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La informació municipal,
amb tu, i per a tu

Durant les properes pàgines d’aquest nou butlletí mu-
nicipal Abrerainfo, trobareu les informacions més des-
tacades de l'Ajuntament d'Abrera recollides en dife-
rents notícies dels darrers mesos. 

Els pressupostos del consistori per l’any a 2018, les 
obres de remodelació i millora de l’Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament, la millora de diver-
sos parcs d’Abrera i la reposició de l’arbrat ocupen les 
primeres pàgines d'aquesta revista.

En la secció de Cultura, Societat i Esports, fem un repàs 
de les diferents celebracions que s’han dut a terme a 
Abrera en els darrers mesos, com el Carnestoltes 2018 
i la visita de Ses Majestats els Reis Mags d’Orient. 

En les darreres pàgines d’aquest butlletí comentem 
les informacions esportives més interessants, com 
l’ampliació de l’horari del Centre Aquàtic Municipal 
(CAM), i dediquem una atenció especial als èxits acon-
seguits per diferents esportistes d’Abrera.

I en aquest àmbit esportiu, per tancar la revista, en la 
secció Gent d'Abrera, entrevistem la veïna d’Abrera i 
arquera Júlia Galera, que ens explica la seva trajectòria 
esportiva, a més dels darrers èxits aconseguits en dife-
rents campionats de tir amb arc. 

Us recordem que podeu consultar aquest butlletí a 
la nostra pàgina web (www.ajuntamentabrera.cat) en 
format PDF. Podeu consultar les notícies i activitats de 
la corporació en la secció Notícies i a la pàgina web de 
Ràdio Abrera (www.radioabrera.cat). També trobareu 
aquestes informacions a les apps gratuïtes Connecta’t 
a Abrera i Ràdio Abrera, que podeu descarregar-vos 
als vostres telèfons mòbils i tauletes amb els sistemes 
operatius Android i iOS.  ■

En las siguientes páginas de este nuevo boletín munici-
pal Abrerainfo, encontraréis las informaciones más des-
tacadas del Ajuntament d’Abrera recogidas en diversas 
noticias de los últimos meses.

Los presupuestos del consistorio para el año 2018, las 
obras de remodelación y mejora de la Oficina de Aten-
ción Ciudadana (OAC) del ayuntamiento, la mejora de 
diferentes parques de Abrera y la reposición del arbolado 
ocupan las primeras páginas de esta revista.

En la sección de Cultura, Sociedad y Deportes, repasa-
mos las celebraciones que se han llevado a cabo duran-
te los últimos meses como el Carnaval 2018, y la visita de 
Sus Majestades Los Reyes Magos de Oriente. 

En las últimas páginas de este boletín hacemos un re-
paso de las informaciones deportivas más interesantes 
como la ampliación del horario del Centre Aquàtic Mu-
nicipal (CAM), y dedicamos una atención especial a los 
éxitos de diferentes deportistas de Abrera.

En este ámbito deportivo, para cerrar la revista, en la sec-
ción “Gent d’Abrera” entrevistamos a la vecina de Abrera 
y arquera Júlia Galera, que nos explica su trayectoria de-
portiva además de los éxitos conseguidos en diferentes 
campeonatos de tiro con arco. 

Os recordamos que también podéis consultar este bole-
tín en nuestra web (www.ajuntamentabrera.cat) en for-
mato PDF. Podéis consultar las noticias y actividades de 
la corporación en la sección Noticias y en la web de Ra-
dio Abrera (www.radioabrera.cat). También encontraréis 
estas informaciones en las app gratuitas Connecta’t a 
Abrera y Radio Abrera, que podéis descargaros en vues-
tros teléfonos móviles y tabletas con los sistemas opera-
tivos Android e iOS.  ■

La información municipal, 
contigo y para ti

Ajuntament d'Abrera 
Departament de Comunicació 
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El Ple Municipal va aprovar, en la 
sessió extraordinària celebrada el 
14 de desembre passat, el pres-
supost general de l’Ajuntament 
d’Abrera per aquest 2018, que 
presenta un destacat increment 
del 20,01% respecte als comptes 
de l'any 2017.

04 

A
ACTUALITAT

Pressupostos de l’Ajuntament per a aquest any 
Ple Municipal

Els pressupostos van ser acceptats 
amb els vots a favor de PSC, CIU, 
ERC i Ad’A, les abstencions d’Abrera 
en Comú i PP, i el vot en contra de 
Ciutadans (C's).
El Ple també va aprovar en la sessió del 
30 d’octubre de 2017 la modificació 
de les ordenances fiscals per a aquest 

any, que van entrar en vigor l’1 de ge-
ner passat. Un any més, la proposta 
presentada per l’equip de govern pre-
veia la congelació de taxes i impostos. 
Les ordenances es van aprovar amb el 
suport de PSC, ERC i CiU, l’abstenció 
d’Ad'A i PP, i els vots en contra d'Abrera 
en Comú i C's. ■

Remodelació del parc Can Vilal-
ba 231.114 €
Creació del parc annex  a l’escola 
Josefina Ibañez 250.000 €
Millora dels parcs 
del municipi 200.000 €
Canvi de l’arbrat de diferents 
punts del municipi 50.000 €

PARCS I JARDINS

Obra del €/ Ter 300.000 €
Obra del €/ Rebato 50.000 €
Asfaltats vies municipals 
200.000 €
Rehabilitació voreres i murs 
de contenció 50.000 €

REHABILITACIÓ 
DE VIES PÚBLIQUES

MILLORA DE L'ATENCIÓ CIUTADANA 
Remodelació de l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) 22.907,58 €
Creació del nou espai de l'Oficina Municipal d'Informació del Consumidor (OMIC) 5.824 € 
Accessibilitat segura a les dependències de la Policia Local 50.000 €

MILLORA D’ESPAIS 
PÚBLICS MUNICIPALS 

Adequació Castell 
de Voltrera 60.000 €
Rehabilitació d’habitatges  
d’emergència habitacional de 
la Masia de Can Morral 35.000 €
Construcció de zona d’esbarjo 
per a gossos 40.000 € 
Construcció d'una font d’aigua 
als horts de Can Morral 5.000 €

ADEQUACIÓ D’EDIFICIS 
I NOVES CONSTRUCCIONS 

Remodelació dels vestidors 
de la piscina d’estiu 130.000 € 
Adquisició i instal·lació de 
nous columbaris 20.000 € 
Nou mobiliari per a la Biblioteca Mu-
nicipal, Hotel d’Entitats, Centre Obert, 
biblioteques escolars 33.893,94 €
Nova tanca exterior de l’Escola Bressol 
Món Petit 20.200,22 €
Adquisició i instal·lació de cortines 
separadores al pavelló 26.000 €

 

PRINCIPALS INVERSIONS



El principal objectiu dels comp-
tes de 2018 és donar respostes 
a les necessitats de les persones 
i les famílies. Els pressupostos 
d'enguany aposten per la gene-
ració d’ocupació i reactivació 
econòmica: el reforç i garantia de 
les polítiques socials: atenció so-
cial, educació i habitatge; la mi-
llora de l’espai públic, potenciar 
el manteniment de parcs i jardins.
Per aquest motiu, al Departa-
ment de Promoció Econòmica de 
l'Ajuntament, es mantenen els dos 
plans d’ocupació i el Pacte Local 
d’Ocupació. Amb la posada en 
marxa de les noves instal·lacions 
de l’Escola Josefina Ibáñez des 

del mes de setembre passat, la 
Regidoria d’Ensenyament incre-
menta la seva dotació. També són 
una prioritat Parcs i Jardins, Es-
ports i Medi Ambient.
En els pressupostos per a aquest 
2018 també destaquen, en la po-
lítica d’habitatges, els ajuts al llo-
guer d’habitatge perquè els joves 
puguin accedir a la seva primera 
vivenda en condicions assolibles. 
Els comptes de 2018 també in-
clouen plans d’ocupació, la refor-
ma i millora de la Sala Municipal, i la 
construcció d’una rotonda d’accés 
al barri de Santa Maria de Vilalba.
Des de l'Ajuntament treballem 
per millorar el nostre municipi.

Jesús Naharro, alcalde

LES XIFRES DEL PRESSUPOST : 
DESPESES PER HABITANT 2018
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PROCÉS PARTICIPATIU 

La gran novetat del Pressupost de 2018 és 
la creació d’una partida específica, al capítol 
d'Inversions, consignada amb 150.000 €, que 
permetrà finançar la primera experiència de 
Pressupostos Participatius a Abrera.
A l'anterior edició de l'AbreraInfo es va infor-
mar, erròniament, que la quantitat consigna-
da eren 200.000 €
Aquesta quantitat permetrà finançar un mínim 
de tres projectes proposats i votats directa-
ment pels ciutadans i ciutadanes d'Abrera.
Actualment, estem elaborant el document de 
Bases que regularà el procés i serà impulsat 
per un Grup Motor. Aquest estarà  integrat per 
tots els grups municipals, el teixit associatiu i 
els ciutadans i ciutadanes a títol individual del 
nostre municipi. Us animem a participar-hi! 

Congelem 
taxes i 

impostos

Al Ple Municipal del 28 de març es va presentar 
la liquidació del pressupost de 2016. El balanç 
ha estat positiu amb 221.205,95 €. 
Aquest contemplava inicialment 14,2 milions 
d’euros per a despeses, que amb modificacions 
posteriors va arribar a 18,4 milions. El resultat 
positiu evidència que l’Ajuntament té uns recur-
sos equilibrats per als programes de despesa. 
L’Ajuntament gaudeix d’una situació econò-
mica molt favorable perquè no compta amb 
operacions creditícies, i té la capacitat de fi-
nançar inversions, amb recursos propis, fins a 
2,2 milions d’euros. El romanent líquid de tre-
soreria, els diners del que disposa l’Ajuntament, 
menys el que té pendent de pagar i de cobrar,  
a 31 de desembre de 2016, va quedar fixat en 
11.794.199,26 €.
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A
ACTUALITAT

MILLOREM 
DIVERSOS PARCS INFANTILS

Parc de Walt Disney

Parc de Santa Maria de Vilalba

Parc del Rebato

Parc de La Vinya

Parc del carrer de Madrid 

    (Can Vilalba)

Parc de la zona esportiva        

    Santa Maria de Vilalba

Millorem els parcs infantils, la via pública 
i els equipaments municipals d'Abrera

Obres

Des de l'Ajuntament d'Abrera hem 
iniciat diverses actuacions de mi-
llora dels parcs infantils del nostre 
municipi amb l'objectiu que els in-
fants puguin jugar de forma segura 
en uns equipaments òptims, i les 
famílies puguin gaudir dels espais 
públics. Amb aquestes actuacions 
afavorim la proximitat dels jocs 
als infants i promovem l’esbarjo a 
l’aire lliure en unes instal·lacions 
més còmodes i segures. 

L'ús continuat de les zones de joc, 
les inclemències del temps i en oca-
sions el vandalisme provoquen el 
deteriorament dels espais de joc in-
fantil. Per aquest motiu, estem rea-
litzant millores de renovació de jocs 
infantils, paviments, camins, tan-
ques, murs de contenció de terres 
i mobiliari urbà dels parcs infantils 
d'Abrera. Les actuacions es realitzen 
al nucli urbà: als parcs del Rebato, La 
Vinya, Walt Disney; i als barris com 
al carrer de Madrid de Can Vilalba i 
a diversos espais de Santa Maria de 
Vilalba, com la zona esportiva. 

Convidem les famílies a gaudir dels 
parcs infantils del nostre municipi. 
Recordem que l'ús correcte dels 
equipaments és responsabilitat dels 

adults que acompanyen els infants i 
que els parcs infantils són espais lliu-
res de fum. Entre tots i totes, gaudim 
dels nostres parcs!

TREBALL D'ASFALTATGE 
DEL CAR-RER DE L'HOSTAL DEL PI
Dins les actuacions de millora de la 
via pública que estem realitzant hem 
començat les obres d'asfaltatge 
del tram del carrer de l'Hostal del 
Pi, entre l'avinguda de Ca n'Amat i 
l'avinguda de l'Energia, al polígon 
industrial Barcelonès. Amb aquesta 
actuació, que forma part d'un impor-
tant pla de pavimentació asfàltica, 
millorarem el paviment d'aquestes 
vies, que presenten un alt volum de 
trànsit els dies feiners per l'activitat 
del polígon empresarial. 

ENGINYERIA ECOLÒGICA
Des de l'Ajuntament d'Abrera hem 
iniciat també els treballs de substi-
tució de l'actual Planta Depuradora 
d'Aigües Residuals,  ubicada al barri 
de Sant Miquel,  per una nova de fil-
tre horitzontal. 

Ha estat dissenyada sobre la base 
d'un concepte d'enginyeria ecològi-
ca que aposta per la integració del 
sistema de depuració a l'ecosistema 
i al paisatge. La depuració d’aigües 

residuals té com a objectiu separar 
les substàncies contaminants de 
l’aigua pel seu retorn al medi en les 
condicions adequades.  

FEM LA PISCINA MÉS ACCESSIBLE
La Piscina Municipal d'Abrera (pas-
seig de l'Església, 18) presentarà el 
proper estiu una important millora 
que afavorirà l'accessibilitat a l'aigua, 
amb la construcció, en una de les 
piscines, d'una rampa amb un deu 
per cent de pendent, paviment anti-
lliscant amb baranes de protecció a 
tots dos costats. 

La rampa facilitarà l'accés a la pisci-
na a la nostra gent gran i a les perso-
nes amb mobilitat reduïda. 
Aquesta obra és una de les ac-
tuacions del nou pla de millora 
dels equipaments municipals, que 
aposta per fer més accessibles les 
instal·lacions esportives municipals. 
Entre tots i totes fem Abrera!  
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Els darrers mesos, des del consis-
tori, treballem en la reposició de 
l’arbrat del municipi. 

Amb la primera fase de reposició de 
l’arbrat de certes parts del municipi 
volem donar solució a la proble-
màtica d’arbres morts i danyats i de 
paviments malmesos per les arrels 
dels arbres; per això es planteja can-
viar d'espècie d’arbre i/o, en algunes 
zones, anul·lar l’arbre i l’escocell, i re-

El mes de gener van començar  
les obres de remodelació de 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
d’Abrera (OAC), a la planta baixa 
del nostre Ajuntament (plaça de 
la Constitució, 1). L’actuació no 
ha afectat l’horari d’atenció al 
públic, que continua sent de di-
lluns a divendres, de 9 a 14 hores, 
i dimarts i dimecres, també de 
16.30 a 19 hores. 

Les obres inclouen la remodelació 
de la zona del vestíbul per habili-
tar un punt de recepció i informa-
ció a la ciutadania i adequar i mi-
llorar el servei als veïns i veïnes. La 
remodelació de la zona de l’OAC, 
consisteix en la millora de la distri-

bució dels diferents serveis, com 
ara l’Atenció Ciutadana o el Servei 
Municipal d’Aigües, amb la creació 
d'un espai de treball i una barrera vi-
sual a espais interns més secundaris 
i l'adequació dels espais a les noves 
necessitats del consistori.  tam-
bé s'adequa i amplia la instal·lació 
elèctrica i de xarxa per habilitar els 
nous punts de treballs, i s'habilita un 
equip intel·ligent de gestió de cues i 
un punt TIC amb accés a les noves 
tecnologies que substituiria l’actual 
cartell d’anuncis.

Des de l’Ajuntament d’Abrera pre-
guem que disculpin les molèsties 
que aquestes actuacions puguin 
ocasionar. ■

Albert Roca

Des de l’Ajuntament intentem que els 
treballs molestin el mínim possible el 
personal del consistori i els usuaris i 
usuàries de l’Oficina d’Atenció Ciu-
tadana. Les obres es realitzen amb la 
intenció de millorar l’atenció als veïns 
i veïnes que venen a l’Ajuntament. ■

parar els paviments aixecats.
En altres àmbits es replanten arbres 
que es van tallar fa temps i es millo-
ren talussos enjardinats. En resum, 
es tracta d’una primera gran actua-
ció de renovació i condicionament 
de l’arbrat del municipi.
Les zones on s’actua són: La Flori-
da, plaça de Pau Casals, Escola Pla-
tón i Sartí, Escola Ernest Lluch, camí 
de l'Escola Josefina Ibáñez, parc de 
Can Morral, carrers d'Esparreguera, 

            

Parcs i jardins

Continuem treballant en la reposició de l’arbrat

Millorem 
l’Oficina 
d’Atenció 
Ciutadana de 
l'Ajuntament 
d’Abrera 
(OAC)

Obres

del Camí del riu, d'Antonio Macha-
do, del Faig i Josep Pla. També es 
realitzarà la gestió de soques del 
polígon industrial Sant Ermengol, 
es tractarà el mur de separació dels 
FGC a l’avinguda Sant Hilari (banda 
oest), el talús del camp de futbol i 
el turonet del parc de Can Morral. 
També hem implantat un sistema de 
reg d'un àmbit als carrers del Treball 
i Salvador Seguí i del polígon indus-
trial Sant Ermengol. ■ 

ACTUALITAT

Regidor d’Obres i Serveis, 
Millora, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat
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ACTUALITAT

A
ACTUALITAT

El regidor de Mobilitat de 
l’Ajuntament d’Abrera, Albert 
Roca, va participar en la reunió 
del Departament de Territori i 
Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya juntament amb els 
ajuntaments de Manresa, Ole-
sa de Montserrat i Monistrol de 
Montserrat el divendres 26 de 
gener per treballar en la millora 
del servei de bus de la línia Man-
resa-Barcelona.

El Departament ha encarregat, a 
través de l’ATM de Barcelona, una 
auditoria que consistirà en el con-
trol d l'horari del pas dels vehicles, 
l’avaluació de les parades, la inspec-
ció dels vehicles i l’atenció del per-
sonal.
Una comissió tècnica formada pels 
ajuntaments, l’ATM i el Departament 
de Territori i Sostenibilitat es reunirà 
periòdicament per avaluar aquesta 
feina.
Recordem que des de l'Ajuntament 
hem habilitat el correu electrònic 
mobilitat@ajuntamentabrera.cat per 
recollir queixes i suggeriments. ■

Ple Municipal

El Ple de l’Ajuntament d’Abrera ce-
lebrat el 5 d’octubre passat va apro-
var per unanimitat, amb la inclusió 
d’esmenes de l’equip de govern, una 
moció del grup municipal d’Ad'A per 
tal d’impulsar mesures que ajudin a 
millorar el transport públic al muni-
cipi, tant l’urbà com l’interurbà. Entre 
altres mesures, s’inclou la realització 
d’un estudi de mobilitat i la creació 
d’una taula de treball. 

Mobilitat

Auditoria al servei 
de bus de la línia 
Manresa– 
Barcelona

La segona setmana del mes de 
novembre passat va entrar en 
vigor l’ordenança de civisme 
i convivència ciutadana de la 
Vila d’Abrera. El Ple Municipal 
va aprovar de forma definitiva 
aquesta ordenança en la sessió 
del 5 d'octubre. 

Amb aquesta ordenança volem que 
els ciutadans i ciutadanes del nostre 
municipi gaudeixin dels espais públics 
en condicions de seguretat i salut, i 
tinguin un descans adequat sense si-
tuacions de risc o perill. Amb aques-
ta finalitat, tècnics de l’Ajuntament 
d’Abrera, amb la col·laboració de la 
Policia Local, han desenvolupat una 
normativa que promou i protegeix 
el dret a la convivència i el civisme a 
Abrera.

 AFAVORIR LA CONVIVÈNCIA, 
UNA PRIORITAT
L'ordenança de civisme i convivèn-
cia ciutadana es basa en el dret al 
respecte individual, col·lectiu i insti-
tucional que tenen tots els ciutadans 
i ciutadanes a una convivència de-
mocràtica i lliure; respectant l'àmplia 

diversitat dels ciutadans i ciutadanes 
d'Abrera. La normativa afavoreix la 
convivència entre tots els veïns i veï-
nes independentment del sexe, raça, 
orientació sexual, creences, ideolo-
gies, etc.

REEDUCAR EN LA CONVIVÈNCIA, 
BASE DEL FUTUR
L’ordenança va acompanyada d'un 
reglament de prestacions substitu-
tòries. Així, les sancions per actes in-
cívics es podran substituir per la rea-
lització de treballs i col·laboracions al 
municipi. D’aquesta manera apos-
tem per la reeducació en un tarannà 
de convivència amb respecte a tota 
la ciutadania.
Aquesta normativa permetrà que al-
gun acte incívic que pugui donar-se 
esporàdicament no canviï la nostra 
identitat de municipi, on el respecte 
i la convivència és sempre l'habitual. 
Tenim un poble àmpliament cívic i 
respectuós!
L’ordenança es va aprovar definiti-
vament amb els vots favorables de 
PSC, ERC, CiU, l’abstenció d’Ad'A, 
PP, Cs; i el vot en contra d’Abrera en 
Comú. ■

Nova ordenança

Apostem pel civisme 
i la convivència ciutadana
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ACTUALITAT

La Sala de la Façana del Mones-
tir de Montserrat va acollir, el 
divendres 2 de febrer, l’acte de 
constitució del Parc Rural del 
Montserrat, un projecte promo-
gut per 16 municipis de l'entorn 
de la muntanya de Montserrat, 
entre els quals Abrera, amb la 
Diputació de Barcelona, per des-
envolupar l’activitat productiva, 
econòmica, agrícola, ramadera i 
forestal en aquest territori.

L’acte va anar a càrrec de la pre-
sidenta de la Diputació de Barce-
lona, Mercè Conesa, juntament 
amb l’abat de Montserrat, Josep  
Maria Soler, i el president execu-
tiu del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, Joan Rigol, i va comp-
tar amb la participació del vice-
president primer de la Diputació, 
Dionís Guiteras, i els alcaldes i al-
caldesses dels 16 municipis parti-
cipants en el projecte, que van sig-
nar el conveni.
L’alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, 
va encapçalar la representació del 
nostre municipi amb el regidor de 
Medi Ambient, Xavier Serret, i l'ex- 
regidor de Medi Ambient, Martí Su-
carrats.

Els 16 municipis que integrem el 
Parc Rural som: Abrera, el Bruc, 
Castellbell i el Vilar, Castellgalí, Cas-
tellolí, Collbató, Esparreguera, Mar-
ganell, Monistrol de Montserrat, 
Olesa de Montserrat, Rellinars, Sant 
Salvador de Guardiola, Sant Vicenç 
de Castellet, Vacarisses, Viladeca-
valls i Ullastrell. 

PAISATGE MEDITERRANI
Aquest territori té com a conreu 

Jesús Naharro, alcalde d’Abrera
Des de l'Ajuntament d'Abrera en 
fem una valoració molt positiva. 
Per fi hem signat aquest conveni, 
que ens permetrà donar a 
conèixer els nostres productes 
agrícoles i ramaders i potenciar 
el turisme. Estem molt contents 
d'encertar aquest camí.
 
Xavier Serret, regidor de Medi 
Ambient
El conveni del Parc Rural del 
Montserrat és una oportunitat 
que no podem deixar passar. Per 
fi ha arribat el dia, després de tants 
anys de feina.

Martí Sucarrats, exregidor de 
Medi Ambient
L'Ajuntament d'Abrera ja va donar 
suport a aquesta iniciativa l'any 
2005, quan es va signar el primer 
document.

Valoració
molt positiva

Territori

Signem el conveni del Parc Rural del Montserrat
destacat l’olivera, que juntament 
amb els conreus herbacis, la vinya, 
els fruiters i el bosc, configuren un 
paisatge típicament mediterrani on 
l’activitat ramadera esdevé, a més 
d’una activitat econòmica, una eina 
per a la gestió silvopastoril, sen-
se oblidar productes com la mel o 
l'horta, així com productes artesa-
nals com el mató, el formatge, l'oli 
i el vi, entre d'altres.

SUMAR COMPLICITATS
L’objectiu del Parc Rural del Montse-
rrat és sumar complicitats per po-
sar en valor l’activitat agrària d’un 
territori rural. També engegar ac-
tuacions encaminades a valoritzar 
i diferenciar els productes agraris 
produïts en aquest territori i facilitar 
la incorporació de nous emprene-
dors pagesos i elaboradors arte-
sans, mitjançant un banc de terres i 
un espai de test. També aposta per 
la consolidació dels boscos de pas-
tura, així com a donar a conèixer i 
apropar els ciutadans a aquest en-
torn rural privilegiat de la muntanya 
de Montserrat. ■
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El 19 de desembre passat es 
va obrir al trànsit la via de ser-
vei lateral d’accés al nucli urbà 
d’Abrera i al polígon industrial 
Sant Ermengol amb la finalització 
per part del Ministeri de Foment 
de les obres de millora hidràulica 
del Torrent Gran d’Abrera al pas 
per sota de l’autovia A-2. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
demanar al Ministeri la millora de 
la senyalització en aquest tram. Per 
aquest motiu, s’han instal·lat dos 
semàfors nous que en milloren el 
trànsit.

Les obres van començar a finals del 
mes d’agost de 2016. El Ministeri de 
Foment va desmuntar el vial lateral 
d’entrada a Abrera al pas per sobre 
del Torrent Gran per reparar, condi-
cionar i millorar la capacitat hidràu-
lica de l’obra de fàbrica del Torrent 
Gran sota l’autovia A-2 en el punt 
quilomètric OF 584 + 000. L’antiga 
obra de drenatge s’ha canviat per 
una de nova amb més geometria. 
Des de l’Ajuntament d’Abrera ens 
vam reunir amb representants del 

Parc empresarial

Estudiem la  
implantació de 
dues empreses 

a la zona de 
Sant 
Ermengol
El polígon industrial de Sant Er-
mengol del nostre municipi aco-
llirà dues grans empreses noves 
amb la venda, per part de l’Institut 
Català del Sòl (Incasòl), dels dos 
últims terrenys que el Departa-
ment de Territori de la Generali-
tat tenia a la zona de Sant Ermen-
gol. Des de l’Ajuntament d’Abrera 
hem contactat amb les empreses 
perquè tinguin una implantació 
òptima al municipi.

L’alcalde, Jesús Naharro, ha ex-
plicat que els Serveis tècnics de 
l’Ajuntament s'han posat en con-
tacte amb la gerència d’aquestes 
dues empreses per facilitar-ne el 
seu establiment al polígon industrial 
i que puguin aportar un valor afegit 
al nostre parc empresarial. Les em-
preses que han adquirit els terrenys 
al polígon industrial Sant Ermengol 
són Frigicoll i Acotra i s’ubicaran al 
costat de la Deixalleria Municipal. ■
 

Mobilitat

Dos nous semàfors 
milloren el trànsit al vial 
lateral de l'A-2 per
accedir al nucli urbà

Albert Roca
Regidor d’Obres i Serveis, 
Millora, Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat

Aquesta obertura ha suposat una tor-
nada a la normalitat a l’hora d’entrar 
a Abrera. 
Els dos semàfors nous són una mi-
llora per al funcionament d’aquest 
creuament entre els camions de 
gran tonatge que accedeixen al po-
lígon industrial Sant Ermengol i els 
vehicles que entren i surten del nucli 

urbà del nostre municipi. ■

Amb la crisi econòmica, una fà-
brica situada al km. 2,9 de la ca-
rretera BV-1201 del polígon in-
dustrial Can Vilalba va quedar 
sense activitat i en desús. El tan-
cament de la fàbrica, d’uns 9.000 
m2 i dedicada a l'activitat tèxtil, 
en va provocar el desmantella-
ment furtiu i va esdevenir una 
edificació ruïnosa i amb perill per 
a la seguretat de les persones.

Els tràmits de reclamació de 
l’Ajuntament a la propietat han estat 
continus i s'han imposat diverses 
multes coercitives per incompli-
ment de les ordres imposades. 
El desmantellament es va fer efectiu 
a finals de l’any 2017 i suposa una 
actuació per a la millora del paisat-
ge urbà del nostre municipi, per tal 
de mantenir-lo segur pels veïns i 
veïnes i no degradat. ■

Urbanisme

Desmantellament de la       
nau industrial en ruïna del 
P.I. Can Vilalba 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A
ACTUALITAT

Ministeri de Foment per manifestar 
la nostra preocupació pel retard de 
les obres, que s’havien de realitzar 
en uns mesos, i van provocar re-
tencions de trànsit a l’autovia que 
van afectar bona part dels nostres 
veïns i veïnes. ■
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Ajuntament

         Felicitem la Policia Local, la Brigada Municipal       
         i els voluntaris de Protecció Civil per la feina 
feta durant el temporal de neu
La sala de plens de l’Ajuntament 
d’Abrera va acollir el 13 de març 
l’acte de reconeixement a la nos-
tra Policia Local, Brigada Munici-
pal i voluntaris de Protecció Civil 
per les feines realitzades durant el 
temporal de neu que va afectar el 
nostre municipi la nit del dimarts 
27 de febrer i la matinada del di-
mecres 28 de febrer.

L’acte va comptar amb l’assistència 
de treballadors i voluntaris, de 
l’alcalde, Jesús Naharro, el regidor 
d’Obres i Serveis, Albert Roca, el re-
gidor de Seguretat Ciutadana, José 
Luis Hita, l’inspector de la Policia 
Local, Juan Antonio González, i la 
cap de la Brigada Municipal, Cecilia 
Gaete.
L’alcalde va agrair la dedicació i 
l’esforç realitzat durant les hores crí-
tiques. També va agrair la feina feta 
pel Departament de Comunicació. 
El pla d'actuació per neu va ser ac-
tivat per garantir la seguretat dels 

nostres veïns i veïnes i minimitzar els 
riscos del temporal de neu, primer 
en fase de prealerta i posteriorment 
en alerta.

L’operatiu establert pel Centre de 
Coordinació Municipal (Cecopal) 
va funcionar correctament i es van 
aplicar mesures preventives, com el 
reforç dels serveis de la Policia Lo-
cal, la Brigada Municipal i Protecció 

En situacions d'alerta seguiu 
els nostres canals de comu-
nicació municipals:

Pàgina web  
www.ajuntamentabrera.cat, 

App Connecta't a Abrera. 
Disponible a Google Play 
(Android) i l'App Store (iOS) 

Ràdio Abrera, al 107.9 FM 

Pàgina web 
www.radioabrera.cat

App Ràdio Abrera
Disponible a Google Play 
(Android) i l'App Store (iOS) 

Civil, juntament amb els voluntaris 
de Protecció Civil, així com el De-
partament de Comunicació. ■

L'alcalde, Jesús Naharro, i el regidor de Seguretat Ciutadana, José Luis Hita, van 
felicitar els agents de la Policia Local que van actuar de forma brillant, el 19 de 
juliol de 2017, en una actuació policial a Abrera. L'acte va tenir lloc a la sala de 
plens de l'Ajuntament, el 3 de novembre passat, amb l'assistència de familiars.

En nom de l'Ajuntament, l'alcalde i el regidor van agrair als agents Antonio Fer-
nández, Pilar Mata i Óscar Ramos la professionalitat per la seva participació en 
la detenció de dos individus, que estaven forçant la porta d'entrada d'un domi-
cili del carrer de Pompeu Fabra del nostre municipi. Gràcies a la seva professio-
nalitat i col·laboració van poder evitar el robatori.
També van felicitar els agents l'inspector de la Policia Local, Juan Antonio Gon-
zález, i el sergent Antonio Villalba. 

Reconeixem la tasca dels nostres agents de la Policia Local
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Policia Local

        Cursos de mediació per a
        agents de la Policia Local
Des del Servei de Mediació Ciu-
tadana de l’Ajuntament d’Abrera, 
i amb el suport de la Diputació de 
Barcelona, s’ha dut a terme una 
formació adreçada als agents de 
la Policial Local en gestió i reso-
lució de conflictes i mediació. La 
formació va anar a càrrec d’una 
mediadora especialista en me-
diació policial. 

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, on ajuda i 
acompanya les persones perquè 
elles mateixes puguin trobar solu-
cions satisfactòries al conflicte. 
Cal demanar cita prèvia. Les per-
sones que hi estiguin interessades  

Jornades Mediació

Activitats i diversos tallers 
en les Jornades de Mediació d'Abrera
Amb la col•laboració de diversos 
departaments, des del Servei de 
Mediació del consistori vam ce-
lebrar les Jornades de Mediació 
amb motiu de la commemoració 
del Dia Europeu de la Mediació i   
el Dia Escolar de la No Violència 
i la Pau, que es celebren el 21 i 
el 30 de gener, respectivament. 

poden adreçar-se: presencialment 
a l'Oficina d'Atenció Ciutadana 
(OAC) de l'Ajuntament o al mateix 
Hotel d’Entitats. Horari: de dilluns a 
divendres de 9 a 14 h, dimarts i di-
mecres, de 16.30 a 19 h. ■

En el marc de les Jornades de Me-
diació d’Abrera es van fer una sè-
rie d’activitats gratuïtes i dirigides 
a tota la família. Com l'espectacle 
infantil "Ai, la farina!" , a càrrec de 
la companyia Pengim Penjam Ti-
telles, la representació teatral sobre 
conflictes veïnals "2º Segunda", les 
trobades intergeneracionals en-
tre els nois i noies de l'Espai Jove i 

usuaris i usuàries del Casal d’Avis, el 
taller de gestió de conflictes entre 
pares, mares i fills, filles, sota el títol 
"Com ho podem resoldre?", a cà-
rrec de la mediadora especialitzada 
en conflictes familiars Eva Noguera 
,i l’aparador de la Biblioteca Josep 
Roca i Bros d’Abrera sobre la me-
diació i al Servei de Mediació Ciuta-
dana del nostre municipi. ■

A
ACTUALITAT
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Consum

Tens dubtes sobre consum? 
Vine a l’OMIC i t'ajudarem! 
A l'Oficina Municipal d’Informació 
al Consumidor (OMIC) d’Abrera 
vam iniciar l’any amb novetats im-
portants, ja que vam canviar el dia 
d’atenció al públic i vam ampliar els 
horaris. 

Ara, atenem els veïns i veïnes 
d’Abrera els dimecres, en lloc dels 
dimarts, com es feia fins ara. L’horari 
d’atenció al públic és d’11 h a 13 h i 
de 16.30 h a 18.30 h.

L’OMIC  està ubicada a les depen-
dències del Departament de Pro-
moció Econòmica i Comerç de 
l’Ajuntament d’Abrera, a la primera 
planta del Mercat Municipal (rambla 

del Torrentet 16), on s’han d’adreçar 
totes aquelles persones que vulguin 
sol·licitar cita prèvia al servei. 

També poden trucar al 93 770 01 
02 o enviar un correu electrònic a 
l’adreça consum@ajuntamentabre-
ra.cat.

L’Oficina Municipal d’Informació al 
Consumidor (OMIC) d’Abrera és un 
servei gratuït on poden adreçar-se 
tots els ciutadans i ciutadanes del 
municipi per fer qualsevol consulta 
i reclamació sobre temes de con-
sum que tinguin a veure amb pro-
ductes o serveis contractats a em-
preses. ■

Amb la implementació de la Pla-
taforma Espai Localtec, des de 
l’Ajuntament d’Abrera,  posem a 
disposició dels comerços i dels 
serveis del nostre municipi eines 
i estratègies digitals per guanyar 
competitivitat.

La presentació de la nova platafor-
ma de formació va tenir lloc el di-
marts 6 de març, a la sala de plens 
de l'Ajuntament. L'alcalde, Jesús 
Naharro, i la regidora de Promoció 
Econòmica, Mònica Torre-Marín, 
van animar els comerciants del mu-
nicipi a formar-se i millorar els seus 
negocis amb l'Espai LocalTec. ■

Apostem per la 
tecnologia 

amb l’Espai 
LocalTec

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
i la regidora de Promoció Econò-
mica i Comerç, Mònica Torre-
Marín, van lliurar el 29 de gener 
passat els diplomes als alumnes 
dels cursos d’auxiliar de comerç i 
del software de gestió Empresa-
rial SAP.

El curs d’auxiliar de comerç va tenir 
una durada de 150 hores teòriques 
i 80 de pràctiques en empreses i 
es va dur a terme entre els mesos 
de setembre i novembre de 2017. 
Hi van participar 12 alumnes, que 
es van formar en atenció al client, 

preparació de comandes i opera-
cions auxiliar, en el punt de venda. 
Els comerços que van col·laborar 
en aquest curs amb alumnes en 
pràctiques van ser Esports Abrera, 
Jesmar, Càrniques Masó, Bricora-
ma, Perfumería Gotta, Pretty i Dia 
Supermercat (Olesa de Montserrat).
El curs de SAP (programa integral 
de gestió d’una empresa), de 30 
hores de durada, el van realitzar 13 
alumnes i es va dur a terme durant 
el mes de novembre de l'any pas-
sat.. Aquest curs estava adreçat a 
persones amb experiència i/o for-
mació en el sector administratiu. ■

Entreguem els diplomes del curs 
d’auxiliar de comerç i el curs de 
software de gestió empresarial 

ACTUALITAT
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Cultura 

Disfresses, música, gastronomia i molta diversió 
al Carnestoltes 2018 d’Abrera!
Els veïns i veïnes d’Abrera van 
celebrar, un any més, la festa del 
Rei de la Gresca, el Carnestoltes. 

Les activitats van començar el 8 
de febrer, Dijous Gras. L'Associació 
d'Avis de Santa Maria de Vilalba 
va organitzar un berenar llarder  
amb truites i botifarres. L'endemà, 
l'associació de veïns d'aquest barri 
va celebrar el seu Carnestoltes al 
casal social, amb xocolatada per a 
tothom, sopar i ball. 

Al nucli urbà, a la plaça de Pau Ca-
sals va tenir lloc una animada festa 
infantil, que va finalitzar amb xoco-

latada i coca per als assistents. 
El dissabte 10 de febrer, al matí, al 
Mercat Municipal d’Abrera, es va fer 
un taller de maquillatge infantil. A 
més, des de l’Ajuntament del nos-
tre poble vam organitzar un taller de 
màscares a la Casa de Cultura.

GRAN RUA I CONCURS
La festa va continuar a la tarda amb 
la Gran Rua de Carnestoltes, que 
va començar al Parc de Can Morral 
i va finalitzar a la plaça de Pau Ca-
sals. A l'escenari, el jurat del concurs 
de disfresses va entregar els premis 
amb l’alcalde, Jesús Naharro, i el re-
gidor de Cultura, Francisco Sánchez. 

També va recollir el seu premi Quim 
Gil, alumne de l’Escola Ernest Lluch, 
guanyador del Concurs de Cartells 
del Carnestoltes 2018. La festa va 
continuar l'endemà al matí, amb un
Carnestoltes infantil a la plaça de 
Pau Casals.

CARNAVAL A CAN VILALBA
L'Associació de Veïns de Can Vilalba 
va organitzar una rua i un concurs
de disfresses. Des de l'Ajuntament 
d’Abrera donem les gràcies a la Co-
missió del Carnestoltes, Protecció 
Civil, Brigada Municipal, Casal d’Avis 
i Policia Local per la col•laboració en 
la celebració del Carnestoltes 2018!

CARNESTOLTES 

2018
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Festes

Els Reis Mags d’Orient 
van tornar a tancar el Nadal a Abrera
Els veïns i veïnes d’Abrera van re-
bre amb molta emoció els Reis 
Mags d’Orient. Ses Majestats van 
arribar al nostre poble el diven-
dres 5 de gener i els focs artifi-
cials van servir de benvinguda 
per començar una cavalcada 
multitudinària pels carrers del 
municipi.

A tres quarts de sis de la tarda, el pat-
ge Viu-Viu va arribar a l’escenari si-
tuat al costat de l’Estació dels Ferro-
carrils (FGC) per rebre   Ses Majestats 
els Reis Mags d’Orient. L’emissari 
dels Reis va recollir cartes de nenes i 
nens que no havien pogut lliurar-les 
abans.

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i 
el regidor de Cultura, Francisco Sán-
chez, van rebre els Reis Mags junta-
ment amb el patge i els van entregar  
la clau màgica que obre totes les 
portes del municipi.
Seguidament, els Reis Mags van pu-
jar a les carrosses respectives per ini-
ciar la cavalcada acompanyats d’una 
gran comitiva. 

Aquest any, la Comissió de Reis ha 
renovat la carrossa del rei Balta-
sar. Ses Majestats van repartir cara-
mels i molta simpatia pel passeig de 
l’Estació, carrer de Llobregat, carrer 
de Josep Tarradellas, avinguda de la 
Generalitat, carrer de Sant Jaume, 

carrer del Rebato, avinguda de la 
Generalitat i passeig de l’Església.

La Cavalcada dels Reis Mags va fer 
una parada a l’Església de Sant Pere, 
on van fer la tradicional ofrena al 
Pessebre Vivent. Finalment, els Reis 
Mags van acomiadar-se al carrer 
Major.

Durant la cavalcada, l’alcalde, Je-
sús Naharro, acompanyat pels pat-
ges dels Reis Mags, va fer entrega 
dels diplomes del setè Concurs 
d’Aparadors Nadalencs als guanya-
dors de l’edició d’enguany: Nacho 
Flores, Estètica Rosana, Minerllum, 
Corseteria Mariola i Farmàcia Gaudí. 
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Festes

El Nadal s’ha viscut a Abrera 
amb un munt d’activitats!
Les activitats nadalenques van 
començar el dissabte 16 de des-
embre a la tarda amb la Fira de 
Santa Llúcia, que va tenir lloc a la 
plaça de Pau Casals. 

La fira va comptar amb un mer-
cat d'artesania, objectes de regal, 
animacions itinerants i begudes 
calentes per a tothom, que van 
ajudar a fer passar el fred. La fira 
va comptar també amb l'actuació 
de la coral Contrapunt d'Abrera, 
sota la direcció d’Oriol Hernández, 
i l'actuació de la coral Amazing 
Gospel, amb la direcció de Julio 
Pérez. L'Associació d’Empresaris i 
Comerciants d’Abrera va organitzar 
la jornada, amb la col·laboració de 
l'Ajuntament d'Abrera.

Els alumnes de tercer de Primària 
de l’Escola Francesc Platón i Sartí 
van visitar el nostre Ajuntament el 
22 de desembre passat per oferir un 
petit concert de nadales que va fer 
emocionar tots els presents.

CAGATIÓ POPULAR
Les activitats nadalenques van con-
tinuar la tarda del mateix 22 de des-
embre amb la celebració del Caga-
tió Popular a la plaça de Pau Casals. 

La festa va comptar amb animació 
infantil, a càrrec de Rahmon Roma i 
un pastoret. Aquesta activitat va re-
bre el suport del Banc d'Aliments de 
la Creu Roja i Càritas, que van reco-
llir productes solidaris.  

La música va continuar el 26 de 
desembre amb el tradicional Con-
cert de Sant Esteve que la coral 
Contrapunt va oferir a l’església de 
Sant Pere.
 
PARC DE NADAL
El Parc de Nadal va oferir, un any 
més, un ampli ventall d’activitats 
per gaudir en família: jocs, maqui-
llatge, tallers de temàtica variada, 
inflables, llits elàstics... 
L’edició del Parc de Nadal 2017 va 
tenir lloc el dijous 28 i el divendres 
29 de desembre en horari de matí i 
de tarda al Pavelló Esportiu Munici-
pal del nostre municipi.
També vam poder gaudir de les 
animacions infantils i la participa-
ció del grup de zumba Vive y Baila 
que v fer ballar  les famílies i infants, 
i dels nois del Big Friday.
A banda, es van organitzar dos ta-
llers per als més menuts de jogui-
nes creatives amb elements reci-
clats i de cartes als Reis d’Orient.

 

Festes

Èxit de la 
segona Encesa 
de Llums 
de Nadal a 
Abrera!
El dia 1 de desembre passat, els 
veïns i veïnes d’Abrera van om-
plir la plaça de Pau Casals per 
celebrar la segona Encesa de 
Llums de Nadal. Va comptar amb 
l’animació del grup d’Abrera Big 
Friday, l’Escola Juan Antonio Gar-
cia i les alumnes que formen part 
de l’associació Vive y Baila. Per 
amenitzar la tarda es va fer una 
xocolatada. 

A les sis de la tarda, els delegats del 
tercer curs de Primària de les esco-
les d’Abrera van realitzar l’Encesa de 
llums de Nadal, acompanyats per 
l’alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, 
i el regidor de Cultura, Francisco 
Sánchez Escribano. ■
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PATGE VIU-VIU
El diumenge 31 de desembre passat 
,el Patge Viu-Viu va visitar el nostre 
municipi per recollir totes les cartes 
dels nens i nenes d'Abrera. El patge 
i el seu seguici es van instal·lar a la 
plaça de la Constitució, davant de 
l'Ajuntament, i van recollir totes les 
cartes. Un any més, la Comissió de 
Patges va organitzar aquesta activi-
tat amb la col·laboració de la Regi-
doria de Cultura de l’Ajuntament. 

CONCERT DE CAP D’ANY
Un any més, l'Auditori del Cen-
tre Polivalent va ser l'escenari del 
Concert de Cap d'Any, amb les ac-
tuacions de la Cobla Vila d’Olesa 
i la coral Contrapunt d’Abrera. 
Una excel·lent proposta musical 
per donar la benvinguda a l'Any 
Nou. L’entitat Abrera Sardanista 
va organitzar, un any més, aquest 
concert amb la col·laboració de 
l’Ajuntament.  ■

 

Valorem positivament les revetlles 
de Cap d'Any. Des de l'Ajuntament 
d'Abrera vam apostar per unes festes 
de Cap d'Any lliures de sexisme, amb 
la difusió d’unes recomanacions. I les 
opinions rebudes per part dels assis-
tents van en la mateixa línia de satis-
facció! Moltes gràcies, Abrera! ■

Montse Navarro
Regidora de Comunicació, Dones i Igualtat, 
Infància i Joventut

REVETLLES DE CAP D’ANY
Els abrerencs i abrerenques van 
donar la benvinguda a l'Any Nou 
en les dues revetlles de Cap d'Any 
organitzades des de l'Ajuntament 
d'Abrera. El Pavelló Esportiu Muni-
cipal va acollir amb èxit la Festa de 
Cap d'Any Jove, amenitzada pel 
grup #BigFriday. D'altra banda, el 
Gimnàs de l’Escola Francesc Platón 
i Sartí va acollir la Festa 80's/90's, a 
càrrec de DJ Emilio.

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS
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Cicle Mística Música 

Sons del mediterrani en la cloenda 
del cicle Mística Música
L’església de Sant Pere va acollir 
la cloenda del cicle Mística Mú-
sica, que vam organitzar des de 
l'Ajuntament. El concert va ser in-
terpretat per l’artista Luis Pania-
gua, acompanyat, al contrabaix i 
tambor, pel músic Manolo López. 

Paniagua va crear un ambient íntim 
i de reflexió tot evocant  les sonori-
tats ancestrals del Mediterrani a tra-
vés de la seva veu i d’un dels seus 

Espectacles 

Glops, Càpsules
Escèniques

Acció Cultural 

Digitalitzem més de quatre mil 
fotografies històriques d’Abrera

Des de l’Ajuntament d’Abrera se-
guim apostant per la salvaguarda 
i difusió del patrimoni documen-
tal de la vila, amb la digitalitza-
ció d’imatges i l’organització de 
l’Arxiu Històric Municipal. 

Per aquest motiu, després de les 
tasques d’ordenació i catalogació 
de l’Arxiu fotogràfic i d’acord amb 
la normativa arxivística realitzada a 

La darrera edició de les Càpsules 
Escèniques Glops es va dur  a ter-
me el dissabte 18 de novembre 
amb la col•laboració dels comer-
ços d’Abrera.

Amb l’ajut de tres guies, els espec-
tadors van ser acompanyats a tres 
locals on es realitzaven els especta-
cles: a la botiga de roba per a nens 
Bambi, a La Remarc, comerç de jo-
guines i roba per a nens, i al local de 
Global Serveis SL. ■

partir d’un pla d’ocupació, s’ha fi-
nalitzat una segona fase, amb la 
digitalització de les més de quatre 
mil fotografies històriques d’Abrera, 
també amb el suport parcial d’un se-
gon pla d’ocupació.

En un futur no gaire llunyà, es pre-
veu que aquestes imatges puguin 
ser consultades per tota la ciutada-
nia a través d’una pàgina web. ■

instruments, una reproducció d’una 
lira de la Grècia Antiga, en un marc 
incomparabla com és el de l’església 
romànica d’Abrera.

La vetllada va concloure amb la peça 
"Unidos" i un petit parlament de la 
regidora d’Acció Cultural i Patrimo-
ni, Maria José Orobitg, que va donar 
les gràcies als músics i assistents, 
ens va convidar a retornar als valors 
democràtics de la cultura clàssica. ■

Jazz al Mercat 

Clàssics del 
jazz al Mercat 
Municipal!
En el marc del novè aniversari del 
Mercat Municipal d’Abrera, dins 
del mateix recinte, es va realitzar, 
el 25 de novembre passat, un nou 
concert del cicle musical Musica’t: 
Clàssics del Jazz. 

La vetllada va començar amb un 
preludi interpretat per dos alumnes 
de l’Escola de Música d’Abrera, Ma-
nuela Delgado i Frank Bonilla.
El concert va ser interpretat pel duet 
format per pare i filla Mar & Jaume 
Vilaseca. ■
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“Bodegones” va mostrar una sèrie 
de quadres de l’artista abrerenca 
Aurora Escribano a la Casa
de Cultura el mes d'octubre pas-
sat. En total van ser 30 les obres 
exposades amb diferents temàti-
ques de natura morta, creades des 
dels inicis artístics de la pintora,
pels voltants de l’any 2004.

I el mes de novembre, el veí 
d’Abrera Andrés Murillo va mos-
trar a la Sala Annexa de la Casa de 
Cultura un recull de fotografies de 
temàtica nocturna i paisatge de 
costa.

En el seu treball, cal destacar l’ús del 
"light painting" (pintant amb llum), 
on la imaginació i el control dels di-
ferents tipus de llums són les princi-
pals característiques. ■

Cicle de concerts 

L’Auditori del Centre Polivalent 
acull amb èxit la clausura del 
Festival Musica’t

L’orquestra BCN Camerata i la 
coral Contrapunt d’Abrera van fi-
nalitzar el mes de gener passat el 
cicle musical Festival Musica’t, en 
un emocionant concert que va te-
nir lloc a l’Auditori del Centre Poli-
valent d’Abrera. 

L’acte va començar amb el parla-
ment de la regidora d’Acció Cultural
i Patrimoni, Maria José Orobitg, del 
vicepresident de la Fundació Perso-
na, Societat i Cultura, el Sr. Pau He-
rrera, i l’alcalde, Jesús Naharro. Tots 
tres van coincidir a elogiar la tasca 

Exposicions

La Casa de
Cultura va acollir
les mostres
"Bodegones" i
"Fotos callejeras"

de fomentar de la música clàssica 
com a cultura i de potenciar i crear 
l’hàbit de l’apropament d’aquestes 
obres a tota la ciutadania, dels més 
joves als més grans.
 L’acte va tenir una molt bona rebu-
da per part del públic, que va aplau-
dir i van cantar plegats moltes de les 
peces. Des de la Regidoria volem 
agrair el suport present i futur de la 
Fundació i la col·laboració de la co-
ral Contrapunt, que han demostrat 
que el treball imbricat entre depar-
taments, entitats i ciutadans suma i 
ens enriqueix a tots. ■

Els Illets d'Abrera van tancar el 
diumenge 3 de desembre la Mos-
tra de Teatre de Benvinguda a la 
Reforma i Millora de la Sala Muni-
cipal amb l’espectacle de creació 
pròpia “Y... esto es lo que hay”, que 
va omplir la Sala Municipal.  

La companyia de Teatre Illets 
d’Abrera va organitzar el cicle, en 
col·laboració amb la Coordina-
dora de Teatre del Baix Llobregat i 
l’Ajuntament d’Abrera.
 
Des del consistori donem les gràcies 
al públic assistent. Amb aquest cicle 
vam acomiadar la Sala Municipal per 
a la seva reforma i millora. En uns 
mesos tindrem una sala renovada 
i llesta per acollir noves propostes 
culturals! ■

Teatre 

Els Illets d’Abrera clausuren la 
Mostra de Teatre d’Abrera
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El mes de novembre passat vam 
gaudir del Mes de la Infància 
i la presentació de la Regido-
ria d’Infància de l’Ajuntament 
d’Abrera. 

La Casa de Cultura va acollir el 
dissabte 4 de novembre la pre-
sentació de la regidoria, amb una 
alta participació de famílies i la 
presència de l’alcalde d’Abrera, 
Jesús Naharro, i la regidora 
d’Infància, Montse Navarro, que 
van presentar la regidoria a les 
famílies i als petits, acompanyats 
per l’animació de l’entitat abre-
renca Vive y Baila. 

Infància

Infants i famílies d’Abrera 
gaudeixen del Mes de la Infància 

El diumenge 12 de novembre vam 
poder gaudir, a la Sala Municipal, de 
l’obra "El llop i les 7 cabretes”, de la 
companyia Xip-Xap, i el dissabte 18 
de novembre vam poder passar una 
tarda molt divertida amb el  concert 
de Landry el Rumbero a l'Auditori 
del Centre Polivalent. 
Per finalitzar, el dilluns 20 de novem-
bre vam commemorar el Dia Inter-
nacional dels Drets dels Infants amb 
la col·laboració de la  Biblioteca Jo-
sep Roca i Bros, que va fer l’activitat 
“Vine a crear el teu titella!”. A través 
d’aquestes joguines explicàvem els 
drets dels infants acompanyats d’un 
berenar per a les famílies. ■

L' alumnat i el professorat de 
l’Institut Voltrera del nostre mu-
nicipi van assistir, el dilluns 25 
de setembre, a la xerrada #SE-
BUSCANVALIENTES, organitza-
da per l’AMPA del centre amb la 
col·laboració de l’Associació No 
Al Acoso Escolar i l’Ajuntament 
d'Abrera, i que va tenir lloc al Pa-
velló Esportiu Municipal. 

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i la 
regidora d’Ensenyament, Maria José 

L’Institut Voltrera diu "NO!" 
a l’assetjament escolar 

 

El Taller de 
Llengua visita 
l'Ajuntament 
Les alumnes del Taller de Llengua 
van visitar l’Ajuntament d’Abrera 
el 4 de desembre passat per conèi-
xer el funcionament. 
Des de l'Ajuntament valorem molt 
positivament l'assistència de les do-
nes al taller. Per a elles, aprendre ca-
talà és important, ja que és una eina 
integradora al municipi d’Abrera. ■

Autora local

L’Aula d’Adults 
rep la visita 
de Josefina 
González
El 27 de setembre ens va visitar a 
l’Aula d’ Adults la senyora Josefina 
González, veïna d’Abrera i autora 
de la trilogia “Mister Fred”. 
L'escriptora ens va explicar que no va 
poder anar a l’escola, però li agrada 
escriure contes. L'autora els escriu a 
mà i el seu fill els passa a l’ordinador. 
La Josefina González ha escrit tres 
històries amb molt d’amor i sensi-
bilitat. El protagonista és un ninot 
de neu, Mister Fred, que viu moltes 
aventures. Les alumnes van llegir els 
contes i van dedicar a l'autora una 
gran ovació. Gràcies per la visita, 
Fina! Continua creant! ■

Orobitg, van assistir a la xerrada, im-
partida per l’actor i cantant Juan Ma-
nuel Montilla "el Langui" i l'exjugador 
de bàsquet Iñaki Zubizarreta.
Animats pels ponents, diversos 
alumnes van explicar que havien es-
tat víctimes de "bullying" o que ha-
vien assetjat companys. Per la presi-
denta de l’AMPA de l’Institut Voltrera, 
Núria Carretero, aquesta activitat és 
important per conscienciar als joves 
que l’assetjament existeix i que es 
pot treballar des de la prevenció. ■
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Educació

La mestra de l’Escola Ernest Lluch 
Eva Carrillo és una de les "millors 
docents d’Espanya"

Felicitem la mestra Eva Carrillo, 
de l’Escola Ernest Lluch del nostre 
municipi, que ha quedat en setena 
posició en els Premis Educa Aban-
ca 2017 Millor Docent d’Espanya, 
en la categoria d'educació infantil. 

Eva Carrillo, veïna de Martorell, ha 
estat l’única mestra catalana finalis-
ta de la seva categoria. Els Premis 
Educa Abanca difonen la bona tasca 
realitzada pels docents i la sensibi-
lització de la societat en la impor-
tància dels col·lectius de professors i 
professores en totes les etapes edu-
catives. ■

SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Centre Obert

El Centre Obert 
“La Galàxia” 
omple l'oferta 
d’activitats!
El Centre Obert La Galàxia de 
l’Ajuntament d’Abrera, ha recupe-
rat el projecte “Tardes de jocs en 
família”. 

Durant els mesos de novembre i 
desembre passats, les famílies del 
grup dels més menuts van assistir, 
conjuntament amb els fills i filles, al 
centre per gaudir de diverses tardes 
de jocs: cuina en família, ludoteca, 
manualitats, espai de lectura... 

L’Institut Voltrera diu "NO!" 
a l’assetjament escolar 

Des de l’Ajuntament d’Abrera ens 
vam unir a la reivindicació dels 
drets de les persones amb disca-
pacitat intel•lectual, que es va ce-
lebrar el primer cap de setmana de 
desembre.

El dissabte 2 de desembre vam 
il·luminar de color taronja, el color de 
la discapacitat intel·lectual, dos edi-
ficis emblemàtics del nostre poble: 
l’edifici de l’Ajuntament i el Porró de 
la plaça del Rebato. L'acte va comptar 
amb l’assistència de l’alcalde, Jesús 
Naharro, el regidor d’Esports, Cultura, 
Gent Gran i Salut, Francisco Sánchez, 

la presidenta de Dincat i gerent de la 
Fundació Arc de Sant Marti, Rosa Ca-
denas, personal tècnic de Serveis So-
cials i usuaris i famílies vinculats amb 
la Fundació Arc de Sant Martí i altres 
centres especialitzats.
 
El diumenge 3 de desembre vam as-
sistir a la lectura d’un manifest per part 
de nois i noies del Taller Ocupacional 
de Can Comelles (TOCC) i de la Fun-
dació per a la Integració Laboral (FIL), 
que va tenir lloc a la sala de plens de 
l’Ajuntament, amb la presència de di-
ferents entitats i de ciutadans i ciuta-
danes del poble. ■

Serveis Socials

Celebrem el Dia Internacional 
de les Persones amb Discapacitat

Centre Polivalent
(plaça del Rebato, 1,
 cinquena planta). 
Telèfon: 93 770 33 44. 
Correu electrònic: 
centreobert@ajuntamentabrera.cat

Atenció a les famílies

Grup de Suport 
Emocional i 
Ajuda Mútua 
adreçat als 
cuidadors
Des de l’Ajuntament d’Abrera, i en 
col·laboració amb la Diputació de 
Barcelona, vam iniciar el mes de 
setembre passat les trobades del 
Grup de Suport Emocional i Aju-
da Mútua (GSAM), adreçat a les 
persones cuidadores no profes-
sionals de persones en situació 
de dependència. 
El programa va comptar amb 10 
sessions, que van tenir lloc al Ca-
sal d'Avis. 

Els participants del grup terapèutic, 
format per gairebé 20 persones, 
van poder compartir experiències 
amb altres persones cuidadores i 
van comptar amb l'assessorament 
d'una psicòloga. També van rebre 
informació sobre diferents recursos 
de suport. Els assistents i la profes-
sional van valorar molt positivament 
les trobades. ■
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Minideixalleries 

Instal·lem 
tres panells 
minideixalleria

Medi Ambient

Actuem per combatre la plaga 
de la processionària del pi
A finals de 2017, des del consistori 
del municipi, vam dur a terme ac-
tuacions als parcs i jardins munici-
pals. Vam realitzar un tractament 
biològic per tal d’evitar les molès-
ties i controlar la plaga de la pro-
cessionària del pi, que ha demos-
trat l'eficàcia com a insecticida i 
que és completament innocu per 
a les persones i els animals.  

Aquest tractament està basat en els 
insecticides microbians del "baci-
llus thuringiensis", que és un bacteri 
que quan és ingerit per les erugues 
n'ataca el sistema intestinal, i evita 
que continuïn amb la seva alimenta-
ció i desenvolupament. Aquest trac-
tament segueix la política de control 
biològic i respecte amb els ecosiste-
mes, persones i vegetació del mu-

Per tal de facilitar a la ciutada-
nia el reciclatge d’aquelles frac-
cions de residus que no formen 
part de la recollida habitual, des 
de l'Ajuntament d'Abrera hem 
instal·lat tres panells minideixalle-
ria al nostre municipi. En aquests 
podem dipositar piles, acumula-
dors, CD, telèfons mòbils, bombe-
tes o petits cartutxos d’impressora. 

Els espais on es localitzen els panells 
minideixalleria són davant del Centre 
Polivalent (plaça del Rebato, 1), da-
vant del Pavelló Esportiu Municipal 
(passeig de l’Església, 22) i entre el 
Mercat Municipal i el CAP (carrer de 
Martorell, 20).
 
Amb aquests tres punts de recollida 
de petits residus fem un pas més per 
facilitar i apropar el reciclatge a la 
ciutadania i fer d’Abrera un municipi 
més sostenible. 

Des de l'Ajuntament us animem a 
fer ús de les minideixalleries. Entre 
tots millorem el medi ambient! ■
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nicipi que s’aplica amb la resta de 
plagues. 

Els pins de titularitat privada han de 
ser tractats pels seus propietaris, 
preferentment amb mètodes biolò-
gics. Aquestes accions, tant a l'hora 
de fer els tractaments com de mani-
pular les bosses, les han de realitzar 
persones experimentades. I és ne-
cessari mantenir allunyats els nens i 
nenes, gent gran i animals domès-
tics per seguretat.

L’ educació entre els més petits de 
la casa també és molt important. Per 
exemple, les famílies poden mostrar 
fotos de la processionària als més 
menuts per advertir-los sobre la im-
portància de no tocar mai aquestes 
erugues. ■

Medi Ambient

Jo també soc d’Abrera. 
Penja’m la xapa!
Tens un animal de companyia? Des 
de l'Ajuntament hem iniciat la cam-
panya de distribució de plaques 
identificatives de gossos, gats i fu-
res censats al nostre municipi. La 
identificació amb microxip, xapa 
i inscripció al cens municipal són 
mesures obligatòries per a les per-
sones propietàries de gossos, gats i 
fures i és per aquest motiu que hem 
engegat la campanya “Jo també 
soc d’Abrera. Penja’m la xapa”.

Els propietaris i les propietàries 
d’animals censats al registre d’animals 
de companyia d’Abrera han rebut la 
trucada del personal de l’Ajuntament 
informant de la campanya. S'ha apro-
fitat per verificar les dades i poder 

actualitzar el cens. Els propietaris i 
les propietàries d’animals ja cen-
sats podeu passar directament pel 
nostre Ajuntament, a les oficines 
d’Urbanisme i Territori, a l’avinguda 
Lluís Companys, número 8, de di-
lluns a divendres, de les 9 a les 14 
hores, i sol·licitar, de manera gra-
tuïta, la xapa identificativa del vostre 
animal. ■



Més de cent persones van partici-
par, el dijous 19 d’octubre, en la se-
gona part de l’intercanvi amb veïns 
i veïnes d’Hostalets de Balenyà. 
En aquesta ocasió, va ser un grup 
d’Hostalets qui va visitar Abrera. 
Des de l'Ajuntament  vam organit-
zar aquesta activitat amb l'objectiu 
de promoure l'envelliment actiu.

La visita incloïa dues rutes pel mu-
nicipi. A la primera es va visitar 
l'Ajuntament, on es va poder veure 
un vídeo sobre la història d'Abrera. 
Seguidament es va visitar l'Església, 
el carrer Major i el carrer de La Font. 
A la segona ruta es va veure la part 
més moderna d’Abrera amb la visita 
als principals edificis municipals.

Després els participants (61 perso-
nes de Balenyà i 47 d'Abrera) van 
tornar al Casal d'Avis per dinar.

Des de l’Ajuntament d’Abrera valo-
rem molt positivament aquesta ac-
tivitat. La finalitat és crear relacions 
i xarxes entre les persones grans de 
diferents pobles i ciutats de la de-
marcació de Barcelona. ■

Gent Gran

Promovem 
l’envelliment 
actiu amb Els 
Hostalets de 
Balenyà

El Casal d’Avis d’Abrera va celebrar 
el tradicional berenar-sopar per 
desitjar un bon nadal a la nostra 
gent gran. Al voltant de 440 avis i 
àvies del nostre municipi van parti-
cipar en la festa, que va tenir lloc al 
Pavelló Esportiu Municipal el diu-
menge 10 de desembre. 

Una vegada més, la feina feta per la 
junta del Casal d'Avis, conjuntament 
amb un grup de voluntaris i volun-
tàries del casal, va fer possible que la 
festa fos tot un èxit, una vetllada en 
què no van faltar els productes típics 

Festes

440 avis i àvies d'Abrera van celebrar el Nadal 
al Pavelló Esportiu Municipal

Solidaritat

585 quilos de solidaritat 
en el Festival del Grup de Teatre 
del Casal d'Avis d'Abrera
El Grup de Teatre del Casal d’Avis 
d’Abrera va presentar, un any més, 
el seu nou espectacle de varietats, 
amb molta música, ball, diver-
sió i solidaritat, el 2 de desembre 
passat. El Festival Operació Qui-
lo va tenir lloc a la Sala Munici-
pal amb un gran èxit de públic. 
Veïns i veïnes d’Abrera van omplir 
l’aforament de la sala i van mos-
trar, novament, la solidaritat apor-
tant diferents productes alimen-
taris: conserves de peix, cacau en 
pols, sucre, tomàquet fregit i oli 
per a les persones més necessita-
des del municipi. 

Aquesta és una activitat organit-
zada pel Grup de Teatre del Casal 
d'Avis i Càritas Abrera amb el suport 
de l'Ajuntament. L'alcalde d'Abrera, 
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Jesús Naharro, i el regidor de Gent 
Gran, Francisco Sánchez, van agrair 
la col·laboració de tots els assistents 
a l'acte i la portaveu de Càritas, Pilar 
Cañadas, ens va facilitar els quilos re-
collits, que en aquesta ocasió van ser 
585. 

BERENAR DE NADAL
El Grup de Teatre del Casal d’Avis 
d’Abrera va celebrar un berenar de 
Nadal, al Casal d'Avis del nostre mu-
nicipi, el 13 de desembre passat, 
per celebrar les festes nadalenques. 
El grup de teatre comença ara a fer 
intercanvis amb altres poblacions de 
Catalunya per fer el seu espectacle, 
que es va estrenar el 2 de desembre. 
També han començat ja els assajos 
i la preparació del nou cicle, que 
s'estrenarà el desembre de 2018. ■

de Nadal, com els torrons i els polvo-
rons, i que va comptar amb amenit-
zació musical per al ball.
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 

i el regidor de Gent Gran, Francis-
co Sánchez, van entregar, durant 
l’esdeveniment, plaques comme-
moratives a diverses persones en ho-
menatge a la seva trajectòria al Casal 
d'Avis. ■
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S
Frontó

José Juan 
Cuesta i Dani 
Mendoza 
reforcen el 
Club Frontenis 
Abrera

El Club Frontenis Abrera comp-
ta amb dos reforços importants 
des del mes de gener passat. El 
veí d’Abrera José Juan Cuesta i 
Dani Mendoza tornen a les files de 
l’entitat esportiva del municipi i de-
fensen els seus colors en la Divisió 
d'Honor, la màxima categoria del 
frontenis català. 

Els jugadors han format part del Club 
Sant Fost de Campsentelles dues 
temporades (2016 i 2017). Hi han 
participat a un gran nivell i han arri-
bat a disputar els "play off s" per al tí-
tol de Divisió d’Honor. Per a aquesta 
temporada, tots dos jugadors s’han 
incorporat de nou al club abrerenc 
després d’haver arribat a un acord en-
tre l'entitat i els esportistes.  ■

Gimnàstica artística

Les esportistes d’Abrera 
continuen imparables!
Les nostres esportistes continuen 
sumant èxits en gimnàstica artísti-
ca femenina. El 20 de gener passat 
es va celebrar a Bellcaire (França) 
la primera fase de la lliga francesa 
de gimnàstica artística. L’abrerenca 
Ainara Llopis va participar-hi amb 
l’equip CGA L'Hospitalet, que va 
competir amb el club Gym Flip 
Beaucaire Tarascon, on van obtenir 
la segona posició per equips. 

El 20 de gener passat va tenir lloc a 
Mitry-Mori (París) el sisé Trofeu Inter-
nacional de gimnàstica artística feme-
nina Passionato, on l’abrerenca Carla 
Alarcón, del Club Gimnàstica Espa-
rreguera, va participar en la categoria 
sènior, i es va classificar en primera 
posició individual. Per últim,el 13 de 
gener es va disputar a Olot el Segon 

Trofeu Ciutat d’Olot de gimnàstica ar-
tística. En aquest torneig va participar 
Ainara Llopis, en la categoria de vía 
olímpica 5, que va obtenir la terce-
ra posició en la general, la tercera en 
barra i la primera posició per equips. 
Carla Rodríguez, en el nivell base 7 
petites, es va classificar com a segona 
en terra i primera per equips.  ■
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Gimnàstica artística

Les gimnastes de La Vinya Gimnàstic 
Club continuen sumant èxits!
Les integrants del club de gimnàs-
tica artística La Vinya no abaixen la 
guàrdia i han obtingut molt bons 
resultats en diferents campionats 
celebrats recentment.
 
D’una banda, destaquen les posi-
cions de les gimnastes abrerenques 
en el Campionat Nacional de gim-
nàstica artística celebrat el juliol pas-
sat al pavelló poliesportiu Pisuerga 
de Valladolid, on van aconseguir un 
total de sis medalles, repartides en 
les següents esportistes i categories:  
Lucía Zafra (La Vinya GC): campio-
na d'Espanya i medalla de plata en 
paral·leles en Promogym 2

Nerea Mora (La Vinya GC): medalla 
de bronze en terra en Promogym 2
Paula Fernández (La Vinya GC): me-
dalla de bronze en salt en nivell 1

D’altra banda, l’equip  de la Divisió C 
de La Vinya s’ha proclamat campió 
en la segona fase de la Lliga Ibèrica 
de gimnàstica artística celebrada a 
Vila-real. L’equip de La Vinya Gim-
nàstic Club d’Abrera, integrat per 
Emma Cantos, Lucía Zafra, Alexia Es-
pin, Neus Valenzuela, Marina Capilla, 
Julia Lavandeira, Irene García, Marta 
Royo i Ana Muños, es va classificar en 
primera posició entre els vint equips 
participants en mateixa categoria. ■



Els dies 21 i 22 d’octubre passat, 
es va disputar la VII Pujada Doga 
Santa Maria de Vilalba-Ullastrell, 
prova organitzada per l'entitat 
Club Esportiu i Gas Factory Marc 
Gené. Amb 80 vehicles inscrits, la 
cursa va ser tot un èxit de partici-
pació! 

La prova automobilística va tenir lloc 
a la carretera BV 1202, en un traçat 
de 3,775 km conegut com “El suro”. 
La prova va ser puntuable per al 
Campionat de Catalunya de pilots 
de muntanya, entre altres competi-
cions d'aquesta especialitat.
 
HOMENATGE A LLUÍS COSTA
Aquest és el segon any que la pro-
va homenatja a Lluís Costa, un dels 
impulsors de la cursa, que va morir 
l'any passat.
 
La Pujada Doga Santa Maria de Vi-
lalba–Ullastrell és una de les pro-
ves destacades de l'automobilisme 
català. L’esdeveniment va provocar 
una gran expectació i va comptar 
amb un públic nombrós. ■

Motor

Èxit de la VII 
Pujada Doga 
Santa Maria 
de Vilalba- 
Ullastrell. 2n 
Memorial Lluís 
Costa

Cursa rural 

Èxit de la primera edició 
de la divertida cursa d’obstacles 
Inferno Race!
169 corredors van gaudir de la 
primera edició de la Inferno Race, 
una cursa de cinc quilòmetres 
amb 15 obstacles que va tenir lloc 
per zones rurals del nostre muni-
cipi el diumenge 15 d’octubre. Des 
de l'Ajuntament vam col•laborar 
en l’organització d’aquesta cursa 
amb el Club d’Atletisme d’Abrera. 

Els corredors van fer la cursa repar-
tits en set tandes de 25 persones. 
Saltar tanques, portar pneumàtics, 
arrossegar-se pel fang, escalar cor-
des, encistellar pilotes de bàsquet... 
Els 15 obstacles van fer d'aquesta 
cursa un esdeveniment destacat per 
l'originalitat de les proves, l’encant 
del camí i, sobretot, l'actitud dels 
més de 40 voluntaris.
La cita es va convertir en tota una 
festa, en clau saludable, que va fi-
nalitzar amb la cerimònia de lliura-
ment de premis. En representació 
de l'Ajuntament d'Abrera, el regi-
dor d'Esports, Francisco Sánchez, i 
el cap del Departament d’Esports, 
Joaquim Esteve, van destacar el su-
port de l’Ajuntament a aquest tipus 
d'activitats saludables i van felicitar 
l'equip organitzador. 

RESULTATS
El corredor Jesús Morales, del club 
Tigres Tropicals, es va alçar com a 
campió de la categoria masculina 
amb un temps de 00:42:24 (temps 

real de 00:24:11). En la categoria fe-
menina, la corredora Elisabet Corne-
llà, del club Triatló Malgrat, va aconse-
guir el podi en finalitzar la cursa en un 
temps oficial de 00:57:34 (temps real 
de 00:30:19). El premi a l'equip més 
nombrós se'l va emportar l’abrerenc 
Tranki KVamos, amb 16 integrants, 
que ho van donar tot quilòmetre a 
quilòmetre.

La Inferno Race es consolida com 
una forma diferent de córrer i gaudir 
de cada gambada, independentment 
del nivell del corredor. Us esperem 
per a la propera edició! ■

"Todavía recuerdo como hace cuatro 
meses Fran, el creador de la Inferno 
Race, y Jordi Moreno, presidente del 
Club de Atletismo de Abrera, se reu-
nieron conmigo y me propusieron el 
proyecto, enseguida supe que desde 
Abrera debíamos apoyarlo al máxi-
mo. El año que viene repetiremos 
y de forma más ambiciosa. ¡Contad 
con nosotros para fomentar el de-
porte en buena compañía! ■   

Francisco Sánchez
Regidor d’Esports
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Spinning

Fas "spinning" al 
CAM? Reserva 
la teva bicicleta 
"on-line"!
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
iniciat amb èxit un nou sistema de 
reserves "on-line" de les bicicle-
tes per a l’activitat de "spinning" 
que fem al Centre Aquàtic Munici-
pal (CAM). Aquest nou sistema va 
entrar en funcionament el mes de 
febrer d’enguany i ha tingut molt 
bona acollida entre els usuaris de 
l’activitat. 

Les usuàries i usuaris interessats a 
participar en aquesta activitat poden 
reservar la bicicleta a l’enllaç https://
deporsite.net/ajuntamentabrera/. Cal 
fer un clic a la pestanya APUNTAR-SE 
per obtenir la clau d’accés (trobareu 
les instruccions del procés d’accés i 
reserves fent clic aquí).

CLASSES DE DILLUNS A DISSABTE
Al voltant de 270 persones abonades 
al Centre Aquàtic Municipal (CAM) fan 
cada setmana "spinning". Les classes 
es realitzen de dilluns a dissabte, amb 
un total de 17 hores setmanals. La sala 
on es fa l’activitat disposa de 20 bici-
cletes per dur a terme l’activitat. ■

Futbol sala

Assistim a la presentació 
de la temporada del Club 
Esportiu Abrera FUTSAL

El Pavelló Esportiu Municipal va 
acollir, el diumenge 17 de desem-
bre passat, l’animada presentació 
dels equips del Club Esportiu Abrera 
FUTSAL, des de l’escola fins al pri-
mer equip. La presentació va ser tot 
un espectacle amb els jugadors i ju-
gadores com a protagonistes. 

El Club Esportiu Abrera FUTSAL va 
presentar els 14 equips de l’entitat i els 
seus entrenadors amb llums, música 
i el suport de familiars i amics des de 
la graderia del pavelló. Una entitat jove 
però amb molta projecció, tal  com 
demostren els bons resultats assolits 
les darreres temporades, amb ascens 
de categoria els últims anys de dos 
dels equips base.
L’acte va comptar amb la presència 
de l’alcalde, Jesús Naharro, i el regi-
dor d’Esports, Francisco Sánchez, que 

van agrair a l’entitat la feina que fan 
per al foment de l’esport al municipi. 
També va assistir a l'acte Pol Pacheco, 
col·laborador de l'entitat i jugador de 
Catgas Santa Coloma. La presentació 
va finalitzar amb una foto de grup.
 
ENTITAT SOLIDÀRIA
El Club Esportiu Abrera FUTSAL tam-
bé va col·laborar amb l'Ajuntament en 
els actes organitzats al voltant del Dia 
Internacional per a l'Eradicació de la 
Violència Masclista i qualsevol tipus de 
violència i va enviar durant l'any passat 
material esportiu al Marroc mitjançant 
la col•laboració amb l’entitat motera 
Pallejà Riders Club. 
Amb aquestes accions, el club poten-
cia valors com la solidaritat entre els 
nens i nenes, que van col·laborar en la 
preparació de l’enviament del material 
cedit. ■

        Abrerainfo            maig 201828

S
SOCIETAT, CULTURA I ESPORTS

Futbol

Agrupació Esportiva Abrera

Aquesta temporada 2017-2018, l'associació esportiva d'Abrera compta 
amb un total de 320 jugadors i 18 equips federats.



Bàsquet

El Club Bàsquet Abrera 
presenta els equips de la temporada 2017-2018 

Aquesta temporada, el Club Bàs-
quet Abrera estrena equipament i 
torna a tenir un equip femení (mini 
femení). Com a objectiu, el club 
aposta per fomentar el bàsquet 
base, sobretot l’escola i el mini-
femení. Seguiran fent jornades 
esportives a les escoles del mu-
nicipi. També, aposten per man-
tenir l'equip sènior a Tercera o la 
possibilitat de pujar-lo a Segona 

Catalana. El CB Abrera fa 32 anys 
que fomenta el bàsquet al nostre 
municipi.

La presentació, amb l’amenització 
del grup de batuka Tokem x tu, 
va comptar amb la presència de 
l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, 
el regidor d’Esports, Cultura i Gent 
Gran, Francisco Sánchez, la regidora 
d’Infància, Joventut, Dones i Igualtat 
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i Comunicació, Montse Navarro, i el 
regidor Miguel Carrión.

CLUB SOLIDARI
Durant la presentació es van recollir 
aliments per a Càritas Abrera i es va 
anunciar l’adhesió del club al mani-
fest contra la violència de gènere im-
pulsat per entitats del municipi. Una 
jugadora de l’entitat va llegir el mani-
fest i es va fer un minut de silenci. ■

Centre Aquàtic Municipal

Ampliem l’horari del 
Centre Aquàtic Municipal (CAM)
Des de principis d'any, el Centre 
Aquàtic Municipal (CAM) del nostre 
municipi obre a les 7 del matí, en 
lloc d’obrir a les 8 hores. Hem am-
pliat el servei 5 hores setmanals re-
collint la petició dels usuaris de les 
instal•lacions. Des de l'Ajuntament 
hem apostat per millorar el servei 
amb la implementació d’aquesta 
ampliació horària. 

Els horaris del CAM per a l'any 2018 
són de dilluns a divendres, de 07.00 
a 22.00 hores. Dissabtes, de 09.00 a 
20.00 hores, i diumenges, de 10.00 a 

14.00 hores. Així, les instal·lacions del 
Centre Aquàtic Municipal estan ober-
tes un total de 90 hores setmanals.

ÈXIT DE LES ACTIVITATS DE SALA
Les activitats de sala, que es realitzen al 
Pavelló Esportiu Municipal, al gimnàs 
municipal de l’Escola Francesc Platón 
i Sartí i al Casal Social de Can Vilalba, 
tenen una gran acollida, amb més de 
300 persones inscrites en 18 grups.

Destaquem la pràctica de taekwondo, 
amb tots els grups plens, i les activitats 
gratuïtes per a la gent gran empadro-

nada a Abrera. Aquestes activitats els 
ajuda a mantenir-se en forma i a fo-
mentar les relacions socials.

MILLORES PREVISTES
EN ELS EQUIPAMENTS
Per a aquest any tenim previst la 
instal·lació d'un deshumectador al 
Centre Aquàtic Municipal i diverses ac-
tuacions a la Piscina Municipal d’Estiu, 
com l’adequació de nous vestuaris, 
farmaciola i sala de màquines. ■



Cardioprotecció

        Augmentem el nombre de desfibril•ladors (DEA) 
        amb la instal•lació de sis dispositius més a la via 
pública i també als barris del municipi

El 20 de febrer passat, des de 
l’Ajuntament d’Abrera, es van 
instal·lar sis desfibril•ladors ex-
terns automàtics (DEA) més al nos-
tre municipi per poder intervenir 
ràpidament en el cas que una per-
sona tingui una aturada cardíaca. 
Com a novetat, destaquem que els 
nous dispositius estan instal·lats al 
carrer i també als barris d’Abrera. 

Els nous aparells se sumen als ja 
existents en dependències munici-
pals com el Centre Aquàtic Munici-
pal (CAM), la Sala Municipal, el Mer-
cat Municipal, el Centre Polivalent i 
la Casa de Cultura.
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Els sis nous desfibril·ladors estan 
ubicats al nucli urbà del municipi: 
davant del Casal d’Avis, davant del 
Casal Santa Maria Vilalba, davant la 
Masia Can Vilalba, a una banda de 
l’edifici de les regidories de Serveis 
Socials i Dones i Igualtat, al Casal 
Social Les Carpes i al barri de Ca 
n’Amat. 

El desfibril·lador extern permet ana-
litzar el ritme cardíac, identificar les 
arrítmies mortals que requereixen 
desfibril·lació i administrar una des-
càrrega elèctrica amb la finalitat de 
restablir el ritme viable amb nivells 
alts de seguretat. 

Les aturades cardíaques constituei-
xen un important problema de sa-
lut pública i poden afectar qualse-
vol persona  de forma inesperada. 
Davant d’aquestes situacions, l’inici 
precoç de la reanimació cardiopul-
monar i la ràpida desfibril·lació en un 
màxim de 10 minuts milloren l’índex 
de supervivència en més d’un 70% . 
D’aquí la importància de disposar de 
desfibril·ladors accessibles a tothom.
Tot i que qualsevol persona el 
pot utilitzar, des de l’Ajuntament 
d’Abrera, juntament amb l’empresa 
CardioSOS, organitzarem sessions 
formatives. Properament informa-
rem de les dates previstes. ■
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Sanitat

L’apnea del son i el càncer de 
mama centren les xerrades de 

promoció de la salut  
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
organitzat un nou cicle de xerrades 
de promoció de la salut amb dos te-
mes centrals: l’apnea del son i el càn-
cer de mama. D’una banda, la doc-
tora Noelia Pablos, pneumòloga de 
l’Hospital de Martorell, va impartir la 
xerrada de salut dedicada a l’apnea 
del son, que va tenir lloc a la Casa de 
Cultura el dimecres 29 de novembre 
passat. 

Les persones que tenen més risc 
d’apnea són homes, persones amb so-
brepès, amb història familiar o amb les 
vies respiratòries petites Si tens apnea 
del son és important que comencis a 

canviar canvis en l’estil de vida, com ara 
baixar de pes, evitar l’alcohol, el tabac o 
el consum de fàrmacs sedants. També 
hi ajuda dormir de costat i mantenir les 
vies nasals netes. 
D’altra banda, la Casa de Cultura va 
acollir, el dimecres 25 d’octubre, la xe-
rrada dedicada al càncer de mama, 
realitzada per la doctora Meritxell Be-
llet, oncòloga de la Unitat de Càncer de 
Mama de l’Hospital de la Vall d’Hebron 
de Barcelona. 
Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm 
l'assistència de veïns i veïnes en 
aquestes xerrades de promoció de 
la salut. Continuem treballant en les 
properes ! ■

El passat 29 d’abril el meu pare Pere 
Palau va caure davant del Merca-
dona, a 4 passes d’arribar a casa 
meva… Afortunadament sempre hi 
ha gent amb bon cor… A qui va avi-
sar als Serveis Mèdics, mil gràcies.

Avui vull agrair també als Serveis 
Mèdics i, especialment, a la Poli-
cia Local, la seva professionalitat 
i la seva atenció als familiars en 
aquests moments de nervis i de no 
saber molt bé que fer.

Malauradament avui 17 de maig el 
meu pare ens ha deixat. Descansi 
en pau.

Carme Palau Marsa

AGRAÏMENT ALS 
SERVEIS MÈDICS
I A LA POLICIA LOCAL
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• Casa de Cultura Biblioteca Josep Roca i Bros
C/ Federico García Lorca, 17
• Casal d’Avis Rambla del Torrentet, 8
• Centre Polivalent Casal de Joves. Escola Municipal
de Música. Centre Obert Galàxia Plaça del Rebato, 1
• Hotel d’Entitats Plaça de l’Escoles Velles, s/n
• Pavelló Esportiu Municipal Passeig de l’Església, 22
• Centre Aquàtic Municipal (CAM)
Passeig de l’Estació 24, bis
• Deixalleria Municipal C/ Progrés, 15

• Ajuntament d’Abrera Plaça de la Constitució, 1
• Serveis Socials, Dones i Igualtat C/ Tarragona, 2
• Educació C/ Rosers, 1
• Cultura, Medi Ambient, Obres i Serveis,
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat
C/ Lluís Companys, 8
• Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Mercat Municipal, primera planta.
Rambla del Torrentet, 16 - Martorell, 20
• Policia Local C/ Rosalia de Castro, 7
• Ràdio Abrera C/ Casamada, 14

ADRECES AJUNTAMENT

TELÈFONS D'INTERÈS

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, de-
manem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 03 25. Edita: Departament de Premsa i Comunicació. 
Disseny gràfic: Armando Catalán. Impressió: Indugraf Offset. D.L: B-37061-82. Més informació a www.ajuntamentabrera.cat

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 de les que siguin injurioses. La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades.

Ajuntament
d'Abrera

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 .................................93 472 92 47
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
Residència Geriàtrica ‘Canigó’  .......................... .......93 770 29 00

Servei de Neteja Urbana
(Conc. Abrera, SA)  .................................................. ........93 770 28 17
Taxi Òskar Gerhard  ................................................ ........608 798 805
Taxi Sandra Arévalo  ............................................... ........608 792 794
Taxi Antonio Quesada Medina  .......................... ........608 146 765
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
Contra la Violència de Gènere ......................016 / 900 900 120

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
Protecció Civil  .......................................................................93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’  ...........................93 770 43 34
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  ................................................................607 350 836
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



La informació d’Abrera,a la teva mà! 
Vols saber tot el que passa al nostre municipi? 
T’ho posem molt fàcil!
Per estar al dia, quan i des d’on vulguis, connecta’t! Amb l’objectiu que els veïns i veïnes 
d’Abrera estigueu al dia de tot allò que passa al nostre municipi, des de l’Ajuntament 
treballem per oferir-vos diferents canals de comunicació perquè tingueu a l’abast tota 
la informació del que passa a Abrera d’una manera àgil, còmoda i senzilla

App “Connecta’t a Abrera!”
Consulteu les notícies, l’agenda 
d’activitats, informacions d’interès 
i rebeu les notificacions de 
l’Ajuntament al mòbil o taule-
ta. Només us heu de descarregar 
la nostra aplicació “Connecta’t a 
Abrera!” disponible de forma gra-
tuïta a l’App Store (iOS) i a Google 
Play (Android).

Butlletí digital setmanal
Rebeu cada setmana les notícies i 
activitats del nostre Ajuntament al 
vostre correu electrònic. Trobareu 
el formulari d’inscripció a la porta-
da de la nostra pàgina web:
www.ajuntamentabrera.cat. No-
més cal que ens faciliteu el vostre 
nom i una adreça de correu elec-
trònic.

Web municipal
Notícies, tràmits, serveis, ofertes 
d’ocupació... Tot el que necessiteu 
del nostre Ajuntament ho trobareu 
a només un sols clic a la pàgina 
web municipal www.ajuntamenta-
brera.cat

Abrerainfo
Consulteu la informació munici-
pal a la nostra revista, que rebreu 
a la bústia i trobareu als edificis de 
l’Ajuntament en format paper, i que 
també podeu consultar on-line a la 
pàgina web municipal www.ajun-
tamentabrera.cat.

Ràdio Abrera 
A través de Ràdio Abrera us oferim 
la informació més propera a través 
dels nostres Serveis Informatius. 
Podeu escoltar-nos en directe a 
través del 107.9 de l’FM, a internet, 
a www.radioabrera.cat, i a través 
de la nostra aplicació per a mòbils 
i tauletes,
disponible de forma gratuïta a 
l’App Store (iOS) i a Google Play 
(Android). O bé “A la carta”, en qual-
sevol moment, a la nostra pàgina 
web i a l’app de Ràdio Abrera.
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ABRERA AVANÇA AMB PROPOSTES D’ADA

Per primera vegada, Alternativa d’Abrera ha votat favorable-
ment els pressupostos municipals per a aquest 2018 perquè 
recullen propostes nostres per fer avançar Abrera, algunes 
les hem realitzat durant aquest mandat i d’altres són projectes 
que portem en programa electoral des de fa anys.
En primer lloc, hem aconseguit el compromís del govern per 
subvencionar l’IBI a famílies monoparentals, alhora que, ate-
nent les demandes ciutadanes, insistirem en les taxes i pressu-
postos del 2019 en altres bonificacions i/o subvencions dirigi-
des a diferents col·lectius.

També hem aconseguit una partida de 35.000 € per a ajudes 
al lloguer per a gent jove, ateses les dificultats que tenen per 
emancipar-se i pagar el seu primer lloguer.

El govern també s’ha compromès, a demanda nostra de cara a 
planificar serveis, a realitzar els següents estudis:
- Viabilitat d’una nova residència municipal per a gent 
gran que cobreixi les seves necessitats i les dels familiars que 
han d’atendre’ls.
- Nova ubicació per a la Policia Local que faciliti i mi-
llori el servei que donen.
- Nou poliesportiu, amb l’objectiu que tothom pugui 

fer les activitats sota cobert, atenent així les demandes de les 
entitats esportives davant la saturació de les instal·lacions ac-
tuals.

De projectes del nostre programa hem aconseguit la nova en-
trada a Ca n’Amat pel carrer de Barcelona, la reordenació de 
l’entorn del Casal de Can Vilalba i la realització d’un projecte 
de participació ciutadana als pressupostos dotat amb una 
partida important.

El nostre vot favorable és un vot de confiança a l’actual equip 
de govern ja que ha considerat que les propostes fetes per Ad’A 
faran avançar Abrera en la bona direcció. Tanmateix, no és un 
xec en blanc. Creiem necessari impulsar noves polítiques so-
cials i innovadores que donin resposta a les noves necessitats 
del nostre municipi, als nostres veïns i veïnes, als nostres joves, 
a la gent gran, a les famílies i a les nostres entitats i associacions.

Des d’Ad’A, supervisarem el compliment dels acords adquirits 
pel govern amb el nostre grup i, sobretot, continuarem treba-
llant pel futur del nostre municipi i per aconseguir la majoria 
necessària per seguir transformant Abrera des del Govern Mu-
nicipal.■

Regidor del PSC. 
Av. Lluís Companys, 
num.8, local 2. 
Telèfon: 93 770 72 48 
De dilluns a dijous de 18.00h 
a 20.00h 
Adreça electrònica: 
abrera@ socialistes.cat

Desde el PSC y con la mirada en el municipio, no nos perde-
mos nada de lo que está sucediendo y ahora más que nunca, 
nuestra fuerza ha de permitirnos crear acuerdos y estabilidad, 
alejar las posiciones diferenciadas y fijar acuerdos para formar 
gobierno de forma urgente.

Esta etapa exige de capacidad de llegar a acuerdos para que 
toda la ciudadanía pueda, desde la libertad y el respeto a la 
legalidad y a la diferencia de ideas, elaborar un marco de con-
vivencia y crecimiento de nuestro estado de bienestar.

Desde la política municipal, agradecemos al equipo de go-
bierno, escuchar y ejecutar propuestas que nos hacen llegar 

muchísimos vecinos y vecinas como por ejemplo la cons-
trucción de una nueva rampa en la piscina de verano para que 
las personas con movilidad reducida puedan acceder fácil-
mente a las instalaciones municipales.

Cuidar, mantener y planificar el cuidado de nuestros par-
ques y espacios públicos, ampliando y renovando sus juegos 
para agrandar nuestros espacios de convivencia. 
Como siempre, desde la agrupación del PSC estamos abier-
tos para cualquier vecina y vecino que desee trasladarnos sus 
inquietudes para mejorar nuestro municipio. Estamos abier-
tos los martes, miércoles y jueves de las 18.00 h a las 20.00 h 
en la calle Lluís Companys, número 8.  ■

SEGUIMOS TRABAJANDO

FRANCISCO SÁNCHEZ 

Regidor d’AdA. 
Av. Generalitat 24, baixos. 
Telèfon: 649 38 43 40
Adreça electrònica: 
ada.abrera@gmail.com 
Web: www.ada.cat

MIGUEL CARRIÓN
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En aquest article es pretén denunciar l’estil que el govern ha 
adoptat en la seva relació amb la transparència i les bones 
pràctiques. Malgrat que soni recurrent, no s’ha de permetre 
la normalització de la política del miratge. Política que han 
practicat des del principi de la legislatura. Consisteix en l’ús 
dels canals de comunicació per generar una aparença de 
treball, i així ocultar que Abrera està embussada: ni cap en-
rere ni cap endavant. Un conformisme de gestió que va ‘po-
sant pedaços‘ als problemes sense abordar-los enterament. 
Un exemple és quan llegim a l’AbreraInfo o escoltem en els 
actes públics que organitzen ‘processos de participació’. No 
és cert. O bé no entenen què és un procés de participació 
ciutadana (debat col·lectiu, participació horitzontal, funciona-
ment democràtic, obert a tots i totes les ciutadanes...); o bé 
estan maquillant algunes actuacions, perquè saben que 
s’apropen les eleccions, i no han desenvolupat cap política 
transformadora, a llarg termini, que inverteixi aquest paradig-
ma d’immobilisme.
No han executat mocions que hem presentat Abrera en 
Comú i que han estat aprovades pel ple, com penalitzar en la 

contractació pública les empreses que desvien diners a para-
disos fiscals; traspassar els fons a la banca ètica; la redacció 
del reglament per determinar què és un habitatge buit; entre 
moltes altres. També han vetat mocions d’iniciativa feminis-
ta, les intencions de les quals eren incloure la perspectiva de 
gènere, en tots els departaments, com a criteri indispensable 
per prendre decisions.
Van ‘posant pedaços’ perquè Abrera sobrevisqui al creixe-
ment demogràfic (que no han  estat capaços de veure), que 
planteja problemes com la massificació d’alumnes l'institut, 
l’augment de la demanda d’instal·lacions esportives, la fal-
ta de serveis de proximitat o els problemes en el servei de 
transport públic. Pensaríem que el POUM (Pla d’Ordenació 
Urbanística Municipal) hi es per intentar vehicular solucions 
territorials i infraestructurals per a aquests problemes, però 
també el tenen paralitzat.
La política del miratge ens portarà a una situació insosteni-
ble. Encara tenim la sort de poder canviar aquesta situació. 
Deixem d’imaginar una Abrera com a motor de canvi al Baix 
Llobregat i fem-la possible! ■

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

VALERI MENA 

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

XAVIER SERRET

DAVANT L’HORA GREU QUE ESTÀ VIVINT EL NOSTRE PAÍS, 
DES D’ERC-ABRERA MANIFESTEM

  LA POLÍTICA DEL MIRATGE

Rebutgem la persecució ideològica i política que des de les 
instàncies judicials i governamentals de l’Estat espanyol s’està 
portant a terme contra l’independentisme i els seus represen-
tats electes. La defensa de la independència de Catalunya i dels 
valors republicans no només és legítima, sinó que avui, a més, 
emergeix com la proposta política necessària per aturar la reta-
llada de drets i llibertats.

La persecució que pateixen companys i companyes nostres 
s’expressa de forma ben clara amb les decisions del Tribunal 
Suprem espanyol contra els membres del govern de la Ge-
neralitat de Catalunya, de l’antiga mesa del Parlament, contra 
dirigents dels partits polítics independentistes i entitats de la so-
cietat civil. 
Rebutgem l’empresonament injust d’Oriol Junqueras, Joa-
quim Forn, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, 
Dolors Bassa, Raül Romeva, Jordi Turull i Josep Rull, així 
com també donem suport a l’exili forçós de Carles Puigde-
mont, Meritxell Serret, Toni Comín, Lluís Puig, Clara Ponsa-
tí, Anna Gabriel i Marta Rovira.
La tergiversació dels fets de la tardor en els atestats policials, 
la reinterpretació forçada del Codi Penal o la invenció d’una 

violència inexistent per justificar les imputacions pel delicte de 
rebel·lió ens situen en una posició d’indefensió inacceptable en 
una democràcia i en un estat de dret. Cridem els demòcrates 
de Catalunya, de l’estat espanyol i d’Europa a la mobilització 
pacífica  i democràtica, en defensa dels drets civils i polítics. 
L’atac que  pateix l’independentisme no és només un atac als 
qui donem suport al projecte independentista, sinó que és 
també un atac al conjunt de tots els demòcrates. Apel·lem  tots 
els demòcrates d’Espanya perquè defensin els drets i llibertats, 
la separació de poders i la fi de l’arbitrarietat.

A ERC, ens comprometem a continuar sumant voluntats a 
favor de la proposta republicana, des de la voluntat de diàleg, 
però des de la més ferma de les conviccions. ERC ha estat 
sempre una eina al servei dels anhels col·lectius del país, des 
de la defensa dels valors republicans: la llibertat, la fraternitat i 
la igualtat d’oportunitats. Servir la ciutadania de Catalunya és la 
raó de ser d’ERC. I avui volem fer una crida als ciutadans i ciuta-
danes de Catalunya que comparteixen aquests principis: obrim 
de bat a bat les nostres portes a totes aquelles persones que els 
volen defensar de manera activa. És el moment de fer un pas 
endavant.■



        Abrerainfo            maig 201835

“La educación es el arma más poderosa que puedes usar para 
cambiar el mundo” Nelson Mandela. 
L’escola catalana es sent atacada contínuament pel model 
d’immersió lingüística que es proposa des de diferents partits 
com el nostre. Un model trilingüe on estiguin contemplats el 
castellà, el català i l’anglès, dotant d’aquesta manera de més 
recursos lingüístics als nostres alumnes. Malgrat aquesta evi-
dencia ens trobem amb altres partits que consideren que és un 
model que provoca una involució educativa, un adoctrinament 
ideològic, una segregació lingüística,  etc. Quan actualment 
només existeix un sistema educatiu amb un model monolin-
güe en la seva llengua materna. Aquest model monolingüe és 
més evident encara en l’etapa de 0 a 6 anys, la qual no és obli-
gatòria, per tant, no contempla unes poques hores en cap altre 
idioma. Cal recordar que és en aquesta franja d’edat quan els 
infants tenen més capacitat retentiva. 
Tal y como defienden otros partidos, no es cierto que garanti-
ce la cohesión social: ningún estudio académico internacional 

habla de la lengua vehicular cuando analiza la cohesión social. 
La cohesión social en Educación se analiza según la equidad y 
la igualdad de oportunidades. El sistema educativo catalán NO 
garantiza ni la equidad ni la igualdad de oportunidades porque 
es una de las comunidades autónomas dónde los resultados 
académicos dependen más de la renta de las familias y por-
que un alumno tiene hasta ocho veces más posibilidades de 
fracaso escolar según el lugar donde haya nacido. Además, las 
persona con recursos económicos pueden escoger escuelas 
con tres lenguas vehiculares mientras que las personas que no 
tienen recursos económicos se tienen que conformar con una 
sola lengua vehicular. Está claro que un sistema así NO garanti-
za una cohesión social. 
Per tant Ciutadans , si que proposa un model inclusiu, on es 
pugin aprendre els tres idiomes; CATALÀ, CASTELLÀ I ANGLÈS, 
independentment dels ingressos econòmics, on tots els infants 
tinguin les mateixes oportunitats de creixement lingüístic.  ■

La Generalitat lleva cinco años desconectada de la realidad. El 
procés es un negocio de unos pocos. Es una manera de ocultar 
su mala gestión y  corrupción. Si los ciudadanos no podemos 
saltarnos las leyes; los políticos, tampoco. No hay democracia 
sin estado de derecho.
El 80 % de los catalanes afirma que también se siente espa-
ñol. Nadie  nos puede quitar nuestra historia, identidad y sen-
timientos. Todas las instituciones europeas han reiterado que 
una Cataluña separada de España quedaría fuera de la Unión 
Europea.  Sería un desastre económico nefasto para el bienes-
tar y las pensiones.
Los referéndums separatistas dividen a la sociedad. En política, 
como en la vida, no todo es blanco o negro. Los referéndums 
separatistas polarizan y enfrentan a amigos, familiares y vecinos.
Después del referéndum, los políticos del Brexit reconocieron 

haber mentido con las cifras. Ahora, la sociedad británica está 
más dividida. Los referéndums separatistas nunca son una so-
lución. Los nacionalistas escoceses están pidiendo otro refe-
réndum después de  perder el primero.
En Alemania e Italia tampoco se permiten los referéndums 
separatistas. ¿Consideran los independentistas que no son de-
mocracias?

El Partido Popular se centra en lo que de verdad importa. Es-
paña lidera el crecimiento y la creación de empleo en Europa. 
El PP quiere hablar de sanidad, educación, infraestructuras o  
financiación. Pero la Generalitat se ha negado a todo diálogo 
que no sea  sobre un referéndum ilegal.

   ¡¡¡Que no jueguen con tu dinero ni con tu futuro!!!

El Congrés dels Diputats ha aprovat una proposició no de llei 
del Partit Demòcrata que insta el govern espanyol a prendre 
mesures fiscals destinades a promoure la mobilitat sostenible i 
l’adquisició de vehicles menys contaminants. Aquestes mesu-
res són necessàries per combatre el greu problema de conta-
minació atmosfèrica de les conurbacions urbanes i per millorar 
la qualitat de l’aire.

La Comissió Europea ha advertit en nombroses ocasions el 
govern espanyol sobre la necessitat de prendre mesures que 
limitin els nivells de contaminació atmosfèrica. 

Cal dir que des de la Generalitat de Catalunya fa temps que 
hem reclamat al govern espanyol que obri una via per treballar 
conjuntament sobre aquesta qüestió. 

La iniciativa presentada pel Partit Demòcrata inclou propostes 
en matèria fiscal, com ara la modificació de l’impost de matri-

culació per incentivar la compra de vehicles poc contaminants, 
o revisar l’impost especial sobre carburants amb l’objectiu de 
penalitzar aquells vehicles que consumeixin gasolina dièsel i 
reduir-ne el nombre, perquè són els més contaminants.

La proposició no de llei també incorpora mesures per fomen-
tar la compra de vehicles més ecològics, com ara impulsar 
ajudes econòmiques per substituir els models de vehicles més 
contaminants per models de baixes emissions, incrementar les 
ajudes destinades a l’adquisició de vehicles elèctrics o millorar 
les infraestructures necessàries per facilitar-ne la implantació.

Finalment, també s’hi inclouen mesures legislatives, com 
l’elaboració d’una llei de finançament de la mobilitat urbana 
que doni suport al transport públic en tots els vessants, o la mo-
dificació de la llei de ports de l’estat, per tal que cada port pugui 
aplicar bonificacions que incentivin la reducció de la contami-
nació i les bones pràctiques ambientals.  ■

Concejal del PP de Abrera. 
Teléfono: 656 939 606
Hotel d'Entitats
Tercer martes del mes
de 19 h a 20 h
Correo electrónico: 
ppabrerajulian@gmail.com 
www.ppabrera.com

JULIÁN DE ANTÓN

JUAN  AGUSTÍN

Regidora de CIU. 
Carrer Major, 30.
Telèfon 625 32 90 73 
Per a més informació: 
abrera@ciu.info o 
www.ciu.cat/abrera

MÒNICA TORRE-MARIN

SISTEMA EDUCATIVO INCLUYENTE, NO SISTEMA INVOLUTIU

Concejal de C’s 
Correo electrónico: 
lorentegm@ajuntamentabrera.cat
https://twitter.com/Cs_Abrera

MÓNICA LORENTE GIL

IMPULSEM MESURES CONTRA LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA I PER 
LA MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIRE

EL DERECHO A DECIDIR ES UNA MANIPULACIÓN 



La nostra veïna abrerenca Júlia Galera, arquera del Club 
Tir Arc Olesa, continua sumant èxits en la seva carrera 
esportiva. Els seus darrers triomfs han estat, d’una banda 
la segona posició en la categoria de menors de 15 anys, en 
el Torneig Internacional de tir amb arc indoor, de la Copa 
del Món, celebrat a la localitat francesa de Nimes del 18 
al 20 de gener passat, i més recentment, el bronze en les 
categories júnior, cadet i menors de 14 anys del Campionat 
d’Espanya de tir celebrat a la ciutat asturiana de Langreo 
del 9 a l’11 de febrer. 
Júlia, ens pots explicar què representa per a tu el teu 
esport?
Doncs per a mi és molt important. El vaig conèixer 
acompanyant el meu pare a tirar. Quan ell va començar 
a tirar, un dia vaig anar amb ell al club i unes noies que 
estaven tirant em van dir que provés a fer-ho. Els vaig fer 
cas, vaig llançar i em va agradar. I des d’aleshores tinc 
aquest esport com a part del meu dia a dia.
Quant a la competició  de la Copa del Món de tir amb arc 
indoor de Nimes, com vas quedar en la classificació?
Doncs vaig quedar segona classificada. Vaig apuntar un 
total de 561 punts en les dues sèries de 30 fletxes a 18 
metres.
En aquesta competició només vas ser superada per 
l’arquera anglesa Penny Healey...
Sí, ella em va guanyar... i, de fet, va ser per poc, perquè 
durant tota la competició estàvem un punt amunt i un 
punt avall… Va ser bastant complicat!
I parlaves que va ser una disputa bastant complicada... 
Com et vas preparar per afrontar-la?
Entrenant-me molt! Gairebé cada dia de la setmana 
m'entreno al Club Tir Arc Olesa i passo allà moltes hores.
Pel que fa als entrenaments, com te’ls planifiques?
Doncs m'entreno els dilluns, dimarts, dimecres, divendres, 
dissabte i diumenge, durant dues hores i mitja cada dia, 
aproximadament.
La veritat és que vas obtenir uns bons resultats en la taula 
classificatòria...
Sí, no em puc pas queixar. He aconseguit la medalla de 
bronze en les categories júnior, cadet i menors de 14 anys. 
Estic molt contenta!
I com va ser aquesta batalla per guanyar-la? Els teus 
contrincants t’ho van posar difícil?

JÚLIA GALERA
DEL CLUB TIR ARC OLESA 



Sí, va ser molt difícil... Penseu que 
les eliminatòries es disputen per 
sets, o sigui, tires tres fletxes i el que 
aconsegueix més punts,s’apunta 

dos punts a la taula, i el que arribi 
primer als sis punts en aquesta 
taula guanya. Si empates, t’ho 
has de jugar tot a una fletxa, i és 
molt complicat! 
Quant a aquestes puntuacions, 
ens pots detallar com vas quedar?
Tant en la primera com en 
la segona tanda vaig quedar 
primera, amb un total de 581 
punts.

Des de l’Ajuntament d’Abrera 
volem felicitar-te i esperem que 
continuïs sumant èxits en la teva 
carrera!  

 GENT D’ABRERA


