar les integrants de La Vinya Gimnàstic Club pel seu esforç i dedicació. També felicitem les entrenadores, Carla Gómez i Ana Martínez, i les coordinadores, entrenadores i fundadores del club,
Imma Drets i Desirée Guixà. ■
GIMNASTES ABRERENQUES EN ALTRES CLUBS
El Campionat d’Espanya també ha comptat amb la participació d’altres gimnastes d’Abrera que formen part de clubs d’altres municipis. Aquestes són les
classificacions:
CG Esparreguera
Promogym 1
Eva Mendoza:................................................23 classificada
Promogym 2
Carla Ortiz:.................................................... 37 classificada
Carla Alarcon (n3): ......................................17 classificada
CGA Hospitalet
Carla Rodríguez (n3): .................................14 classificada
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Estrenem noves pàgines web

Des de l’1 de juliol, les pàgines
web de l’Ajuntament d’Abrera i la
Biblioteca Josep Roca i Bros estrenen nou disseny i continguts.
Les noves pàgines web estan adaptades als dispositius mòbils, són més
audiovisuals i permeten trobar i con-

sultar la informació de forma més
fàcil i àgil.
La nova web corporativa de
l’Ajuntament també inclou una
agenda interactiva amb molt protagonisme i l’enviament de Newsletters o butlletins electrònics amb les
informacions més rellevants.
+info: www.ajuntamentabrera.cat i
http://www.biblioabrera.cat/

PRIMERS TRÀMITS
ACTIVATS:
✔ Instància general
✔ Queixes i suggeriments
L’accés d’aquests serveis,
procediments i tràmits
es realitza mitjançant la
identificació i signatura
electrònica i si ho sol·licita la
persona interessada pot rebre
la notificació electrònica dels
actes i acords relacionats
amb la seva sol·licitud.

ELS TRÀMITS AMB
L’AJUNTAMENT, QUAN
I COM VULGUIS

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem
activat el servei de tràmits online a
través de la nova web municipal
amb l’objectiu de facilitar la comunicació i evitar desplaçaments.
Aquests tràmits online es canalitzen
mitjançant la Seu electrònica, on els

seu
ELECTRÒNICA

ciutadans poden accedir també a la
informació i els serveis municipals.
Aquesta opció virtual representa
una nova manera de fer les gestions amb l’ajuntament, sense restriccions horàries ni d’espai, amb la
màxima seguretat i contribuint a un
ús més eficaç i eficient dels recursos
públics.
L’altra avantatge de la Seu Electrònica és que al ser una oficina virtual
està oberta a totes hores i tots els
dies de l’any.
Una vegada efectuat el tràmit el registre emetrà un rebut consistent en
una còpia autenticada, mitjançant
signatura electrònica avançada, de
l’escrit, sol·licitud o comunicació
presentada que inclourà la data i
l’hora de presentació i el número de
registre d’entrada.
Aquest acusament de rebuda podrà
ser imprès o arxivat informàticament
per la persona interessada, tenint el
valor de rebut acreditatiu de la presentació als efectes del que es disposa als articles 35.c, 38.5 i 70.3 de la
Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les
Administracions Públiques i de Procediment Administratiu Comú. ■

La Seu electrònica disposa també, com a instruments de suport, el Tauler d’anuncis,
el Perfil del contractant i Transparència. En els propers mesos entraran en
funcionament de manera gradual mes tràmits per facilitar a tota la ciutadania l’accés
ràpid, àgil, eficient, sense restriccions i amb la màxima seguretat.
L’Ajuntament d’Abrera és a la teva disposició 24 hores al dia, 365 dies l’any.
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NUESTRA PRIORIDAD ES ABRERA

FRANCISCO SÁNCHEZ
Concejal del PSC.
Avda. Lluís Companys,
nº8, local 2.
Telèfon: 93 770 72 48
De dilluns a dijous de 18.00h
a 20.00h
Adreça electrònica:
abrera@ socialistes.cat

A la agrupación del PSC siempre nos ha preocupado el bienestar de nuestros vecinos y nos hemos reunido en varias ocasiones con el equipo de gobierno para manifestar nuestras
inquietudes.
Es por éste motivo que en los presupuestos de 2016 se mostró un incremento respecto a 2015 del 7,39% reflejando en él
parte de estas inquietudes formuladas.
Éste incremento se focalizó principalmente en dos grandes
partidas que desde el PSC consideramos prioritarias: la que
afecta a los servicios de acción social, para ayudar a las familias que más están sufriendo esta crisis que parece no tener fin; y una segunda partida, la de promoción económica,
potenciándola y aumentando el número de trabajadores del
plan de ocupación e incentivando la aparición de nuevos
emprendedores.
Insistimos también que los trámites entre Ayuntamiento y
vecinos del pueblo, debe ser más fluida. Producto de ésta
petición, en 2016 el equipo de gobierno pondrá en marcha
un Plan de Comunicación, que hará más fácil y ágil todos los

trámites entre el ciudadano y la administración pública.
Desde la agrupación del PSC hemos manifestado al equipo
de gobierno nuestra preocupación por el estado de algunos
parques infantiles y les hemos pedido una actuación inmediata. El gran volumen de parques infantiles que hay en Abrera, 34, hace que nuestro municipio sea privilegiado en este
aspecto. Dado el gran número de zonas de recreo se ha de
trabajar por un mantenimiento de calidad. Por este motivo, se
ha reforzado el control y se ha contratado una empresa especializada en el mantenimiento de estos espacios infantiles,
para que nuestros vecinos “más pequeños” tengan un lugar
seguro y adecuado donde poder disfrutar.
Durante el mes de junio se hará entrega del edificio de la “tercera Escola”, desde ahora CEIP Josefina Ibáñez, y querríamos
felicitar al AMPA por el gran esfuerzo realizado, a la dirección
del centro y al Ayuntamiento que trabajaron como un único
equipo para hacer realidad el nuevo centro. Aprovechamos
estas líneas para dar la bienvenida a la coordinadora de Cruz
Roja, que estará instalada en el Hotel d’entitats. ■

BALANÇ D’UN ANY DE MANDAT

MIGUEL CARRIÓN
Regidor d’AdA.
Av. Generalitat 24, baixos.
Telèfon: 696 73 24 74
Adreça electrònica:
ada.abrera@gmail.com
Web: www.ada.cat

Passat un any de les eleccions municipals, hem observat
pocs canvis. Comencem el nou mandat oferint la nostra
col·laboració per treballar conjuntament els temes de calat per
a Abrera. Però, en el primer Ple, es va pujar el sou als membres de l’equip de govern (PSC, ERC, CiU) entre el 6 i el 50%
proporcional a la reducció de jornada respecte al 2011 (pujada
que vam votar en contra) i després, des d’algunes regidores,
més del mateix: els mateixos tics autoritaris, la mateixa falta
de transparència, utilització perniciosa dels mitjans de comunicació i poca predisposició a escoltar l’oposició.
Nosaltres, entre altres coses: Ens hem ofert a treballar conjuntament els Pressupostos, però només n’hem obtingut el
silenci com a resposta.
Hem demanat destinar molts més recursos a plans
d’ocupació i no s’ha valorat aquesta proposta.
Hem proposat baixar un 5% l’IBI i elaborar un sistema de taxes
més just, però s’ha rebutjat la proposta sense donar-ne arguments.
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Hem proposat crear una segona Festa Major i se’ns ha dit que
no era el moment… Hem demanat una ampliació del pavelló
i no n’hem obtingut resposta. Hem proposat augmentar la inversió en manteniment de carrers, jardins i parcs, s’ha hagut
de precintar-ne un perquè se n’iniciés la rehabilitació.
Ens hem manifestat en contra de la instal·lació d’una CIM per
defensar el nostre territori i el futur dels nostres fills i filles.
En resum, no es té en compte l’oposició (més del 51% dels
votants) i això significa obviar la voluntat d’una part important
de la ciutadania d’Abrera que va apostar, fa un any, per noves
idees i per una forma diferent de fer política: el municipalisme.
Al nostre entendre, estem en un punt d’inflexió en el qual
l’actitud del Govern ha de canviar, ja que així ho ve exigint la
ciutadania i el moment socioeconòmic que vivim: són temps
de canvi.Seguirem treballant en l’elaboració de propostes
per millorar el nostre municipi i, amb aquestes propostes, intentarem provocar un canvi al govern del municipi,perquè
Abrera en mereix molt més. ■
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APUNTS SOBRE UN ANY DE GOVERN
El 13 de juny de 2015 es va constituir l’Ajuntament en aquest
nou mandat. Un any dóna per poder engegar moltes iniciatives, per copsar si un nou tarannà s’ha instal·lat al govern,
si les promeses de canvi, diàleg i transparència s’han fet
efectives o no... Abrera en Comú rendirem comptes de
la nostra activitat al setembre en un acte públic. Caldria
exigir al govern que també ho fes així; cara a cara amb la
ciutadania i amb un torn obert de paraula.
Què ha fet el govern PSC-ERC-CiU durant aquest any?
En transparència i participació ens hem trobat amb una
gestió plena d’ombres. Mentre l’alcalde denega documentació a Abrera en Comú, la Comissió de Garanties de la Llei
de Transparència rectifica el govern i els obliga a facilitar la
informació, fet que demostra que el govern no només va
contra la llei, sinó que posa traves a la feina de l’oposició.
Quan Abrera en Comú hem demanat posar en marxa comissions sobre temes com la inclusió de clàusules socials
en la contractació pública, ens hem trobat amb negatives

rotundes. I si el govern vol oferir una imatge de mà estesa
i diàleg, com en el cas de les convocatòries de Junta de
portaveus sobre el Pla local de joventut, aleshores enceta
processos desordenats i que generen incertesa.
Ara bé, tres temes sobresurten de la resta. Primerament,
el despropòsit d’engegar des de zero la revisió del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal, deixant de banda els
diners gastats i la feina de molta gent des del 2008 fins
enguany. Després, s’ha accentuat el control dels mitjans
de comunicació, amb una sobreexposició de la figura de
l’alcalde, membres del govern escrivint directament en els
mitjans públics i la posada en marxa d’un pla de comunicació al marge de qualsevol control col·legiat. I la gestió del
conflicte laboral al CAM ha demostrat de quina manera
entén el govern la relació amb el personal de les empreses
que gestionen serveis externalitzats: com un problema que
cal subcontractar per rentar-se les mans i mirar cap a una
altra banda. ■

VALERI MENA
Regidor d’Abrera en Comú.
Telèfon: 637 72 79 52
Adreça electrònica:
abreraencomu@gmail.com
Web: abreraencomu.info

PROMOCIÓ DE LA SALUT
Una de les principals prioritats de qualsevol govern progressista, també en els municipals, a l’hora de governar ha de ser
buscar en tot moment el benestar, la plenitud, la plena realització personal i col·lectiva dels ciutadans, si més no, procurar
fer mans i mànigues per a aconseguir suplir les mancances
que la realitat històrica de cada moment pot provocar en les
persones. En aquest sentit, hem de garantir aspectes tan bàsics com el dret a un habitatge digne, el dret a una feina també
digna, el dret a una educació pública gratuïta i de qualitat que
formi els nous ciutadans, el dret a l’accés a la cultura, a l’oci, a
poder viure en un entorn saludable i lliure de contaminants. I,
òbviament, un dels aspectes bàsics en aquest benestar personal passa pel dret a la salut i a tenir una assistència de qualitat,
gratuïta i universal. Per a lluitar contra la malaltia disposem al
nostre país, a Catalunya, d’uns mitjans tècnics i sobretot professionals d’una grandíssima qualitat, malgrat els problemas
financers que travessa també la nostra sanitat, que com tots
sabeu es tradueix en retallades, en tancaments de plantes
d’hospitals i allargament de les llistes d’espera.

Nosaltres, des de l’àmbit municipal, volem incidir plenament
en l’altre aspecte de la salut: la promoció de la salut que faci
que el nostre estat físic i mental necessiti el menys possible
d’aquests professionals.
És per això, que des de l’Ajuntament d’Abrera amb l’EAP
d’Abrera i amb d’altres entitats relacionades amb temes sanitaris, hem iniciat durant el mes de juny un cicle de xerrades
mensuals que tractaran de forma entenedora diversos temes.
Preveure, promocionar.
Aquest és el nostre objectiu. Que haguem d’anar al metge
el mínim possible perquè no ens cal, perquè no enmalaltim,
però també que ho fem amb la màxima celeritat possible
quan detectem algun indicador que ens avisi que podem tenir
algun problema a solucionar.
Hem començat amb la diabetis, una malaltia amb una incidència cada cop més important, però al llarg dels mesos
anirem tocant altres temes. Estem oberts a suggeriments
per a programar sobre aquells temes que cregueu poden ser
d’interès. ■

FRANCESC XAVIER SERRET
Regidor d’ERC.
Carrer Major 25, baixos
Adreça electrònica:
abrera@esquerra.cat

UN AÑO YA DESDE LAS PASADAS ELECCIONES
MUNICIPALES. TOCA HACER BALANCE.
En este mandato nos habíamos planteado hacer una política leal, prudente y rigurosa, huyendo de posturas destructivas y oportunistas. Entendemos que la tarea de gobierno
es difícil y compleja, como lo es también la de la oposición.
El respeto que merecen nuestros votantes, los votantes del
gobierno local y del resto de partidos, y el que merecen los
mismos concejales, compañeros, nos empujan a seguir en
esta línea. Los debates polarizados no reflejan una realidad
de infinitos matices. Pueden abrir heridas que irremediablemente hay que coser después. Creemos que todos los
partidos quieren, en definitiva, lo mejor para el pueblo. Valoramos positivamente las nuevas formas en este mandato y
emplazamos al equipo de gobierno a continuar y profundizar en ellas, independientemente de la respuesta agradecida que puedan encontrar al otro lado. Nuestro deseo es que
aumente el entendimiento. Que el equipo de gobierno sea
flexible, abierto y acepte ideas de la oposición, algunas brillantes y modernas. Que en la oposición profundicemos en
una línea constructiva, huyendo del oportunismo. C’s Abre-

ra tiene como objetivo hacer una política estrictamente municipal, lejos de lo que no sean nuestras competencias, lejos
de trasladar a los plenos debates propios de otras administraciones. Tenemos la sensación de que algunas propuestas
tienen como objetivo cumplir “cuotas”, satisfacer a “lobbies”
que sustentan ideológicamente a determinados partidos.
Los políticos deben ser sensibles a todo el espectro sensible
ciudadano, pero al mismo tiempo tener una agenda fuerte y hacerla valer, marcada por objetivos y no por sucesos
ocasionales de gran resonancia mediática y dudosa aplicabilidad municipal. En este nuevo formato del AbreraInfo,
esperamos que el equipo de gobierno haya oído nuestras
sugerencias de escribir los artículos en las dos lenguas oficiales, atendiendo a la realidad lingüística de nuestro municipio. En este punto cabe observar (y felicitarse por ello) que
así ya se está haciendo, por ejemplo, en el programa de la
fiesta mayor o en el programa electoral presentado por la
mayoría de los grupos en las pasadas elecciones municipales. No ocurre así, no obstante, con la página web. ■
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JUAN AGUSTÍN
Concejal de C’s
Adreça electrònica:
estebanjj@ajuntamentabrera.cat
https://twitter.com/Cs_Abrera
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CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN

JULIÁN DE ANTÓN
Concejal del PP de Abrera.
Pl. Pau Casals, 4.
Telèfon: 619 36 32 80
Dimarts de 19h a 20.30h
Adreça electrònica:
ppabrerajulian@gmail.com
www.ppabrera.com

Desde el Partido Popular de Abrera queremos hacer
incapié en los próximos comicios electorales del
26 de Junio, y resaltar la importancia que hemos
de dar a la buena labor realizada por el Gobierno
de España, los logros conseguidos, la situación de
riesgo extremo superada y lo que es más importante, el apoyo que hemos de dar ahora más que
nunca, a la consolidación del gran proyecto que el
Partido Popular tiene preparado para la inmediata
aplicación a nivel Nacional.
Bajada de impuestos, creación de empleo, garantizando pensiones, ayuda a los autónomos, apoyo a
la familia, luchando contra la corrupción, y muchas
más pero por encima de todas ellas, es que somos
el único partido que defiende la unidad de España.

Por eso desde el Partido Popular de Abrera, te
pedimos no tengas en cuenta a esos que van de
demagogos, a esos que sólo les interesa el populismo, a aquellos que dicen una cosa aquí y la contraria allá, o a esos otros que no sabemos ni donde se
ubican, ¡¡¡Eres inteligente, no te dejes embaucar!!!!
En cuanto a la gestión municipal se refiere, se comienzan a apreciar lo que por otra parte no nos
sorprende, la permisividad del PSC hacia los ramales independentistas impulsados por sus socios de
Gobierno en áreas educativas del municipio, fruto
de la indefinición permanente de este partido en
todo el territorio Nacional.
Aprovechamos para desear buenas vacaciones
para tod@s l@s vecin@s de Abrera. ■

A LES ENTITATS ABRERENQUES

Des del grup municipal de Convergència d’Abrera, volem
dedicar aquestes línies a reconèixer la tasca que porten a
terme totes les entitats i les persones que col·laboren amb
elles al nostre municipi, que participen en la vida social del
poble i sense les quals seria impossible dur a terme moltes
activitats que es fan com, per exemple, la Festa Major.
MÒNICA TORRE-MARIN
Regidora de CIU.
Carrer Major, 30.
Telèfon 625 32 90 73
Per a més informació:
abrera@ciu.info o
www.ciu.cat/abrera

Hem sentit dir, moltes vegades, que som un poble amb
poca participació social, un poble dormitori, i això no és
cert. És veritat que una part de la població que viu a Abrera
no està implicada en la vida social i no participa tampoc als
actes i activitats que s’hi fan; però també són certes les dificultats que suposen, per una part important de la població,
el distanciament que tenim entre les urbanitzacions i el nucli del municipi, i la divisió que provoquen les infraestructures que ens travessen, però que en coneguem les dificultats, no ens pot enganyar sobre la cohesió social existent.
El punt àlgid es pot veure en la programació de Festa Major,
i diem això perquè en tres dies es concentren molts actes
i tenim una gran mostra de la diversitat del municipi, però
la feina, aquestes entitats i persones la fan tots els dies i al
llarg de tot l’any.
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D’altra banda, també hi ha altres entitats que tenen un caire
més social i que no participen activament en les activitats
de Festa Major, però no per això, la seva tasca és menys
important.
Cal recordar que totes aquestes entitats estan formades
per persones que fan un espai en la seva vida particular per
dedicar temps a tasques socials, tasques que ens beneficien a tots directament o indirectament.
A les persones que en formen part no els resulta gratuïta
aquesta participació. En molts casos, ho aconsegueixen
robant temps al descans propi o a les seves famílies, és
una feina dura, sempre altruista i que, a vegades, genera
incomprensió o crítiques, però, malgrat tot, no es desanimen... Per sort!!
Gràcies a tots i totes i a cadascun i cadascuna de vosaltres,
perquè sense vosaltres no serien possibles ni la Festa Major,
ni la gran quantitat d’activitats que es fan al llarg de l’any.
I gràcies, sobretot, a les persones que en formeu part i a les
que hi col·laboreu a títol individual. Sou l’ànima de la vida
social del municipi.
No canvieu!!
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AGENDA

Properes activitats de l’Ajuntament
SETEMBRE

10
22.00 H

SETEMBRE

11
11.30 H

SETEMBRE MUSICAL
Sextet de la Barítona
Lloc: Hort de la parròquia
Organitza: Ajuntament
d’Abrera – Departament
d’Acció Cultural i
Patrimoni

SETEMBRE

OFRENA FLORAL
Al monument de Rafael
Casanova
Lloc: Monument Rafael
Casanova
Organitza: Ajuntament
d’Abrera
Col·labora: Entitats de la vila

SETEMBRE

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
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

11
19.00 H

17

HAVANERES
Hi haurà rom cremat
per a tothom!
Lloc: Plaça de Rafael
Casanova
Organitza: Ajuntament
d’Abrera – Departament de
Cultura

SETEMBRE

FIRA D’ENTITATS
ESPORTIVES
Lloc: Parc de Can Morral
Organitza: Ajuntament
d’Abrera – Departament
d’Esports

SETEMBRE

Ràdio Abrera 93 770 23 34
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
Correus i Telègrafs 93 770 28 02
Escola Francesc Platón Sartí 93 770 03 81
Escola Ernest Lluch 93 770 12 13
Escola Josefina Ibáñez 93 770 16 45
Farmàcia Gaudí 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora 93 770 36 84
Farmàcia Pujol 93 770 41 07
Farmàcia El Passeig 93 768 00 51
Institut Voltrera 93 770 32 11
Missatgeria Abrera 93 770 24 18
Notari 93 770 09 49
ORGT Diputació de Barcelona
93 770 15 78
Planta Depuradora d’Aigües Potables

17
22.00 H

24
22.00 H

SETEMBRE MUSICAL
Nevoa
Lloc: Hort de la parròquia
Organitza: Ajuntament
d’Abrera – Departament
d’Acció Cultural i Patrimoni

SETEMBRE MUSICAL
Jazz nature (Amb solistes de
La Locomotora Negra)
Lloc: Hort de la parròquia
Organitza: Ajuntament
d’Abrera – Departament
d’Acció Cultural i Patrimoni

(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
Residència Geriàtrica ‘Canigó’
93 770 29 00
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 Jesús Gómez López
608 79 27 94
Taxi Antonio Quesada Medina
608 14 67 65
Veterinària 93 770 29 78
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies 061
Bombers 93 775 10 80
Emergències Generalitat 112
Hospital Martorell 93 774 20 20
Policia Local (24 hores) 93 770 09 81
Sanitat respon 902 11 14 44

El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si algú no el rep
per la circumstància que sigui, demanem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al
telèfon 93 770 03 25. Edita: Departament de Premsa i Comunicació. Disseny gràfic: grafColor10.
Impressió: Servièxit. D.L: B-37061-82. Més informació a www.ajuntamentabrera.cat
Ajuntament d’Abrera

✉

Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a butlleti@ajuntamentabrera.cat o al Registre de l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1). La carta ha d’estar signada amb nom i
cognoms i el número del DNI, i l’extensió màxima és de 200 paraules. Es publiquen totes les cartes per
estricte ordre d’arribada, tret les que siguin injurioses. La redacció no comparteix necessàriament les
opinions publicades.
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GENT
D’ABRERA
ACTUALITAT

JOSÉ RUIZ, JUGADOR DE FUTBOL SALA

“Cada triomf i cada derrota
m’han aportat coses diferents,
però igual d’importants”
Quan vas començar a jugar a futbol sala? Per què vas escollir aquest
esport?
Vaig començar a l’Escola Esportiva Municipal d’Abrera amb 9 anys amb el
Joaquim Esteve com a entrenador, tinc molt bons records d’aquella magnífica
etapa. Entrenàvem primer on avui està el Centre Aquàtic Municipal. Abans hi
havia una pista descoberta.
Internacional, campió d’Europa, de la Copa del Rei… De tots
els èxits esportius que has aconseguit, quin t’ha fet més
il·lusió i per què?
Quedar-me amb un moment només seria injust.
Cada triomf i cada derrota m’han aportat coses
diferents, però igual d’importants. Ha estat part
del bon camí de la meva carrera esportiva. Però,
si hagués d’escollir un èxit esportiu, seria
el Campionat d’Europa amb la selecció
espanyola. És al màxim a què pot aspirar
un esportista. Són molts anys de
treball culminats en un triomf al
qual costa moltíssim arribar.
Quins consells li donaries a un
nen o nena que practiqui un
esport i vulgui dedicar-s’hi
professionalment?
Crec que el primer que s’ha de tenir clar és que es tracta d’un camí
llarg i molt difícil d’arribar-hi. Hi ha molts nens amb la mateixa idea i les
mateixes ganes. Els petits detalls són els que marquen la diferència.
Jo estudiava per poder jugar a futbol sala i jugava a futbol sala per
poder estudiar. No va ser fàcil, però m’ha anat bé. Continuar
estudiant és important. També ho és cuidar l’alimentació, les
hores de descans i, sobretot, adaptar-se als canvis continus que
porten a poder ser esportista professional.
Els darrers quatre anys has estat jugador d’ElPozo Murcia Futbol
Sala, com valores aquest temps com a jugador d’aquest club?
Han estat els millors anys de la meva carrera esportiva, he pogut
créixer molt com a jugador i com a persona. He guanyat moltes
finals, però també n’he perdudes moltes i això m´ha fet aprendre
molt. Estic molt agraït per tot el que he pogut viure amb ElPozo
Murcia i la selecció nacional.
Quan penses en Abrera, penses en…
Penso en moltes coses. En molts moments m’agradaria tornar a ser petit
i tornar a jugar amb els meus amics a la pista rosa o al Pavelló Municipal
d’Esports. M’agradaria passejar pel poble i poder passar-hi més temps. Ara
mateix és molt complicat. M’agrada molt quan torno a Abrera a l’estiu i
em trobo amb tots els veïns.
I, sobretot, m’agradaria jugar un dels últims partits de la meva
carrera en el lloc on vaig jugar un dels primers, al Pavelló Municipal
d’Esports.

❛

“M’agradaria jugar un
dels últims partits de
la meva carrera en el
lloc on vaig jugar un
dels primers, al Pavelló
Municipal d’Esports”

Des d‘aquí vull agrair el temps que m’heu dedicat i que
hàgiu pensat en mi. Envio una forta abraçada a tota la gent
d´Abrera, que durant la temporada em mostra els seus
ànims i el seu respecte.

Abrerainfo

04 juliol 2016

