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L’Abrerainfo, amb tu!

¡El Abrerainfo contigo!

En les pàgines d’aquest butlletí hi trobareu les notícies més
destacades dels darrers mesos de l'Ajuntament d'Abrera i
del nostre municipi.

En las próximas páginas de este boletín encontraréis
las noticias más destacadas de los últimos meses de
l’Ajuntament d’Abrera y de nuestro municipio.

La instal·lació de les pantalles acústiques de la C-55 al pas
per Abrera, les diverses reclamacions per part del nostre
consistori sobre l’ampliació de l’autovia A-2 i de la B-40,
així com les diferents obres de millora a diferents equipaments del nostre municipi com a l'OAC, la rampa d’accés
a la piscina d’estiu, millores de parcs i jardins, la Sala Municipal, la rotonda de Santa Maria o diferents obres d’asfaltatge
centren aquest butlletí.

La instalación de las pantallas acústicas de la C-55 a su
paso por Abrera, las reclamaciones por parte de nuestro
consistorio sobre la ampliación de la autovía A-2 y de la
B-40 así como las diferentes obras de mejora en diferentes equipamientos como la OAC, la rampa de acceso a la
piscina de verano, mejoras de parques y jardines, la Sala
Municipal, la rotonda de Santa Maria o diferentes obras
de asfaltado centran este boletín.

La Festa Major d’Abrera 2018 ocupa un espai molt destacat amb un resum de les activitats i un ampli ventall de
fotografies. Activitats com l’Abrera Street Food, l’Abrera
Riu, Trobada de Motos, caramelles, concerts, la presentació del projecte “Abrera, l’abans”, el Consell de Dones,
l’Educaentorn i diferents cerimònies de graduació també
tenen una presència força destacada en aquesta revista.

La Festa Major d’Abrera 2018 ocupa un espacio muy
destacado con un resumen de las actividades y un amplio abanico de fotos. Actividades como el Abrera Street
Food, el Abrera Riu, la trobada de Motos, las caramelles,
conciertos, la presentación del proyecto “Abrera, l’abans”,
el Consell de Dones, el Educaentorn y diferentes ceremonias de graduación tienen una presencia destacada.

En les darreres pàgines trobem els diferents èxits esportius
assolits per diversos esportistes d’Abrera com és el cas de
l’arquera Júlia Galera i de la ballarina Verònica Folch.
I per tancar la revista, en la secció Gent d'Abrera, entrevistem l’Eric Díaz, veí d’Abrera i guanyador de la darrera edició
del Concurs de Cuina Jove de Catalunya.

En las últimas páginas encontramos los diferentes éxitos
cosechados por diferentes deportistas de Abrera como
la arquera Júlia Galera y la bailarina Verònica Folch.
Y para cerrar la revista, en la sección “Gent d’Abrera”, entrevistamos a Eric Díaz, vecino de Abrera y ganador de la
última edición del Concurs de Cuina Jove de Catalunya.

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 a
la secció Notícies i a la pàgina web de Ràdio Abrera (www.
radioabrera.cat). També a les app gratuïtes Connecta’t a
Abrera i Ràdio Abrera, que podeu descarregar-vos als telèfons mòbils i tauletes amb els sistemes operatius Android
i iOS.
També ens trobareu a les xarxes socials: a Twitter, amb
el perfil @Abrerainforma, i a Instagram, amb @abrerainfo.
Segueix-nos! ■

Os recordamos que podéis consultar este boletín en
nuestra web (www.ajuntamentabrera.cat) en formato PDF. Podéis consultar las noticias y actividades de la
corporación en la sección Noticias y en la web de Radio
Abrera (www.radioabrera.cat). También en las app gratuitas Connecta’t a Abrera y Radio Abrera, que podéis
descargaros en teléfonos móviles y tabletas con los sistemas operativos Android y iOS.
También nos encontraréis en la redes sociales: en Twitter, con el perfil @Abrerainforma, y en Instagram, con @
abrerainfo. ¡Síguenos! ■

Ajuntament d'Abrera
Departament de Comunicació
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Reformem i millorem la Sala Municipal
Amb l’objectiu de fer més accessibles els equipaments culturals del nostre municipi, des de
l’Ajuntament d’Abrera vam iniciar
el mes d’abril les obres de reforma
i millora de la Sala Municipal (Casamada, 14). Amb aquesta actuació,
la més important en l’equipament
cultural municipal des de la seva
inauguració, l’any 1983, rehabilitarem totes les instal·lacions de la
sala, i eliminarem les barreres arquitectòniques.
La configuració bàsica de la sala,
amb la platea a la planta baixa, i
l’amfiteatre a la planta primera, es
manté. Rehabilitem la platea de la
sala, amb la renovació de totes les
butaques, i millorarem els revestiments. L’escenari comptarà amb
un paviment nou i es millorarà
l’equipament escènic.
Pel que fa als camerinos, es fa una
reorganització, que afavoreix la utilització d’aquest espai per part dels
actors i actrius i usuaris d’aquestes
instal·lacions. També rehabilitem la

coberta i revestiments verticals laterals de l’edifici, un nou revestiment
de xapa metàl·lica i un millor sistema d’aïllament. D’aquesta manera
s’elimina la coberta i els revestiments
verticals laterals de fibrociment existents.
Reordenació d’espais
Pel que fa a l’espai de control de so i
llum, ara al lateral de l’amfiteatre, es
reubica en una zona més centrada
perquè els tècnics i tècniques que
l’utilitzin tinguin més bona visió de
l’espectacle amb el qual estan treballant o col·laborant.
També canviem les butaques a la
planta primera o amfiteatre per aconseguir més visibilitat de l’escenari. I
dotem l’accés a l’escenari d’una plataforma mecànica per eliminar barreres arquitectòniques.
Les obres de rehabilitació de la Sala
Municipal també inclouen la renovació de la instal·lació de climatització,
amb recuperador de calor, i de les
instal·lacions elèctriques i d’extinció
d’incendis, i una nova instal·lació de
ventilació.

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

La reforma de la Sala Municipal millorarà l’equipament municipal. “D'aquí
uns mesos tindrem una Sala Municipal renovada i llesta per acollir diferents propostes culturals, que faran
que el públic d'Abrera pugui gaudir de les arts escèniques en unes
instal·lacions modernes, sostenibles i
sense barreres arquitectòniques”.

Les obres de la reforma integral de
l’Ajuntament vell (carrer Major, 3)
estan enllestides. Ja hem realitzat
tota l’estructura nova i la coberta
de l’edifici, els treballs d’acabats
interiors com els paviments, els
revestiments verticals, cels rasos,
totes les instal•lacions i el mobiliari interior.
Aquest mes es farà el trasllat dels treballadors i treballadores de Serveis
Socials i Dones i Igualtat ubicats a la
seu temporal del nou edifici municipal del carrer Tarragona, 2 (xamfrà
av. Sant Hilari) a l'emplaçament definitiu al carrer Major.
Els treballs de millora d'aquest edifici municipal es van encetar amb la
construcció d'una nova estructura i
la coberta de l’edifici. A continuació
es van realitzar els treballs d’acabats
interiors com els paviments, els revestiments verticals, cels rasos, totes
les instal·lacions i recentment hem
acabat de col·locar tot el mobiliari interior pels treballadors/es de les
regidories de Dones i Igualtat i Ser-

veis Socials. També s'han realitzat els
treballs de consolidació de la façana històrica de l’edifici -construït el
1918- previs als de la seva rehabilitació.
L’edifici, que albergarà les noves
dependències de les regidories de
Dones i Igualtat i Serveis Socials de

I·luminació LED
També millorarem la il·luminació de
la sala amb la substitució dels llums
actuals per uns de nous amb tecnologia LED, que ens permetrà millorar l’eficiència energètica d’aquesta
instal·lació. La il·luminació LED consumeix molta menys energia que les
bombetes incandescents.
El cost de les obres de reforma i
millora de la Sala Municipal és de
635.861,05 €, IVA inclòs. ■
Teatre i sala de cinema
La Sala Municipal es va inaugurar l’any 1983 i des d’aleshores
ha estat sala de cinema i teatre,
on s’han programat representacions teatrals, dansa, concerts,
conferències, festivals escolars o
actes diversos. Té un aforament
de 260 localitats, amb 240 butaques a la platea i 20 a l’amfiteatre
o planta primera.
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l’Ajuntament, compta amb espais
més amplis, lluminosos i accessibles per a persones amb mobilitat reduïda, amb ascensor a les tres
plantes. També disposa de noves
instal·lacions de climatització, electricitat, il·luminació ecològica i ventilació. ■

A

Obres

Continuem
millorant els
parcs urbans
d’Abrera

Actualitat





Obres

Posem en marxa la construcció de la nova
rotonda de Santa Maria de Vilalba
El 24 d'agost es van encetar els
treballs de construcció de la nova
rotonda de la carretera BV1202 al
seu pas pel nostre barri de Santa
Maria de Vilalba.
L'objectiu d'aquestes obres és millorar Abrera, vetllar per la seguretat
dels veïns i veïnes i millorar la xarxa
de mobilitat per als escolars. Per això

iniciem les obres de la nova rotonda
del barri de Santa Maria de Vilalba, i
també instal·lem una nova parada
de bus amb una zona d'espera totalment segura. Com a mesura provisional reubicarem la parada de bus i
farem diferents modificacions en els
moviments de trànsit habituals.
Des de l’Ajuntament d’Abrera realitzarem una exposició i explicació

pública on es detallarà la informació
del projecte així com els terminis i
les fases de l'obra per mantenir a tots
els afectats i afectades informats en
tot moment. Recomanem als veïns
i veïnes afectats que prestin atenció
a les senyalitzacions provisionals
d'obres. I els preguem que disculpin
les molèsties que aquesta actuació
de millora els pugui ocasionar. ■

Amb l’objectiu que els nostres
infants i famílies puguin jugar de
forma segura en uns equipaments
òptims i les famílies puguin gaudir dels espais públics del nostre municipi, des de l’Ajuntament
d’Abrera estem treballant contínuament en diverses actuacions
de millora.
Aquest estiu han finalitzat diverses
obres de millora dels parcs urbans
d’Abrera:
Parc de Walt Disney
S’han millorat els dos camins d’accés
al parc des del carrer de Ponent amb
un paviment de formigó acolorit i
s’han instal·lat bancs nous, amb la finalitat de millorar l'accessibilitat dels
nostres veïns i veïnes amb mobilitat
reduïda.

Parc de Santa Maria de Vilalba
En aquest equipament hem instal·lat
un nou joc infantil amb paviment de
cautxú i s’ha remodelat tot el paviment de sauló del parc.

hem repintat els murs. Tot això amb
la voluntat d’integració de la zona
esportiva en el casc antic de Santa
Maria de Vilalba. Aquesta millora s'ha
treballat conjuntament amb els i les
joves del barri.
Aquest nou emplaçament es va
inaugurar abans de la Festa Major
de Santa Maria de Vilalba.
Parc del Carrer de Madrid
de Can Vilalba, castell
de Voltrera
Al carrer de Madrid del barri de Can
Vilalba, davant de l’accés al castell de
Voltrera, s’ha remodelat el parc amb
la col·locació d’un mur de contenció
de terres de gabions de pedra, s’ha
col·locat una tanca de protecció de
fusta, s’ha adequat el paviment amb
graons i murets de taulons de fusta,
s’han col·locat bancs nous, jocs esportius i de salut i s’han millorat les
voreres i gual perimetral.

Recordem que l'ús correcte dels
equipaments és responsabilitat dels
adults que acompanyen els infants i
que els parcs infantils són espais lliures de fum.
Des de l'Ajuntament continuem treballant en nous espais públics i en
el manteniment de tots els nostres
parcs.■

Zona Esportiva
de Santa Maria de Vilalba
Remodelem la zona esportiva i
n'ampliem la superfície per tal
d’instal·lar-hi dues rampes de skate
(quarters). També s’ha fet un tractament del paviment perimetral
de la pista esportiva, hem construït murets de contenció de terres
amb enjardinament, s’han renovat
les tanques i reixes de protecció i
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Parada d’autobús de Can
Vilalba al camí del Castell
de Voltrera
Hem millorat la parada d’autobús de
Can Vilalba situada al camí del castell de Santa Maria de Vilalba cantonada amb el carrer de Castellbisbal,
amb l’execució d’un nou paviment,
la col·locació d’una marquesina, una
paperera i una cartellera informativa.
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Exigim a Madrid
el compromís
de l’Estat per a
la finalització
de les obres de
la B-40

Els alcaldes i alcaldesses d’Abrera,
Viladecavalls, Olesa de Montserrat
i Terrassa, Jesús Naharro, Francesca Berenguer, Pilar Puimedon
i Alfredo Vega, respectivament, es
van reunir el divendres 18 de maig
a Madrid amb el director general
de Carreteres, Jorge Urrecho, per
conèixer l’estat de les obres de
l’autovia orbital B-40.

La instal·lació de les pantalles
acústiques a l’alçada de la C-55
és una reclamació històrica del
nostre Ajuntament. Els veïns i
veïnes del carrer de Manresa,
dels edificis propers a la C-55,
pateixen des de fa anys el soroll
de la carretera, que en els darrers temps s’ha intensificat per
l’augment del trànsit en aquesta via. Des de l’Ajuntament hem
reclamat sempre a la Generalitat, titular d’aquesta carretera, la instal·lació de pantalles
acústiques per reduir-ne el soroll. Finalment hem aconseguit
la instal·lació, en una primera
fase, d’aquestes pantalles acústiques, que permetran reduir la
contaminació acústica i millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes.
També reclamem que les actuacions que es realitzin en
infraestructures com l’A-2 i la
B-40 al pas pel nostre territori
es treballin amb el nostre Ajuntament.

La reunió és fruit de la petició conjunta dels municipis i els agents socioeconòmics afectats per les obres
de l’autovia que es va realitzar el mes
de març passat a Terrassa. En la reunió, els representants de l’estat van
presentar l’evolució dels treballs d’un

projecte que es va iniciar ja fa més de
10 anys, que ha patit endarreriments,
retallades i contínues actualitzacions i
modificacions.
Els representants municipals van exi-

Treballem per a la reducció de sorolls amb la
instal·lació de pantalles acústiques a l’alçada de la
C-55
Amb l’objectiu de millorar Abrera,
a finals del mes de maig es van iniciar les obres per a la instal·lació de
pantalles acústiques a la carretera
C-55, al seu pas pel nostre municipi, en el tram paral·lel al carrer
de Manresa, entre el carrer de Ponent i el passatge de Manresa. Des
de l’Ajuntament hem supervisat el
disseny del projecte i la planificació de les obres.
Les pantalles s’han col·locat des de
l’alçada del pàrquing del Mercat Municipal i el Centre d’Atenció Primària
fins a l’accés al nucli urbà per la C-55.

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

Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm
als veïns i veïnes la seva comprensió
per les molèsties que aquesta actuació ha ocasionat durant el transcurs
de les obres de construcció de les
pantalles acústiques. ■

Hem reclamat sempre a la Generalitat, titular de la C-55, la instal·lació
de pantalles per reduir el soroll. Finalment hem aconseguit la instal·lació,
en una primera fase, de pantalles
acústiques que redueixen la contaminació acústica i milloren la qualitat de
vida dels nostres veïns i veïnes.

Obres

L’alcalde, Jesús Naharro, visita les factories Seat i
Mercadona amb la ministra d’Indústria,
Comerç i Turisme, Reyes Maroto
El dimecres 25 de juliol el nostre
alcalde, Jesús Naharro, va visitar
la seu de Seat al nostre municipi
amb la ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto i la
subdelegada del govern a Catalunya, Montserrat Garcia.
L’alcalde de Sant Esteve Sesrovires,
Enric Carbonell i l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa, el president
de Seat, Luca de Meo, i directius
de la companyia van visitar també
les instal·lacions de la factoria, ubicada al polígon industrial Barcelonès. La comitiva va veure el procés
d'assemblatge d’un vehicle i van poder conèixer les novetats tecnològiques aplicades a l’automoció.

Seguidament, la ministra i el nostre alcalde van visitar el Bloc Logístic de l’empresa de distribució
d'alimentació Mercadona, acompanyats pel director general de Relacions Exteriors i Mecenatge, Juan
Antonio Germán, entre d’altres directius de la companyia. Van fer un
recorregut per les instal·lacions, on
hi ha una llar d’infants per als fills
dels treballadors i treballadores, i van
poder conèixer el funcionament de
la planta, un magatzem intel·ligent,
pioner en el sector.
Durant la seva visita la ministra va
destacar que a Abrera, a més de tenir
indústria del sector de l’automoció,
amb un gran pes econòmic, hem
diversificat amb la incorporació del
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Nosaltres coneixem la realitat de les àrees empresarials i
barris propers a aquestes vies
que, per cert, no potencien el
transport públic, una demanda històrica d’Abrera tant per la
sostenibilitat com pel respecte
al medi ambient.
Des d’Abrera nosaltres diem
que hem de treballar de forma
conjunta l’Estat, la Generalitat i
els Ajuntaments en comissions
mixtes per consensuar les solucions tècniques més adequades per millorar la mobilitat
dels nostres veïns i veïnes.
En aquesta línia, valorem molt
positivament la visita al nostre
municipi de la ministra Reyes
Maroto, qui ens va transmetre la
voluntat d’escoltar-nos per treballar en la millora del sector industrial i empresarial d’Abrera.
Tenir aquest suport i aquesta
visió d’acompanyament de les
màximes autoritats ens situa
com un municipi potent empresarialment.

gir “la màxima celeritat i compromís
en el projecte”, a més de poder establir un seguiment periòdic i de primera mà de tots els aspectes relacionats
amb l’obra i la seva finalització. ■

Infraestructures

Exigim al Ministeri de Foment que l’ampliació de l’A-2
es dissenyi conjuntament amb els Ajuntaments
Els Ajuntaments d’Abrera, Esparreguera, Olesa de Montserrat, Collbató, El Bruc i Castellolí hem decidit fer front comú per dissenyar
accions conjuntes i manifestar la
necessitat de millorar i consensuar
el traçat que el Ministeri de Foment
planteja per al projecte d’ampliació
de l’autovia A-2. Els sis municipis
reclamem que el traçat es dissenyi
conjuntament amb la Generalitat i
els Ajuntaments.

sector de l’alimentació i distribució
amb la el bloc logístic de Mercadona, que ha aportat valor afegit a la indústria i empresa catalana ■

Jesús Naharro, alcalde

Els sis consistoris lamentem la “manca
de diàleg i de recerca de consens” per
part del Ministeri de Foment envers els

municipis afectats, i reclamem que el
traçat es dissenyi conjuntament amb
Generalitat i Ajuntaments, “que són
els que veritablement coneixen el territori i els seus problemes reals”.
El Ministeri de Foment va presentar als Ajuntaments el seu projecte d’ampliació de l’autovia A-2, que
el govern central vol convertir en
una autopista de fins a 10 carrils en
un tram de 35 quilòmetres -que va
d’Igualada a Martorell-. El projecte
preveu que en alguns punts passi de
tenir dos carrils per sentit a tenir-ne
tres i dos més per a les entrades i sortides de l’autovia.
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Des del Ministeri esperen poder començar les obres el 2020 i que estiguin enllestides el 2023.
Participació necessària
Els alcaldes i alcaldesses demanem que
s’atenguin les peticions i suggeriments
dels municipis abans de l’exposició
pública del projecte, ja que els Ajuntaments afectats volem fer aportacions
“des de la col·laboració, i no des de les
al·legacions”.
El Ple Municipal d’Abrera va aprovar
per unanimitat una moció en la sessió del 19 de juliol de 2018. ■
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Nou pati per a l'Escola Bressol
Municipal Món Petit
El dimecres 25 de juliol van començar les obres d'ampliació i
millora del pati de l'Escola Bressol Món Petit (Gaudí, 4). Els serveis
tècnics de l'Ajuntament d'Abrera
han treballat de forma coordinada amb l'equip docent i la direcció
de l'Escola Bressol Món Petit en el
projecte.

La nova zona exterior de l'escola
bressol s'ha estrenat amb el nou
curs. La reforma millora la qualitat
dels espais del pati, amb més elements naturals, vegetació i elements
de joc que promouen les relacions i
sensacions dels infants, a més de fomentar l'educació ambiental i noves
oportunitats metodològiques.

El pati nou compta amb més superfície d'esbarjo, ja que s'ha desplaçat la
tanca exterior. S'ha ampliat el sorral
i s'ha construït un camí pavimentat
que comunica l'entrada exterior al
centre i l'accés a les aules.
També s'han renovat els elements
de joc del pati i hi ha un nou magatzem per al material didàctic. El pati
remodelat inclou una zona de gespa
i es plantarà un altre arbre per guanyar més espai d'ombra els dies assolejats.
Amb aquesta actuació, els petits i petites de 0 a 3 anys de l'escola bressol
municipal gaudeixen de més espais
de joc, experimentació, creativitat i
aprenentatge! ■

Millorem
l’asfaltatge de
l’Hostal del Pi i
potenciem l’ús
de la bicicleta
amb un carril
bici
A finals del mes de juliol vam iniciar
les obres d’asfaltatge de la capa
de rodadora del carrer de l'Hostal
del Pi, en el tram comprès entre
la rotonda de l’avinguda de Ca
n’Amat i la rotonda de l’avinguda
de l’Energia.
Amb aquesta actuació, des de
l’Ajuntament d’Abrera millorem la
seguretat dels vehicles que circulen
per aquesta via del polígon industrial
Barcelonès, amb molt de trànsit els
dies feiners per l'activitat del parc
empresarial existent.

Carril bici
En els propers dies, es repintarà la
senyalització horitzontal d’aquest
tram de carrer. Amb aquest repintat es mantenen els dos sentits de
circulació, i hem creat un carril bici
a la calçada, entre la vorera de la
banda del centre comercial i la línia
d’aparcament que queda en aquest
tram de carrer.
A més, al tram del carrer de l'Hostal
del Pi, entre l’avinguda de l’Energia i
el carrer de Barcelona, s’ha habilitat
un tram del carril bici sobre la vorera, compartit amb el pas de vianants,

per tal que els usuaris d’aquesta via
puguin anar amb bicicleta d’una forma segura.
La bicicleta és un dels mitjans de
transport més saludables i sostenibles. Circulant en bici millorem la
nostra salut i cuidem el medi ambient. Convidem els nostres veïns i
veïnes a fer ús del nou carril bici amb
responsabilitat, respectant els altres
usuaris i vianants.
Aquesta actuació forma part d’un pla
integral per millorar la mobilitat sostenible al nostre municipi. ■

Pressupostos Participatius
2018 d'Abrera
La Sala de Plens de l'Ajuntament
d'Abrera (plaça de la Constitució, 1) va acollir el dilluns 3 de
setembre la sessió de constitució
del Grup Motor dels Pressupostos Participatius 2018, després
del sorteig públic realitzat el 10
d'agost per designar els representants de la ciutadania.
El grup s’encarrega de fomentar la
participació ciutadana, garantir i dinamitzar el procés dels pressupostos participatius i fer-ne el seguiment, revisar tot el procés i vetllar
per la transparència i el bon funcionament.

Presentació de propostes
Els veïns i veïnes d'Abrera de més de
16 anys, associacions, comerciants
i empresaris del nostre municipi
han presentat fins el dimecres 10
d'octubre diverses propostes.
Els projectes que reuneixin els requisits establerts passaran a la fase de
votació i entre tots i totes triarem i
decidirem els que es duran a terme.
Els ciutadans i ciutadanes que han
participat en el procés han presentat
una proposta amb un cost màxim

Invertim en el municipi
Els veïns i veïnes del municipi debatrem
i decidirem el destí de 150.000 € de la
partida d’inversions (obres, mobiliari
urbà, enllumenat públic, senyalització viària, clavegueram, vehicles,
web, aplicacions informàtiques,
equipaments d’edificis, etc.) dels
pressupostos municipals 2018.
Abrerainfo
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de 40.000 €, més IVA. El periode
de votacions estarà obert del dilluns
29 d'octubre fins al diumenge 18 de
novembre. Podrem votar a la pàgina
web ajuntamentabrera.cat
Si teniu algun dubte sobre els Pressupostos Participatius 2018 d'Abrera
podeu enviar un correu electrònic
a l'adreça electrònica abreraparticipa@ajuntamentabrera.cat o trucar
per telèfon al 93 770 03 25 extensió
1114 (àmbit de Participació Ciutadana). ■
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Actualitat
Comunicació

Millorem la
comunicació
amb la
ciutadania amb
la instal·lació
de noves
cartelleres

Actualitat

Amb la finalitat d'informar i mantenir més net l’espai públic, estem
realitzant la substitució de les velles
cartelleres del nostre municipi per
38 unitats noves, 28 amb estructura i 10 de paret repartides tant pel
nucli urbà com pels barris.

Seguretat
Informació i vigilància

Treballem
en la prevenció
d’incendis
forestals
Durant els mesos d'estiu vam treballar en la ràpida detecció de columnes de fum o incendis forestals. Des
de l’Ajuntament d’Abrera vam destinar, concretament del 15 de juny a l’1
de setembre, diversos recursos dins
el Pla d’Informació i Vigilància contra incendis forestals (PVI).
La finalitat bàsica és evitar els incendis durant l’època de màxim risc i, en
cas que es produeixin, que tinguin
el menor efecte possible. Aquesta
tasca la realitzem en coordinació
amb els Bombers de la Generalitat,
la Diputació de Barcelona, el cos
d’Agents Rurals, l’Agrupació de Defensa Forestal (ADF) El Roure i el cos
de Voluntaris de Protecció Civil.
Unitats de vigilància
Des de l’Ajuntament vam organitzar
unitats de vigilància en permanent
contacte amb les guaites i les diferents unitats mòbils i Protecció Civil.
Els voluntaris de Protecció Civil van
fer tasques de control i vigilància.
Des de l’Ajuntament també vam donar suport amb el finançament del
combustible dels vehicles participants en el PVI, a més de facilitar-ne
la neteja i l’aparcament del vehicle. ■

Presentem les novetats
dels serveis de seguretat
del nostre municipi
Coincidint amb l’inici de la nostra Festa Major, el dimecres 27
de juny vam presentar davant
l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1) les últimes novetats dels
serveis de seguretat d’Abrera, incloses en el projecte de millora i
modernització.
L’alcalde, Jesús Naharro, el regidor
de Seguretat Ciutadana i Protecció
Civil, José Luis Hita, i l’inspector de la
Policia Local, Juan Antonio González, van presentar els dos nous cotxes
híbrids de la Policia Local i un nou vehicle de Protecció Civil.
Apostem per la sostenibilitat
Els vehicles híbrids de la policia funcionen amb un motor elèctric, impulsat per bateries, i un motor de
combustió que funciona amb benzina. Els cotxes circulen per les vies
urbanes amb el motor elèctric i, per
les zones interurbanes, a partir dels
50 km/h, amb el motor de combustió. Per una altra banda, el vehicle de
Protecció Civil està propulsat amb
AutoGas GLP.
Amb el nou SUV, Protecció Civil tindrà més presència als carrers
d’Abrera, millorarem la mobilitat i la
rapidesa d’actuació dels seus voluntaris en tasques com la prevenció d’incendis forestals. També hem
substituït el dipòsit d’aigua del vehicle
d’intervenció en incendis per un amb
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més capacitat, amb un total de 600
litres.
DEA portàtils
El parc mòbil de la Policia Local i
Protecció Civil també compta amb
dos equips de desfibril·ladors externs automàtics (DEA), uns dispositius mòbils que permeten intervenir ràpidament en el cas que una
persona pateixi una aturada cardíaca.
uniformes nous
Durant l’acte es van presentar els
nous uniformes de la Policia Local,
que s’unifiquen amb totes les Policies Locals de Catalunya i Mossos
d’Esquadra. A més, l’alcalde, Jesús
Naharro, va entregar la cartera, placa i TIP (Targeta d’Identificació Policial) als agents de la Policia Local.
Durant l’acte també es va instal·lar
la carpa mòbil per a situacions
d’emergència de Protecció Civil a
la mateixa plaça. ■

Aquestes cartelleres compten amb
un espai on les entitats abrerenques
poden penjar i despenjar, un cop hagi
passat l’activitat, els cartells i comunicacions.

(cantonada forn de pa Jorba)
● Plaça de Rafael Casanova /

L'espai per a les entitats està ubicat
al marge dret de les noves cartelleres i consisteix en una base de xapa
d'acer galvanitzat, amb una capacitat d'exposició de 12 fulls DIN A4
(297mm x 210mm).
Us convidem a fer ús d'aquestes cartelleres amb civisme, així evitarem
els cartells a llocs no destinats per a
aquesta finalitat com ara façanes, parets, fanals, arbres, etc.
Les noves cartelleres es troben a llocs
destacats del nucli urbà i els barris del
municipi:
Nucli urbà
● Carrer del Rebato (Casal Social)
● Plaça del Rebato, 1.
Centre Polivalent
● Carrer d'Esparreguera
(davant de l’Escola Josefina Ibáñez)
● Avinguda de Sant Hilari/ passeig
de l’Estació (davant estació FCG)
● Avinguda de San Hilari/
carrer de Sitges
● Carrer de Sitges (davant del
parc municipal)
● Carrer d’Antonio Machado /
carrer de Federico Garcia Lorca (
biblioteca)
● Passeig de l’Estació (davant
del Centre Aquàtic Municipal CAM)
● Passeig de l’Estació
(davant de l’Institut Voltrera)
● Passeig de l’Estació
(davant de l’Escola Ernest Lluch)
● Avinguda de la Generalitat/
carrer de Pablo Picasso

avinguda de la Generalitat
(cantonada Nacho Flores)
● Passeig de l’Església / carrer de
Josep Tarradellas (vorera cantó
antiga Tedsa)
● Avinguda de la Generalitat/
carrer Rubí (parada de bus)
● Carrer de Martorell (pàrquing públic
entre el mercat municipal i el CAP)
● Carrer dels Rosers/ rambla del Torrentet
(Casal d’Avis)
● Avinguda de la Generalitat, 1
(paret de la tintoreria)
● Rambla del Torrentet /
plaça del Dr. Trueta
● Passeig de l’Església, 6 (pàrquing
de Can Martinet/
rambla del Torrentet)
● Avinguda de Lluís Companys /
carrer de Casamada (Telefònica)
● Carrer Major/ carrer de l’Era (carreró)
● Carrer de Salvador Espriu / carrer de
Martorell (davant de l'Escola Francesc Platón i Sartí)
● Carrer del Treball (davant de la benzinera HAM) Sant Miquel:
● Carrer de Sant Miquel
Can Vilalba
● Masia de Can Vilalba
● Avinguda de la Circumval·lació
● Camí del Castell de Voltrera (parada
de bus)
Santa Maria de Vilalba
● Camí Castell de Voltrera (parc)
● Carretera BV1202 (parada de bus)
● Camí del Suro
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Les Carpes de Vilalba
● Carrer de Can Torres
● Carrer de Pintor Ribera (parc de les
banderes)
● Carrer de l'Empordà (davant del casal
municipal)
● Carrer de Goya (davant del bar Casa
Pedro)
● Polígon Industrial del Barcelonès
Avinguda de l’Hostal del Pi
(Montserrat Centre Abrera)
Ca n'Amat
● Ronda Sant Jordi
● Carrer d'Abrera (parada de bus)
● Carrer d'Aneto
Des de l'Ajuntament d'Abrera us animem a fer un ús cívic de les noves
cartelleres per donar a conèixer a la
ciutadania les vostres activitats. ■

A

Actualitat

Infància

Gran participació i molta diversió amb la gran gimcana
#Big Splash amb #BigFriday!

Actualitat
Cursos

Entreguem els diplomes
de diversos cursos

Emprenedoria

Premis a les
iniciatives
empresarials

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i
la regidora de Promoció Econòmica, Mònica Torre-Marín, van entregar el dilluns 23 de juliol els diplomes als alumnes que han realitzat
diversos cursos que hem organitzat des del Departament de Promoció Econòmica de l’Ajuntament
d’Abrera.

En total van entregar els seus diplomes a 13 alumnes del curs d’Excel,
14 alumnes del curs del programa
de gestió empresarial SAP, 11 alumnes del curs de monitor de temps
de lleure, i 9 alumnes del curs de
la xarxa social de recerca de feina
Linkedin. Des de l'Ajuntament els felicitem i els desitgem molta sort! ■

Dues empreses d'Abrera van
guanyar i dues més van quedar finalistes en el 9è Concurs
d'Iniciatives
Empresarials
del
Baix Llobregat Nord. La Fruiteria
L’Antònia es va endur el premi a
la millor empresa en el sector comerç, i el Centro Canino Fercan va
guanyar el premi a la millor iniciativa empresarial promoguda per a
aturats de llarga durada.
Totes dues van rebre un premi dotat amb 3.000 euros. Els premis del
9è Concurs d'Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat es van lliurar
al Molí Fariner de Martorell el mes
d’abril passat. A més, Eire School of
English del nostre municipi va quedar
finalista en la categoria de millor empresa en creació de llocs de treball,
i Esports Abrera a la d’iniciativa empresarial promoguda per aturats de
llarga durada. D’Abrera també havien
presentat candidatures les empreses
Bcn Feng Shui, Recursos Propios i la
Papereria Abrera.
L'alcalde, Jesús Naharro, i la regidora de Promoció Econòmica, Mònica Torre-Marín, van participar en
l'entrega de premis. En aquesta novena edició s'havien presentat un total de 86 candidatures. ■

El Parc de l’Estació va acollir el diumenge 22 de juliol a la tarda la segona edició del #Big Splash. Més de
200 persones es van inscriure a la
divertida gimcana. Un tobogan de
102 metres i dos carrils va entusiasmar a infants i famílies!

La més espectacular, un tobogan de
102 metres de dos carrils, a l’estil del
famós programa de televisió “Humor
Amarillo”, i cinc inflables més, dos
d’ells d’aigua.

Montse Navarro

La pluja que va caure al migdia ens va
fer témer per la festa, però només va
endarrerir una hora l’inici de l’activitat.
Els participants a la gimcana havien
de superar diverses proves, amenitzades per l’equip de #BigFriday.

L’alcalde, Jesús Naharro, i la regidora d’Infància i Joventut de
l'Ajuntament, Montse Navarro, van
assistir al divertit esdeveniment.
L’alcalde va entregar diversos obsequis als equips de la gimcana. La
festa va acabar amb una refrescant
festa d’escuma! ■

Gràcies a tots i totes per participar-hi
i per poder fer possible un any més
que aquesta festa hagi estat un èxit!
Des de l’Ajuntament valorem aquesta
activitat molt positivament. L’any que
ve de ben segur que es tornarà a repetir!”

Activitats

Ajuts

Èxit dels casals
i l’Escola
Esportiva!

Impulsem el Xec-Nadó!

Durant el mes de juliol vam organitzar un any més el Casal d'Estiu
per a infants, amb una gran acollida per part dels nostres menuts
i menudes. En xifres, hi van participar un total de 279 nens i nenes,
nascuts entre els anys 2003 i 2014.

Urbanisme

Visitem l'empresa
Effmilltec, del grup Proto-Tech
L’alcalde, Jesús Naharro, i la regidora de Promoció Econòmica,
Mònica Torre-Marín, van visitar
el dilluns 26 de març l'empresa
Effmilltec, del grup Proto-Tech i
instal·lada a Collbató, juntament
amb l'alcalde del municipi, Miquel Solà, i la regidora de Promoció Econòmica, Maria Teresa
Casanovas.
Els alcaldes i les regidores van ser rebuts per responsables de l'empresa
i van visitar les instal·lacions de la
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factoria del grup empresarial dedicat al disseny, desenvolupament i
fabricació de prototips en diversos
àmbits com l'automoció. La seu del
grup Proto-Tech és al nostre municipi, a l'avinguda de Can n'Amat
(polígon industrial Barcelonès).
La visita va ser una pressa de contacte amb el grup Proto-Tech. La
trobada va permetre posar de manifest els interessos comuns. Des
de l'Ajuntament d'Abrera estem estudiant amb la companyia les seves
necessitatsen l'àmbit formatiu. ■

El casal d'estiu és un espai de vacances i de trencament de la rutina
diària dels infants al llarg del curs.
Com a novetat, des de l'Ajuntament
d'Abrera vam organitzar el nou Casal de setembre al pati de l’Escola
Ernest Lluch.
D’altra banda, 420 infants, amb
edats compreses entre els 6 i els
15 anys, van gaudir de les activitats
de l’Escola Esportiva d’Estiu a les
instal·lacions municipals. ■

Amb l’objectiu de reforçar la família com a estructura bàsica de les
relacions afectives interpersonals
i com a factor de cohesió social,
des de l’Ajuntament d’Abrera impulsem una nova iniciativa per
donar suport a les unitats familiars
del municipi. Es tracta d’un ajut
únic de 300 euros per compensar
les despeses que comporta el naixement o adopció d’un fill o filla
durant l’any 2018.
Per poder accedir a l’ajut és necessari trobar-se al corrent de
les obligacions tributàries amb
l'Ajuntament d’Abrera i s’han de
complir amb els requisits estipulats
en l’article 13 de la Llei 38/2003 de
subvencions.
Un dels dos progenitors o adoptants
ha d’estar empadronat/da a Abrera
i almenys la mare, el pare o tutorses ha de tenir una antiguitat mínima
d’un any d'empadronament abans
del naixement o adopció. Així mateix, el nen o nena ha d’estar empadronat a Abrera.
En cas de separació dels progenitors, el/la sol·licitant haurà
d’acreditar que té assignada la
guàrdia i custòdia del fill/a objecte
de l’ajut.
Abrerainfo
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Regidora de Comunicació, Dones i Igualtat,
Infància i Joventut

L'Ajuntament podrà comprovar
en qualsevol moment la veracitat de les dades declarades. En
cas d'incompliment per part dels
perceptors/es de qualsevol de les
obligacions previstes en les bases,
l'Ajuntament procedirà, amb previ
tràmit d'audiència, a l'anul·lació o
revocació total o parcial de l’ajut,
amb l'obligació inherent de les persones beneficiàries de retornar les
quantitats percebudes.
Per a més informació contacteu
amb el Servei d’Acció Social de
l’Ajuntament (carrer Major, 3), de
dilluns a divendres de 9 a 14 hores
del matí, i dimarts i dimecres de 16 a
19 de la tarda, al telèfon de contacte 937702911 i a l'adreça s.socials.
abrera@ajuntamentabrera.cat
També podeu fer el tràmit a la
secció e-tràmits de la pàgina web
ajuntamentabrera.cat ■

La Festa Majo
r 2018 va ser tot un èxit
amb una gran participació ciutadana!
Els abrerencs i abrerenques vam
gaudir un any més de la nostra
Festa Major! Amb la col•laboració
de les entitats del nostre municipi, des de l’Ajuntament vam organitzar més de 70 activitats per a
totes les edats, que van comptar
amb una altíssima participació!
La Festa Major va començar el
diumenge 17 de juny amb la Coral Contrapunt i el seu tradicional
Concert d’Estiu.
Per Sant Pere, festa a Abrera!
El divendres 29 de juny, dia de Sant
Pere i festa local a Abrera, Ràdio
Abrera va celebrar una jornada de
portes obertes. Més de 300 persones van visitar les instal·lacions de la
nostra ràdio. Al migdia, després de
la missa de Festa Major, l’Hort de la
Parròquia va acollir el concert vermut, a càrrec de 3 Lonely Man.
El sol, que ens va acompanyar du-

rant tot el dia, va enlluernar els/les
sardanistes que es van aplegar a la
plaça de Pau Casals per a la ballada
amb la Cobla Principal de la Bisbal,
així com el gran espectacle que va
oferir a l’Escenari Trueta Juventudes Rocieras.
Paral·lelament es van realitzar activitats com l’Escape Room “El cas
de la Pizzeria Tomassi” o el Taller de
Capgrossos a l’Hotel d’Entitats.
La Balkan Paradise Orchestra, formada per 8 instrumentistes amb
una energia captivadora, van donar pas al Pregó de Festa Major del
Mag Marín, que va deixar el públic
amb la boca oberta. Després del
número final, va començar el correfoc de Bram de Foc, que va acabar amb un espectacle pirotècnic
davant de l’Església de Sant Pere.
L'Orquestra Selvatana i Hey Pachucos + Festa Máxima FM van con-

cloure la nit a l’escenari Pau Casals
i Can Morral respectivament.
porró electrònic
La novetat del dissabte 30 de juny
la va marcar el primer porró electrònic amb DJ Andreu Presas i el
DJ Pepero, que van amenitzar el
parc de l’Estació. L'esdeveniment
va ser tot un èxit, amb música electrònica i house per a famílies amb
un servei de begudes i pica-pica, a
càrrec de Bandarra i Txitxarel·lo.
A la tradicional cercavila de Festa
Major es va presentar el nou nan
de l’Associació Cultural i Folklòrica
i l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro,
va ser l’encarregat de descobrir el
nom: el Porronet! Després d’un refrigeri la nova colla infantil de Bram
de Foc va fer el seu primer correfoc
des de la plaça de la Creu fins a davant de la plaça de l’Església.
L’entitat Vive y Baila, així com el Ta-

ller de Hip hop del Casal de Joves,
van oferir els seus balls i tot el que
han après durant l’any a l’escenari
Trueta.
L'Orquestra Selvatana ens va oferir un gran espectacle musical a la
plaça de Pau Casals amb el concert
i ball de nit de Festa Major. A la mitja
part, l'Associació Pas a Pas va oferir
una exhibició de ball. Els/les joves
van poder gaudir de l’actuació de
Los 40 + #Big Tour al parc de Can
Morral. I els nostàlgics de la música
dels anys 80 i 90 no es van perdre
la gran Festa Revival 80' de #Big80'
amb els Dj Alfredo Delgado i Jordi
Bosquet.
Final de festa
Els grallers de l'Agrupació Cultural i
Folklòrica d'Abrera ens van despertar el diumenge 1 de juliol al matí
amb el toc de matines! La Trobada de Seat 600, el recorregut i el
concert del grup Guateque ens van
transportar 50 anys enrere.
Els Castellers d'Esparreguera, juntament amb els Castellers del Poble Sec i Margeners de Guissona
van fer pinya en la Matinal Castellera sota un sol de justícia.
A la tarda, l'escenari de la plaça de
Pau Casals es va convertir durant
unes hores en un plató de televisió,
amb la gravació per part d’ETV, la
tele del Llobregat, d'un programa
especial dedicat a la nostra Festa
Major.
I per acabar, a la nit, vam gaudir
d'un espectacular piromusical i
una cantada d'havaneres.
Exposicions
La Casa de Cultura va acollir les
mostres del Concurs de Pintura
Ràpida 2018, la “Història de Bram
de Foc” i la XXI Mostra del Concurs
de Cartells de Festa Major 2018.
A l’Hotel d’Entitats vam veure
l'exposició del cinquè Concurs de
Fotografia d’Esports de Muntanya i
Natura 2018, organitzat pel Centre
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Excursionista d’Abrera i la mostra
de pintura de l’Associació Il·lusions
Grup d’Art d’Abrera i Somnis de
Sant Esteve de Sesrovires. I, al Casal d’Avis, vam admirar l'exposició
de treballs manuals, costura i “patchwork” realitzats per les i els alumnes del casal.
Bus urbà
Amb el lema “T’apropem a la Festa Major”, vam posar en marxa un
servei de bus que va connectar durant les tardes i les nits els barris del
nostre municipi amb el nucli urbà
per facilitar la mobilitat dels nostres
veïns i veïnes durant la nostra festa.
La valoració del nou servei és positiva!
Festes lliures de sexisme
i amb civisme
Des de l’Ajuntament hem apostat
per unes festes lliures de sexisme
i enguany, hem comptat amb un
punt lila informatiu en la Festa Major Jove, al parc de Can Morral, en
el marc de la implantació del protocol de prevenció i actuació davant d’agressions sexistes als espais
públics d’oci d’Abrera.
Punts d’informació
Enguany hem apostat novament
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per millorar la comunicació amb els
nostres veïns i veïnes amb els punts
d’informació situats a la rambla del
Torrentet i al passeig de l’Estació.
Els informadors i informadores van
repartir programes de Festa Major,
orientant els veïns i veïnes amb preguntes sobre les activitats i van realitzar més de 200 enquestes, que
ens permeten valorar el desenvolupament de la festa.
Des de l’Ajuntament d’Abrera fem
un balanç molt positiu de la Festa Major. El regidor de Cultura de
l’Ajuntament d’Abrera, Francisco
Sánchez, agraeix l’esforç realitzat
per les entitats i la ciutadania en
general. “Donem les gràcies a tots
els veïns i veïnes, entitats, personal de l’Ajuntament, proveïdors
i col·laboradors per la gran feina
realitzada durant la Festa Major
d’Abrera 2018! Gràcies, Abrera!

Gràcies
Abrera!

Festa

Major

2018

Festa

Major

2018
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Festes dels barris

Ca n’Amat celebra la seva Festa Major amb gran èxit
d'assistència
Amb el mes de juliol arriben les
festes majors dels barris d’Abrera.
El cap de setmana del divendres 13
al diumenge 15 de juliol, els veïns
i veïnes de Ca n’Amat van celebrar
la seva festa, amb tot un seguit
d’activitats organitzades a la pista
del Casal Social de Ca n'Amat.
El divendres 13 de juliol es van fer

jocs de màgia i maquillatge, a les vuit
del vespre sopar a la fresca, tot seguit de l'actuació de 'Cabaret' i música a càrrec de DJ Santi.
El dissabte 14 de juliol, la festa va
continuar amb una gimcana infantil
i l'actuació de 'Salto a la fama', brau
mecànic i pista americana. Al vespre
es va organitzar un sopar a la fresca,
ball amb l'orquestra Solimar i un sorteig de donacions. A més el nostre
alcalde, Jesús Naharro, hi va assistir
i va llegir un manifest a tots els veïns
i veïnes del barri.
Diumenge 15 de juliol a les nou delmatí es va donar el tret de sortida
de la caminada de la tercera edat i
el concurs de dibuix infantil. També
es va disputar el torneig de parxís i

El barri de Les Carpes de Vilalba
va celebrar la seva Festa Major
del divendres 13 de juliol al diumenge 15 de juliol. El Casal Social
va acollir les diferents activitats,
organitzades per l'Associació
de Veïns de Les Carpes amb la
col·laboració de l'Ajuntament.
El divendres 13 de juliol la festa va
incloure inflables i jocs gegants, un
correfoc a càrrec de la colla de dia-

El dissabte 14 de juliol es va fer un
espectacle de màgia infantil i globoflèxia i inflables esportius. A la
nit, un sopar a la fresca, ball amb
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El carrer del Rebato del nostre
municipi va celebrar la seva Festa
Major del divendres 20 de juliol al
diumenge 22 de juliol. L'Associació
de Veïns del Rebato va organitzar
la festa amb la col·laboració de
l'Ajuntament.

petanca i es va realitzar la festa de
l'escuma i inflables aquàtics. Ja a la
tarda, es va organitzar una classe de
zumba i a les nou del vespre sopar
seguit del bon rotllo de DJ Santi.
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem
col·laborat amb l’Associació de
Veïns de Ca n’Amat en l’organització
d’aquest esdeveniment. L'entitat ha
valorat molt positivament la festa i la
participació dels veïns i veïnes. Moltes gràcies a tots i totes! ■

Caliu i molt bon ambient a la Festa Major
de Les Carpes de Vilalba 2018
bles infantil Bram de Foc d'Abrera i
una nova projecció de Cinema Jove
al carrer amb "La Bella y la Bestia".
L'alcalde d'Abrera Jesús Naharro va
donar el tret de sortida de les celebracions amb el tradicional "txupinazo".

Diversió, foc i tradició a la Festa
Major del Rebato!

l'orquestra Route 66 i brau mecànic, futbolí i màquines recreatives.
El diumenge 15 de juliol al matí els
més petits es van refrescar amb
inflables d'aigua i una festa de
l'escuma, seguida d'una paella popular per a tothom.
Des de l'Ajuntament d'Abrera donem les gràcies a tots els assistents
a la Festa Major del barri i a tots i totes els membres de l'Associació de
Veïns que ens han permès, un any
més, gaudir d'aquests dies de celebracions. Fins l'any vinent! ■

Can Vilalba ha
celebrat amb
molta diversió
la seva Festa
Major
El Casal Social de Can Vilalba
(Circumval·lació, s/n) va acollir les
activitats de la Festa Major del barri
de Can Vilalba del divendres 20 de
juliol al diumenge 22 de juliol. Des
de l'Ajuntament vam col·laborar en
l'organització de les festes d'aquest
barri amb l'Associació de Veïns.
Les activitats van començar el divendres 20 de juliol a partir de les

La festa va començar el divendres
a partir de les vuit del vespre amb
ambientació musical. El dissabte al
matí es va fer una festa d’escuma, a
la tarda degustació de pintxos i tapes
amb "food truck", un espectacle de
màgia amb el Mag Alouette i exhibició de zumba.
A dos quarts de deu de la nit, la Colla de Diables Bram de Foc va animar
la festa amb un correfoc. Després,
com és tradició, els veïns i veïnes del
carrer van sopar a la fresca. A la mitjanit, la festa va continuar amb el ball
amenitzat per David Swing.

party" i activitats infantils, mentre
que a la tarda hi va haver inflables,
un concert de rumba catalana tribut
a Peret a càrrec d'El Chele, sardanes
amb la Cobla Ciutat de les Roses i
xocolatada.

El diumenge al matí els més petits i
petites van poder gaudir d'una "holi

Gràcies a tots i totes per participar en
la festa del barri! ■

cinc de la tarda amb campionats de
parxís i remigio i gimcana infantil. A
les sis va començar un campionat
de voleibol i després, un altre de futbol. A la nit, #Bigfriday va amenitzar
la festa.
L'endemà dissabte, els petits i petites
del barri van poder gaudir durant tot
el dia d'inflables d’aigua. Al matí també es van fer campionats de petanca
i Scalextric. A les dues de la tarda els
veïns i veïnes van gaudir d'una paellada popular i a la tarda van continuar les activitats amb campionats
de dominó i futbol infantil, i festa
"holi". A partir de les deu de la nit va
tenir lloc un sopar a la fresca, seguit
de ball amb l’orquestra Live Events.
El diumenge 22 de juliol al matí
la festa va continuar amb infla-
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bles d’aigua, exhibició musical de
l’activitat de treballs manuals i festa
de l’escuma. A la tarda va tenir lloc
la final del campionat de futbol, espectacle d’animació infantil i berenar popular.
Al vespre l'alcalde, Jesús Naharro,
va fer el lliurament de les medalles dels diferents campionats. A les
deu de la nit es va fer una visita al
Castell de Voltrera, il·luminat amb
l'acompanyament d'una batukada.
Després, la festa va continuar amb
l'animació d'un DJ fins a la traca de
final de festa a la mitjanit.
L'Associació de Veïns de Can Vilalba
ha destacat l'alta participació dels
veïns i veïnes, sobretot dels més petits en les activitats infantils. ■

S
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Diversió a la festa del barri de la Font d'Abrera
tancar la festa, a les nou del vespre, va
tenir lloc la traca de fi de festa.
Des de l'Ajuntament d'Abrera agraïm a
l'Associació de Veïns l'organització de
la festa i els animem a continuar treballant per oferir als veïns i veïnes d'Abrera
aquesta gran festa de tancament de les
celebracions a Abrera!. ■

Societat, cultura i esports

Gaudim de la Festa Major de Santa
Maria de Vilalba!
El barri de Santa Maria de Vilalba
va celebrar la seva Festa Major del
dissabte 21 al diumenge 29 de juliol. La primera activitat va tenir
lloc el dissabte amb el tradicional
dinar de jubilats, que va comptar
amb l'assistència d'una seixantena
de persones, entre elles l'alcalde
d'Abrera, Jesús Naharro, i el regidor de Gent Gran, Francisco Sánchez.
Una seixantena d’avis i àvies dels barris de Vilalba van passar una bona
estona al restaurant Casa Pedro de
Les Carpes de Vilalba. Posteriorment, el dimecres 25 de juliol, a partir de dos quarts de vuit del vespre,
va tenir lloc la 12a Caminada Popular
Nocturna.
Pel que fa a la resta d’activitats programades, el dijous 26 a dos quarts
de nou del vespre es va celebrar el
ball de gegants i capgrossos, seguit

d’una paella popular i, a dos quarts
de dotze de la nit, els assistents a la
festa van poder gaudir del monòleg
de Jonathan.
D'altra banda, el divendres 27 de juliol, a dos quarts de cinc de la tarda
es va programar l’activitat “Cerca de
l’arca”, a les set els infants van poder
gaudir dels jocs infantils i xocolatada, a les vuit vam poder gaudir del
concert d’havaneres i rom cremat a
càrrec del grup Llops de Mar, a les
deu, el ball de diables i correfoc amb
el grup Bram de Foc i, a les onze, ball
amb el Duo Quesboo.
El dissabte 28, durant tot el dia, es
van instal·lar inflables remullats, a la
tarda, ball de jubilats, masterclass de
zumba i futbol de velles glòries, i a la
nit música amb el DJ Héctor Ortega. I, finalment, el diumenge 29 de
juliol, a Santa Maria, al matí, es va fer
la missa de Festa Major i un tobogan
gegant remullat i festa de l’escuma.

El barri de la Font va celebrar el cap
de setmana del 25 i 26 d’agost passat la seva Festa Major. El carrer de
la Font va acollir les diferents activitats, organitzades per l'Associació
de Veïns amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Abrera.
A la tarda es van celebrar les tradicionals curses de llits, a les nou va
tenir lloc un sopar a la fresca i, a
dos quarts d’onze, es va projectar la
pel·lícula “Cuerpo de élite”.
Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm
la tasca realitzada per l’Associació
de veïns i veïnes del barri de Santa
Maria de Vilalba d’Abrera. L'entitat
també ha destacat sobretot l'èxit
de participació dels veïns i veïnes
en les diferents activitats i agraeix la
col·laboració de tothom. ■

Les celebracions van començar el
dissabte 25 d’agost a les deu del
matí amb una botifarrada per a veïns

i veïnes i a la tarda es va organitzar la
gran gimcana infantil amb guerra de
globus d’aigua, una xocolatada amb
xurros i cantada d’havaneres. Ja a la
nit es va celebrar un sopar a la fresca i el tradicional ball de revetlla.
La festa va continuar el diumenge 26
d’agost amb una demostració de puntaires a les sis de la tarda, seguida d’un
concurs de coques i ballada de sardanes amb la Cobla Vila d’Olesa. I per

Sopar a la fresca a la Florida!

van gaudir d’un ball amenitzat per
Joan Garcia, el DJ Jangar, tot ben
guarnit amb banderetes i bombetes.
Segons els veïns: “el sopar va ser
un èxit, l’ambient que es respirava
era d’alegria, i cada any esperarem
aquesta festa amb entusiasme!”. ■

Gaudim de la
Festa Major de
Sant Miquel
d'Abrera!
El dissabte 28 de juliol i el diumenge 29 de juliol es va celebrar
la festa del barri de Sant Miquel.
L'Associació de Veïns va organitzar la festa amb la col·laboració
del nostre consistori.
La festa va començar el dissabte
28 de juliol amb un sopar a la fresca seguit de ball amb DJ Jangar.
El diumenge 29 al migdia es va fer
una festa infantil d’escuma. Des de

El barri de la Florida, després de
molts anys, va tornar a gaudir d’un
sopar a la fresca, que va tenir lloc
als carrers de Xarel·lo i Miraflors, el
divendres 14 de setembre.
l'Ajuntament d'Abrera hem gaudit
un any més de la Festa Major del
barri de Sant Miquel. Encoratgem

Abrerainfo

24 Octubre 2018

l'Associació de veïns i veïnes de
Sant Miquel a continuar treballant
ja de cara a la propera festa! ■

La idea de celebrar la Festa Major del
barri va sorgir dels mateixos veïns i
veïnes, que recordaven festes que

s’havien fet antigament, i veien que
quan es proposava a la resta de veïns
ho rebien amb entusiasme. Miquel
Fillet i Marc Zamora, entre d’altres
col·laboradors, van decidir posar-se
mans a l’obra.
Més de 240 veïns i veïnes del barri
van menjar una paella servida pel
restaurant d’Abrera Can Martinet i
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Abrera Street Food

Espectacle, música i diversió a la IV
Trobada de Motos d’Abrera!
El Parc de Can Morral va acollir el
dissabte 7 d’abril la IV Trobada de
Motos d’Abrera, organitzada per les
entitats del nostre municipi Moto
Club Off-Road El Suro i els Amics
de les Motos d’Abrera.

Humor

Èxit absolut del
cicle Abrera
Riu!
La Casa de Cultura (Federico García Lorca, 17) va acollir amb èxit de públic el cicle
de monòlegs d'humor Abrera
Riu, que es va inaugurar amb
l'actuació de Víctor Parrado el
23 de febrer.
El divendres 16 de març va tenir lloc
la segona actuació del cicle. Per segona vegada consecutiva, la Casa
de Cultura es va quedar petita per
acollir el monòleg de l'humorista
Oswaldo Digon. Finalment, el cicle
el va cloure el divendres 6 d'abril
l'humorista Juan Aroca. El públic,
amb una tapa i un refresc inclosos
en l'entrada, van gaudir d'unes vetllades carregades d'humor i bon rotllo.
Des de l'Ajuntament d'Abrera estem
molt satisfets d'aquest cicle! ■

Des de la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Abrera vam col·laborar
en l’organització de la jornada, que
va comptar amb activitats gratuïtes
i l’animació de l’entitat Vive y Baila
d'Abrera, servei de bar, barbacoa i
atraccions infantils.
La jornada va començar amb música,
amb l’espectacle del concert de Red
Land. Seguidament, les entitats Moto
Club Off-Road El Suro i els Amics de
les Motos d’Abrera van homenatjar el
veí d’Abrera i motard, Juan Barroso, que va perdre la vida fa un mes
en un accident de trànsit. Les entitats
i el públic assistent, acompanyats per
l’alcalde, Jesús Naharro, van fer un
minut de silenci. Seguidament, els
representants de les entitats organit-

zadores van regalar una placa i unes
flors als familiars de Barroso.
Les entitats organitzadores han valorat positivament la IV Trobada de Motos d’Abrera. Les associacions motards han rebut felicitacions del públic
assistent i ja pensen en l’organització
d’una cinquena edició, tot esperant
que la previsió del temps sigui més
bona i la festa pugui comptar amb
més motards i simpatitzants. Moto
Club Off-Road El Suro i els Amics de
les Motos d’Abrera agraeixen la participació dels veïns i veïnes a la festa i la
col·laboració de l’Ajuntament d’Abrera
en l’organització de l’esdeveniment.
Des de la Regidoria de Cultura de
l'Ajuntament valorem també positivament la realització de la festa. El
regidor, Francisco Sánchez, ha felicitat els organitzadors i les entitats
col·laboradores. També ha agraït la
tasca realitzada pels voluntaris de
Protecció Civil. Entre tots i totes, un
any més, podem afirmar que la trobada de motos d’Abrera ha estat tot
un èxit! ■

food truck

Èxit de la tercera edició
de l'Abrera Street Food

El Parc de Can Morral va acollir el
divendres i dissabte 4 i 5 de maig,
la tercera edició de l'Abrera Street
Food, una fira gastronòmica que
va aplegar fins a 16 “food trucks”, a
més d'activitats per a veïns i veïnes
de totes les edats.
Els espectacles d'aquest any van
incloure diferents actuacions de
caràcter familiar, entre les quals trobem el Mago Borruel, la Festa dels
Més Tumacat, que van fer ballar tots
els petits i petites, i Javier Ariza amb
el seu espectacle “Pericote”,

A més a més, gràcies a les participacions de les entitats d'Abrera, vam
poder gaudir dels balls de Vive y Baila, Juan Antonio García, i l'actuació
dels grups de hip-hop del Casal de
Joves, coreografiats per Carla Juárez, entre els quals Back 2 Beat. Les
dues jornades gastronòmiques van
estar amenitzades per l'animació i
música de #BigFriday.
Des de l'Ajuntament d'Abrera volem
agrair la col•laboració de totes les
entitats que han participat en aquesta edició, com Vive y Baila, Escola

Francisco Sánchez
Regidor de Cultura, Esports, Gent Gran i Salut

Agraïm la feina feta per la Brigada Municipal i la Policia Local.
Gràcies a tots i totes per la vostra
col•laboració i participació, que
ha fet possible que aquesta tercera edició de l'Abrera Street Food
hagi estat un èxit malgrat les previsions de pluja.

Concert solidari

Cantants i músics d’Abrera, en el
XIX Concert de Mans Unides
L’Auditori del Centre Polivalent
va acollir el diumenge 8 d’abril,
la dinovena edició del Concert de
Mans Unides, campanya contra la
fam. L’esdeveniment benèfic, presentat per Maria Jesús Fernández i
B. Franklin, va recaptar fons per a
l'ampliació d'una escola a Angola.
El concert va comptar amb la
col·laboració de Ràdio Abrera, La
Copisteria d’Abrera, Inac Megafonías
Vallbona, Vídeo Carles Paula, Foto-

Abrerainfo

26 Octubre 2018

Les Caramelles d'Abrera
celebren el seu 40è aniversari!
El diumenge 1 d'abril els cantaires de
les Caramelles van celebrar la tradicional cantada i una fita molt destacada: els 40 anys del grup.

grafía Salva González, l’Escola Municipal de Música i l’Escola de Dansa
Juan Antonio García. ■

de Dansa Juan Antonio García, els
grups de hip-hop del Casal, Big Friday, a més de l'ajuda de la Cerveseria Àgora. ■

Amb el trenet, les Caramelles van recórrer el poble fent cantades pel Rebato, Cal Duch, la Residència d'Avis
Canigó, la plaça de l'Ajuntament, el
carrer de la Font i l'Església de Sant
Pere. Des de l'entitat la valoració
dels 40 anys és molt positiva. La

fundadora del grup i veïna del carrer del Rebato, Maria Miró, explica
que "la gent s'hi ha sentit molt bé,
ha tingut la oportunitat de relacionar-se amb moltes persones. És
interessant conèixer aquestes tradicions".
Des de l'Ajuntament d'Abrera donem les gràcies a tots els participants i assistents a la Cantada de
Caramelles 2018, una antiga tradició que es remunta al segle XVI! ■
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Municipal
de Dones
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Societat, cultura i esports
Igualtat

Acció Cultural

Presentem amb gran èxit
el projecte “Abrera, l’Abans”
Concerts

Les Nits de
Jazz d’Abrera
omplen de
bona música
i ambient el
municipi
L’estrena del nou cicle de concerts
a Abrera Nits de Jazz va tenir lloc el
divendres 13 d’abril passat a la Casa
de Cultura, amb un concert protagonitzat pels millors artistes de jazz
del nostre país, col·laboradors del
prestigiós Taller de Músics.
La primera cita d’aquestes nits de jazz
va ser amb la cantant madrilenya Susana Sheiman i el seu grup Open Gate.
La vetllada va tenir molt bona acollida
per part del públic, que va omplir les
taules ubicades davant l’escenari de la
Casa de Cultura, i va convertir l’espai
en un veritable bar musical.
La següent cita va ser el divendres 11
de maig a les 22.00h al mateix espai,
amb Jofre Fité Trio. El jove pianista Jofre Fité va proposar un repertori basat
en composicions pròpies, inspirades
en jazz modern i tradicional, pop i música clàssica, acompanyat per l’Héctor
Tejedo al contrabaix i Marc Barnaus a
la bateria.
Ja tenim ganes de més Nits de Jazz a
Abrera! ■

La sala de la Casa de Cultura va
acollir el dimecres 4 de juliol la presentació del projecte de memòria
històrica "Abrera, l'Abans". La sala
era plena a vessar de veïns i veïnes
que volien veure la presentació.
L'acte, que s'havia programat al
petit auditori del primer pis, es va
haver de traslladar a baix a causa
de la gran afluència de públic. Les
primeres dues fileres les ocupaven els participants en el projecte,
una vintena d'abrerencs i abrerenques amb moltes ganes de veure
en què es materialitzarien les hores d'entrevistes enregistrades per
l’Ajuntament durant el 2017.
Resum emotiu
El vídeo projectat és un emotiu resum
del que van ser les hores d'entrevistes,
endreçat per temàtiques: què es menjava, com eren els transports, l’escola,
els comerços, la vida al camp, l’oci,
les tradicions, la religió, el tractament
de la mort, etc., on apareixien tots els
entrevistats, algun dels quals nascuts

a inicis dels anys 20 del segle passat.
Tot el material generat servirà no només per a historiadors o estudiosos,
sinó també per fer projectes de divulgació al públic en general mitjançant
diferents exposicions, intervencions
radiofòniques i projectes didàctics
com un còmic que el guionista Roger
Roca i la il·lustradora Cristina Bueno
elaboraran partint de tot aquest material.
Abrera, un lloc únic
L'acte el va cloure la regidora d'Acció
Cultural i Patrimoni, Maria José Orobitg i Dellà, que va valorar molt positivament l'interès que havia generat la
iniciativa entre la població i la importància d'un projecte com aquest per a
fer valdre la vida de totes aquelles persones que fan d'Abrera un lloc únic. El
departament va lliurar a cadascun dels
participants un obsequi consistent
en una foto que se'ls va fer el dia de
l'entrevista. Se'ls va anomenar individualment i van poder rebre el calorós
aplaudiment de la sala.■

Cicle musical Sona Abrera
El dissabte 2 de juny es va fer el
tret de sortida de la tercera edició
del cicle musical Sona Abrera amb
el concert “Sentint Brasil”, de Luna
Cohen Trio, basat en un repertori de bossa nova, samba i Brazilian
Jazz.
Enguany el cicle ens proposava un
viatge per ciutats com Río de Janeiro,
París i Nova York. El dissabte 9 de juny
els grups de hip hop del Casal de Joves Back4U, Plug’n Play i Back2Beat,
dirigits per la professora de ball Carla Juárez, van oferir una exhibició de
dansa urbana a les 21:30h, abans del
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concert “Confidències de Broadway”,
de M. Carme Mateu i Òscar Peñarroya. El cicle es va cloure el 16 de juny
amb el concert de "chanson française," amb Rive Gauche Quartet. ■

Ens sumem al nou Servei
d’Atenció Integral per
defensar els drets de les persones
LGTBI al Baix Llobregat
El 17 de maig es va commemorar
el Dia Internacional contra la LGTBIfòbia arreu i des de l’Ajuntament
d’Abrera ens vam sumar al rebuig
de qualsevol discriminació a les
persones LGTBI.

Suport a la diversitat sexual
El SAI-Baix Llobregat tindrà com a
objectius principals visualitzar la
realitat del col·lectiu LGTBI i donar
suport i atenció a la diversitat sexual
i de gènere.

La regidora de Dones i Igualtat del
nostre Ajuntament, Montse Navarro,
va participar juntament amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat i la
Direcció General d’Igualtat del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, en la signatura d’un acord
que permetrà impulsar un nou Servei
d’Atenció Integral (SAI) per a defensar
els drets de les persones LGTBI.

La seva finalitat és incrementar la
coordinació institucional de les accions locals i territorials, per agilitzar
i millorar l’acció política i les respostes a la ciutadania a partir d’una xarxa
de professionals i serveis que facilitin
l’optimització dels recursos.

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam
organitzar el dimecres 25 de juliol
i el dijous 22 de febrer a la Casa de
Cultura dues reunions del Consell
Municipal de Dones d’Abrera.
El Consell Municipal de Dones
d'Abrera (CMDA) és un òrgan consultiu i d'assessorament per tal
d'introduir la perspectiva de gènere en les polítiques locals, així com
l'opinió i les aportacions de les dones
del municipi.
El consell permet fomentar la participació de les dones del municipi en
la vida local, així com recollir-ne les
seves inquietuds i promoure espais
de debat i relació. L’objectiu és que
el Consell Municipal de les Dones
pugui ser un canal perquè les dones
d’Abrera facin sentir la seva veu i puguin fer les seves aportacions.

A Abrera ens sumem a lluitar contra
la LGTBIfòbia! ■

A banda de l’Ajuntament d’Abrera,
també integren el Consell Municipal
de Dones representants de les associacions de dones del municipi, partits polítics, sindicats i totes aquelles
dones que, a títol individual, s’hi han
volgut sumar. ■

a càrrec de la Maria Pau Flores, presidenta del Comitè d’Empresa. Un
centenar de treballadores i treballadors de la corporació, l'alcalde, Jesús Naharro, regidors i veïns i veïnes
del municipi van assistir a la lectura
del manifest, que va acabar amb un
fort aplaudiment.

L'acte institucional va tenir lloc el
divendres 9 de març al Centre Polivalent, amb la lectura del Manifest
del Dia Internacional de les Dones;
i una lectura de poesia feminista, a
càrrec de noies i dones de les associacions Dones i Futur i Abrera contra la Violència de Gènere. ■

Dones

Seguim lluitant!
Durant tot el mes de març, des de
l’Ajuntament d’Abrera, juntament
amb les entitats Dones i Futur i
l’Associació Abrera contra la Violència de Gènere i amb el suport
de la Diputació de Barcelona vam
programar diverses activitats per
commemorar el 8 de març, Dia
Internacional de les Dones.
Des del consistori vam donar suport
a la vaga feminista convocada per la
Comissió 8 de març del moviment
feminista.
El dijous 8 de març, a les 12 hores,
davant l’Ajuntament (plaça de la
Constitució, 1) va tenir lloc la lectura d’un text elaborat pels sindicats
CCOO i UGT i l’Ajuntament d’Abrera,
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Nou "scape
room" a Abrera
amb “El cas de
la pizzeria
Tomassi”
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Gaudim de Sant Jordi
amb roses, llibres i un munt d'activitats!
Per primera vegada, els veïns i
veïnes d'Abrera vam celebrar la
Diada de Sant Jordi a la plaça de
Pau Casals. Amb el lema "Aquest
Sant Jordi, celebre-m'ho junts",
des de l'Ajuntament d'Abrera vam
organitzar una Diada de Sant Jordi amb diverses activitats amb la
col·laboració de la Biblioteca Josep Roca i Bros, l'Aula d'Adults, el
Centre Obert, l'Escola Municipal
de Música i diverses entitats del
municipi.

ció i va fer volar la imaginació als més
petits; i la narradora Núria Martínez i
l’il·lustrador Óscar Julve van sorprendre el públic familiar amb l’espectacle
“ens inventem la llegenda de Sant
Jordi?”.
El fet que les entitats i llibreries de la
vila compartissin espai amb els escriptors locals, l’Escola Municipal de
Música, l’Aula d’Adults i la Biblioteca,
entre altres col·lectius, va convertir
aquesta primera fira de Sant Jordi en
una veritable fira d’entitats, on els llibres, les roses i el bon ambient van
ser els protagonistes. Des del nostre
consistori volem agrair la implicació
de tots per haver fet realitat aquest
Sant Jordi 2018 al nostre municipi i
encoratjar a tothom a fer-la possible
l’any vinent! ■

Joventut

Assistim a les
cerimònies
de graduació
de l’Institut
Voltrera
L’Auditori del Centre Polivalent va
acollir el dimarts 15 de maig la cerimònia de graduació dels alumnes de segon curs de Batxillerat de
l’Institut Voltrera. L’alcalde, Jesús
Naharro, i tècniques municipals
van assistir a l’emotiu acte de comiat dels joves estudiants del nostre municipi.

Basat en un joc de detectius, en el
qual els jugadors, agrupats en equips
de dues a cinc persones, es posaven
a la pell dels detectius més professionals per resoldre el cas de la pizzeria
Tomassi.
I el divendres 15 de juny, al pati de
l’Institut Voltrera d’Abrera es va celebrar la cerimònia de graduació dels
alumnes de quart d'ESO de l’Institut
Voltrera. A l'acte van assistir l’alcalde,
Jesús Naharro, la regidora d’infància
i joventut Montse Navarro i el regidor
de cultura Francisco Sánchez.
Des de l’Ajuntament d’Abrera vam
col·laborar en aquestes activitats amb
un berenar per a tots i totes. Moltes felicitats als graduats i graduades! ■

Els nous detectius abrerencs i abrerenques havien d’anar consultant les
pistes a partir dels informes de la policia, i a partir del seu enginy i deducció, van reconstruir l’escena i descobrir el culpable.
L’activitat va ser un èxit d’assistència
i els i les joves van poder gaudir
d’aquest joc de detectius! ■

Nou cicle
de Cinema
Jove al Carrer
ci

Els escriptors locals van estar presents a la I Fira de Sant Jordi d'Abrera,
on van presentar i signar els seus llibres. Van participar-hi el poeta abrerenc José Luis García Herrera, amb
l'obra "La semilla del óxido", Xavier
Novella Tortajada amb el seu "Ex-

poemas", María José Guarch González amb el llibre infantil "S.O.S Els
porcs no escriuen amb lletra lligada";
Juan José Sánchez Fernández amb
la novel·la "La vida mágica de Celio",
la novel·lista Susana M. Martínez amb
l'obra "Puzzle", i en conjunt, José Andrés Martín i Jaume Casanovas Claveria, amb el llibre històric d'Abrera
"La Purlom d'Abrera".
Des de l'Ajuntament d'Abrera valorem molt positivament la diada de
Sant Jordi 2018. La concentració
dels actes culturals i socials a la plaça
de Pau Casals, amb un dia radiant, va
generar un espai lúdic on centenars
d’abrerencs i abrerenques van poder
gaudir intensament d’una de les festes més boniques del nostre país. El
taller de pentinats de conte a càrrec
de Fafa Franco va tenir gran accepta-

El 29 de juny a la tarda, el Parc
de l’Estació va acollir la diversió i
l’entreteniment del joc "El cas de la
pizzeria Tomassi”.

Èxit de les Jornades Vila Educadora!
En el marc del Projecte educatiu
d’Abrera (PeA), el nostre municipi va
acollir el 17 i 18 de maig les Jornades
Vila Educadora, un projecte proposat per la ciutadania al I Fòrum Educatiu celebrat ara fa un any.
Les jornades van començar amb la
conferència Fem vincle! Escola i
Família, impartida per la reconeguda
pedagoga i escriptora Eva Bach. Els
setanta participants van manifestar el
seu agraïment a l’Ajuntament perquè
Abrera ha pogut comptar amb una
persona de tan reconeguda vàlua en
l’àmbit educatiu.
El gruix de les activitats de les jornades
va tenir lloc el divendres 23 de març
amb l’activitat Coneguem la nostra
policia! Paral·lelament, va començar

l’activitat Educació viària. A la tarda, va
tenir lloc la presentació institucional de
les jornades i ja es va donar el tret de
sortida a les diferents activitats obertes
a tothom: mostra de productes locals de Cal Garrigosa i Can Morral del
Molí, conscienciació de la tinença
responsable d’animals a càrrec de la
tècnica de sanitat municipal, Ajuda a
salvar vides! Amb Ambulàncies la Pau,
biblioteca al carrer, psicomotricitat
en família, jocs tradicionals, dues
xerrades de l’Associació contra la Violència de Gènere (homes cuidadors,
infants coeducats i de l’amor romàntic a l’amor líquid) amb uns vint-i-cinc
participants en cadascuna. Així mateix
es va presentar l’aplicatiu Educaentorn
(educaentorn.diba.cat/abrera) que té el
suport de la Diputació de Barcelona, i
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Aquest estiu hem tornat a gaudir del cinema a la fresca! Des de
l’Ajuntament d’Abrera hem organitzat un any més el cicle de Cinema Jove al Carrer. Durant el mes
de juny passat, les pel·lícules es van
projectar els dos primers dissabtes
del mes de juny al Parc de l’Estació.

La plaça de Rafael Casanova va
acollir el dissabte 9 de juny la segona edició de l'Abrera Game of
Skate, amb un alt nombre de participants i també de públic que es
va apropar a gaudir de la festa del
monopatí d'Abrera.
amb què la ciutadania pot saber quins
serveis, recursos i activitats de caire pedagògic es fan a Abrera, tant a escala
municipal com de les entitats.
També vam aprofitar per fer la campanya Afavorim la convivència i per
celebrar els 25 anys de l’Abrera Educa. ■

En total van ser 27 els skaters de tota
la província de Barcelona i de diverses
nacionalitats els que hi van participar
en aquesta segona edició del Game
of Skate d’Abrera, una activitat que
s’ha consolidat al nostre municipi.
Els i les joves van demostrar les seves
habilitats en un ambient lúdic i desen-

a
em

eu
el t

Èxit de la
segona edició
del campionat
Game of Skate!

Ensenyament

n

fadat i ens van donar una gran lliçó de
superació personal. Els participants en
les diferents proves i actes programats
van sumar 300 persones, amb una
trentena per al hip hop i 27 skaters.
L’skate tornarà al nostre municipi la
propera tardor, amb més proves i
activitats! ■
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El mes de juliol s’han projectat els
films a l’exterior dels casals socials de
Can Vilalba i les Carpes; a l’Auditori del
Rebato i a Santa Maria de Vilalba. Al
barri de Ca n’Amat, a principis d’agost.
Les pel·lícules són fruit d’una votació
popular que celebrem cada any des
de l’Ajuntament i que pretén fomentar l’apoderament dels i les joves potenciant espais i processos de participació.■

S
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Gent gran

Gent gran
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Medi Ambient

Impulsem un
projecte de
recuperació
de l’olivera
Becaruda
Amb l’objectiu de recuperar i preservar una varietat d’olivera única en el nostre entorn, des de
l’Ajuntament d’Abrera hem posat en
marxa un projecte de recuperació
de la varietat d’olivera becaruda.
Aquesta es cultiva majoritàriament en
exclusivitat en algunes finques agrícoles tradicionals dels termes municipals
d’Abrera, Ullastrell i Vacarisses. Segons
els xefs de cuina mediterrània que han
posat en valor aquesta varietat, l’oli de
becaruda té un gust intens. És ideal
per consumir-lo en cru, en amanides
o amb pa.. ■

Xavier Serret
Regidor de Medi Ambient i Sanitat

Per tal que aquesta varietat de
conreu no es perdi al nostre terme
municipal, des de l'Ajuntament ja
hem posat en marxa un viver a la
finca municipal de Can Morral del
Riu, a partir d’esqueixos d’arbres
antics. D’altra banda, realitzarem
també un inventari complert de
les oliveres d’aquesta varietat que
existeixen a Abrera. ■

Medi Ambient

Instal•lem sis "contenidors-refugi"
per a gats ferals
Des de l’Ajuntament d’Abrera estem
treballant en la dignificació de les
colònies de gats, preservant el medi
ambient i minimitzant costos i conflictes amb els veïns i veïnes.
L’Associació
Amics
Acollidors
d’animals d’Abrera es va posar en contacte amb l’Associació LlobreGats per
presentar la iniciativa, que és un projecte pioner: la implantació d’un programa de visualització de les colònies
amb materials de rebuig provinents
de la deixalleria, que són recuperats i
reciclats.
LlobreGats ha realitzat la remodelació de sis contenidors d’escombraries
que ja no es poden utilitzar per al seu

fi principal, per tal de què els reciclin,
transformant-los en el que han batejat com a “Catdonals”, que són contenidors petits d’orgànica que al seu
interior els gats disposen d’aigua i
pinso protegits, i “Cathotels”, contenidors grans que a més disposen d’unes
caixes de porexpan on els gats poden
protegir-se de les inclemències meteorològiques.
Un grup de voluntaris i voluntaris ha
pintat els contenidors. Si estàs interessat/ada en ser voluntari/voluntària, pots posar-te en contacte amb
el Servei de Sanitat de l’Ajuntament,
al telèfon 93 770 03 25 o per correu
electrònic a l’adreça sanitat@ajuntamentabrera.cat. ■

385 avis i àvies d'Abrera participen
al berenar-sopar d'estiu del Casal
d'Avis
Gairebé 400 avis i àvies del nostre municipi van assistir, el diumenge 17 de juny, al berenarsopar d'estiu del Casal d’Avis que
va tenir lloc al Pavelló Municipal
d’Esports per celebrar l’arribada
de l'època estival
Des de l'Ajuntament d'Abrera vam
col·laborar en l’organització d’aquest
esdeveniment, que va comptar amb
l’amenització musical del grup Duo
Soling.
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor de Gent Gran, Francisco Sánchez, van assistir-hi a la festa, i van

Dins el projecte dels ‘Dimecres
Grans’ de la Regidoria de Gent Gran
de l’Ajuntament d’Abrera, el 14 de
març passat es va celebrar al Casal d'Avis d’Abrera un espectacle
d'òpera i Sarsuela.
agrair la feina realitzada per la Junta
del Casal en l’organització d’aquest i
d'altres esdeveniments pels nostres
avis i àvies. ■

Medi Ambient

Els municipis del Parc Rural
de Montserrat formarem una
associació
Abrera és una de les 16 poblacions
que conformaran l'Associació de
Municipis del Parc Rural de Montserrat. L’entitat unirà poblacions del
Baix Llobregat, el Bages, l’Anoia i el
Vallès Occidental.
L’elaboració d’un pla de gestió permetrà que que el Parc Rural del Montserrat engegui accions fermes per promoure el territori i l’activitat que s’hi
desenvolupa. Aquest serà el primer
parc rural d’Europa, amb els objectius
de mantenir viva l'essència del territori i evitar la despoblació dels nuclis
petits, potenciar els productes del territori, incrementar el paisatge agrari i
facilitar el relleu de la pagesia.
Tallers participatius
El Parc Rural del Montserrat ha fet una
aposta per la implicació dels agents
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del territori amb la realització dels tallers participatius que s’han fet al Bruc,
Castellgalí i Olesa de Montserrat. Les
cinc línies estratègiques definides en
aquestes trobades són l’impuls a la
nova pagesia i emprenedoria, la promoció dels productes i serveis del
parc rural, tenir un territori endreçat,
l’aposta per la diversificació econòmica i creació de xarxa. ■

Gent gran

Exposició al
Casal d’Avis per
la Festa Major

Èxit de la
darrera
representació
dels
‘Dimecres
Grans’ del
Casal d’Avis
d’Abrera!

van assistir a la inauguració de la mostra, que va reunir a un nombrós grup
d'avis i àvies. Durant l'acte també es
van lliurar obsequis als participants.
A tots i totes, moltes gràcies! ■

Un any més, el Casal d’Avis va organitzar amb motiu de la nostra
Festa Major l’exposició de diversos treballs manuals, costura i
“patchwork” realitzats per les i els
alumnes del casal.
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor de
Gent Gran de l'Ajuntament d'Abrera
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Una vuitantena de persones van poder gaudir de l’espectacle d’òpera i
Sarsuela que va anar a càrrec de dos
cantants lírics professionals que van
interpretar cançons d'òperes de gran
èxit internacional com el " Nessum
Dorma" de Turandot, " Mis Shaigon" o "
el Toreador de Carmen".
L'altre part de l'espectacle va estar dedicada a la sarsuela catalana, espanyola i a la cançó popular.
L’espectacle d’òpera i Sarsuela organitzat des de la Regidoria de Gent Gran
de l’Ajuntament d’Abrera i el Casal
d’Avis va meravellar a tots els assistents
per la seva elegància i la posada en
escena amb vestuaris i maquillatges
plens d'història. ■

S

Societat, cultura i esports
que han participat en aquesta fira
esportiva són l’Escola Esportiva Municipal, el Club de Bàsquet Abrera,
l’Abrera Club Ciclista, el Club Atletisme Abrera, el Moto Club Off Road
El Suro, Escacs Abrera, l’Agrupació
Esportiva Abrera, el Club de Montaña Can Vilalba, la Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera, La
Vinya Gimnàstic Club, Abrera Club
Esportiu Futsal, l’Associació Catalana
d’Escalada Tradicional i el Centre Excursionista d’Abrera.

Societat, cultura i esports
Atletisme

Gran festa esportiva amb l'Abrera Correu D9,
que reuneix més de mil corredors!

El nostre municipi va acollir, el
diumenge 10 de juny, una nova
gran matinal atlètica organitzada pel Club d’Atletisme d’Abrera,
amb la desena edició de la Cursa Popular Abrera Corre D9. Més
de mil persones van participar en
l'edició d'aquest any, que també
va comptar com a novetat amb la
Primera Marxa Bressol d'Abrera,
amb les famílies i els més petits i
petites com a protagonistes!
El Club Atletisme Abrera ha organitzat un any més "la festa del running",
que va comptar amb dos recorreguts de 5 i 10 km i diverses curses
infantils.
L'Auditori del Centre Polivalent va
acollir el dissabte 9 de juny a la tarda
una interessant xerrada amb la participació de dos corredors destacats
en el món de l’atletisme: Martín Fiz i
Abel Antón, que van parlar de "running" i nutrició esportiva amb tots els
assistents. L'alcalde, Jesús Naharro,
el president del Club Atletisme Abrera, Jordi Moreno, i un dels fundadors
de l'entitat Egoismo Positivo i membre del club atlètic, Àlex Parreño,
van acompanyar els dos corredors
durant la xerrada i posterior col·loqui.
Fiz i Antón van respondre les preguntes dels assistents, petits i grans,
i van destacar la importància de fer
esport i, sobretot, gaudir-ne.
El diumenge 10 de juny al matí, els
carrers propers al parc de Can Morral van acollir les diferents curses
de l'Abrera Corre D9. Un dels convidats d'honor, Martin Fiz, va ser el
guanyador de la prova de 10 km amb
un temps de 34 minuts i 53 segons,
seguit de Javier Paniello amb una
marca de 35 minuts i Daniel Moisés
que va creuar la línia d’arribada 14
segons més tard. En categoria fe-

Francisco Sánchez
Regidor d’Esports

Estem encantats d’ajudar i de continuar ajudant a fomentar l’esport i el
nostre club d’atletisme. Esport és salut; Abrera ha de continuar apostant
i fomentant l’exercici físic. ■
menina la primera classificada va ser
Sara Prescolí, amb un temps de 41
minuts i 29 segons, seguida de Sonia Cruz, amb 41 minuts i 53 segons,
i Carme Ballesteros, que va registrar
una marca de 42 minuts i 29 segons.
En la prova de 5 km el guanyador va
ser Pablo Garcia amb un registre de
17 minuts i 9 segons, i en categoria
femenina va guanyar Anna Orozco
amb 21 minuts i 18 segons.
Entrega de trofeus
L'alcalde, Jesús Naharro, i el regidor
d'Esports, Francisco Sánchez, van
entregar els trofeus als guanyadors
i guanyadores de les curses. Segui-

Jordi Moreno. President
del Club Atletisme Abrera
La valoració és hiper positiva; ja són
deu anys fent la cursa i deu anys de
la posada en marxa del club i hem
mantingut el nivell d’inscripcions
dels darrers anys i el nivell de participació, tot i la competència que
cada cop és més gran

dament, una botifarrada per a tots
els corredors i l'animació a càrrec
de Vive y Baila i Big Friday van posar punt final a una nova edició de
l'Abrera Corre D9. ■

Entitats esportives

Reconeixem les fites dels nostres
esportistes en la 14a edició de la
Fira d’Entitats Esportives d’Abrera!

Els Premis de l’Esport Local tenen per
objectiu guardonar i reconèixer institucionalment i socialment els millors
esportistes, entitats i equips d'Abrera
de la temporada 2017/2018.
L'alcalde, Jesús Naharro, el regidor d'Esports, Francisco Sánchez,
i el representant del Club Montaña Can Vilalba, Daniel Paniello,
van entregar els premis als millors
esportistes proposats per les diferents entitats, als millors equips, als
equips que han ascendit de categoria, així com a altres esportistes

abrerencs i abrerenques que han
aconseguit fites importants en els
àmbits català, estatal i internacional.
Des de l’Ajuntament d’Abrera vam
aprofitar aquest acte per fer entrega
d’unes plaques de reconeixement
a altres esportistes del municipi.
Entitats participants
Les entitats esportives abrerenques

Coincidint amb la desena edició
de la cursa Abrera Corre D9, des
de l'Ajuntament vam impulsar la
Primera Marxa Bressol d'Abrera.
Nens i nenes de P0, P1 i P2 del
nostre municipi i els seus pares i
mares es van reunir a les 10.30 h
davant la porta de l'Escola Bressol Municipal (Antoni Gaudí, 4)
per fer la Primera Marxa Bressol
d'Abrera al voltant del Parc de
Can Morral, en un recorregut
d'uns 100 metres.
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A tots i totes, els agraïm la seva
col·laboració i esforç durant aquests
darrers mesos, ja que sense la seva

El Parc de Can Morral d’Abrera va
acollir, el dissabte 15 de setembre,
la 14a edició de la Fira d’Entitats
Esportives d’Abrera, amb estands
de les associacions participants,
activitats com futbol 3x3, minibàsquet, escacs, rocòdrom, tirolina, ludoteca, inflables esportius,
circuit de trial i motocròs, a més
del lliurament dels 21s Premis de
l’Esport Local.

Primera
Marxa Bressol

Abrerainfo

Per poder dur a terme aquesta fira
ha estat necessària la creació d’una
comissió organitzadora, formada
per tres membres de l’Ajuntament
d’Abrera i un membre de cada una
de les entitats esportives.

dedicació no hauria estat possible la
fira i el lliurament dels dinovens Premis de l’Esport Local.
Col·laboració solidària
L'entitat Abrera Club Esportiu Futsal
es va sumar al projecte solidari de
l’ONG NouPops “Fil per a la vida”.
En l'estand de la fira d’entitats es van
vendre uns ninots personalitzats
amb els colors del club. Els diners
recaptats es van destinar exclusivament a la cura de bebès prematurs.
Des de l'Ajuntament d'Abrera felicitem tots els esportistes abrerencs i
abrerenques i les entitats que han
fet possible la 14a edició de la Fira
d’Entitats Esportives d’Abrera. A Abrera fem esport, fem salut! ■
Podeu consultar la llista
amb els esportistes abrerencs i abrerenques guardonats a la nostra pàgina web
ajuntamentabrera.cat
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Natació

Felicitem el nedador i veí d’Abrera
Eric Vilaregut per les seves fites
esportives!

Societat, cultura i esports
Bàsquet

Emoció, esportivitat i diversió al 5è
Torneig Vila d'Abrera de bàsquet!
L’abrerenc de 17 anys Eric Vilaregut
és nedador i esportista d'elit. Forma part de la Selecció Espanyola
d’Aigües Obertes des de fa tres anys,
gràcies als seus destacats resultats
esportius.

Ball

Nou èxit
esportiu de
l’abrerenca
Verònica Folch
La ballarina abrerenca Verònica
Folch, d’onze anys i alumna de
l’Escola Josefina Ibáñez, tanca
una temporada plena d’èxits: de
les cinc competicions a les quals
ha participat, ha aconseguit podi
en les cinc, i en dues d’elles s’ha
proclamat campiona.
El seu palmarès ha estat el següent:
● 1a classificada Jazz Funk Solo
Kid en categoria Kid del Campionat Fit Kid de Catalunya i
del Campionat IDF Spain Urban
Dance
● 3a classificada en sol, duet i
trio hip hop/comercial júnior al
Campionat Show Your Dance,
com a solista infantil de danses
urbanes al Campionat La Beat
Dance, i al Jazz Funk Solo Kid
en cateogira Kid al Campionat
Fit Kid d’Espanya.
Des de l’Ajuntament d’Abrera felicitem la Verònica Folch pels èxits
aconseguits! ■

Aigües Obertes
L’Eric Vilaregut va ser segon al Mundial d’Aigües Obertes a Hoorn, Holanda, disputat el 2016 en una distància
de 5.000 m. També va ser segon en
la Copa COMEN celebrada a Israel el
2017, en el relleu d’Espanya i 7è en 10
km.
Va ser primer tres anys consecutius al
Campionat d’Espanya de Fons a Mataró. Primer al Campionat d’Espanya
i Catalunya d’Aigües Obertes a Banyoles el 2016. Segon al Campionat
d’Espanya i Catalunya d’Aigües Obertes a Sevilla i al Port de Barcelona
aquest any.

El nedador abrerenc també va participar en l'Europeu a Malta el mes de
juliol passat, però no va poder acabar
la prova, ja que va tenir un incident en
topar amb una medusa.
Piscina
En les proves realitzades en piscines, l’Eric Vilaregut va ser campió
d’Espanya individual 7 vegades en 150
lliures, 800 lliures, 400 lliures, 200 estils i 200 papallona. 8 vegades en relleus de 4x100 lliures i 4x200 lliures,
tant com a aleví, infantil i junior. Conserva encara el rècord del Campionat
d’Espanya d’aleví en 4x200 lliures.
En Campionats de Catalunya, ha
guanyat múltiples medalles, i va obtenir la Copa pels punts de la FINA
com a millor nedador infantil i junior.
Des de l’Ajuntament d’Abrera felicitem l’Eric Vilaregut pels bons resultats.
Moltes felicitats! ■

El Pavelló Esportiu Municipal
d'Esports va acollir el dissabte 26 de maig al matí el 5è Torneig Vila d'Abrera, organitzat
pel Club de Bàsquet Abrera. Des
de l'Ajuntament hem col·laborat
en l'esdeveniment un any més.
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor d’Esports, Francisco Sánchez,
van entregar els trofeus als esportistes.
El torneig va comptar amb els equips
cadet masculí i cadet femení del
C.B. Abrera i del Nou Bàsquet Olesa,
l'equip cadet masculí del CB Sant An-

Un año más se ha disfrutado
de una gran fiesta de baloncesto en el 5è Torneig Vila
d’Abrera, organizado por el
Club Bàsquet Abrera. Un torneo creado para fomentar los
valores de este deporte, establecer y mantener relación
entre clubes y dar cierre a la
temporada de competición
2017-2018, la cual ha sido
increíble por parte de todos
los equipos del club. En el
evento se ha podido ver a diferentes equipos de la propia
entidad y de pueblos vecinos
compitiendo en un equilibrado y emocionante torneo
que terminó con un concurso
de triples.

dreu i l'equip cadet femení del Centre
Catòlic L'H.
Des de l’Ajuntament d’Abrera felicitem
el CB Abrera i la resta d'equips per la
seva participació en aquest torneig de
bàsquet! ■

Marxa

Èxit de la 19a Caminada de Primavera,
Abrera – Montserrat
Francisco Sánchez

Tir amb arc

Júlia Galera, campiona de
la Lliga Nacional de Madrid

L’abrerenca Júlia Galera es va proclamar campiona, per segona vegada consecutiva, en la Lliga Nacional
Cadet i Menors de tir amb arc celebrada al Centro Deportivo de Puerta de Hierro a Madrid, després de
derrotar en la final a la madrilenya
Carlota en un 7/3.
L’ arquera abrerenca va acabar la fase
prèvia amb excel·lents resultats. Júlia
Galera va dominar la fase prèvia de
menors en sumar un total de 656
punts. En la categoria de menors, Júlia
va continuar sumant èxits i també lva
assolir la posició més alta en la taula
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classificatòria i en 1/8 de final dominava a la navarresa López por un clar
6/0.
El diumenge 13 de maig va ser decisiu
per assolir la plaça de podi, on Júlia va
dominar els quarts i la semifinal amb
claredat i va guanyar per 6/0 a Andrea
de Castella i Lleó i amb un 7/1 a la madrilenya Samantha. ■

Regidor d’Esports

350 persones van participar, el
diumenge 15 d’abril, en la 19a Caminada de Primavera, Abrera –
Montserrat, que vam organitzar
des de l’Ajuntament d’Abrera amb
la col•laboració d’entitats com el
Centre Excursionista d’Abrera i Protecció Civil d’Abrera.

La caminada va començar puntualment a les 7 del matí al Pavelló d’Esports
Municipal i va finalitzar al Monestir de
Montserrat a la una del migdia. Van
passar per Esparreguera i Collbató. El
dia va començar amb núvols però a
mig matí lluïa un sol esplèndid i el bon
temps va acompanyar l’activitat. A tots
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Un any més, valorem positivament la caminada, que es va
desenvolupar sense cap incident. Agraïm la col·laboració del
Centre Excursionista d’Abrera
i Protecció Civil d’Abrera en
l’organització de la caminada,
que també va comptar amb el
suport de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del
Patronat de la Muntanya de
Montserrat, Ivsiberica, i Base
Sayas Esport. ■

els participants se’ls va donar una ampolla d’aigua a la sortida i una samarreta commemorativa i una altra ampolla
d’aigua en l’arribada. ■
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Sanitat

Sanitat

Entre tots i totes,
controlem el
mosquit tigre!

Projecte innovador per
ensenyar reanimació
cardiopulmonar a infants de 5 anys

La prevenció és el millor mètode
per al control del mosquit tigre. Una
de les primeres actuacions va ser
l’aprovació de l’ordenança per a la
prevenció i control dels mosquits
el 2007, amb mesures cautelars i
sancions en cas d’incompliment.
La Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Abrera va adoptar el
2 de maig l’acord d’aprovació del
Conveni entre el Consell Comarcal
del Baix Llobregat i l'Ajuntament per
a la realització d’activitats de control
de mosquits durant l’any 2018.

L'RCParvulari és un programa per incrementar les taxes de supervivència a llarg termini en pacients amb
aturada cardiorespiratòria Un equip
de professionals sanitaris especialitzats dels Centres d’Atenció Primària
(CAP) Abrera i Esparreguera, amb la
col•laboració d’altres centres de la
comarca, han format nens i nenes de
5 anys en reanimació cardiopulmonar (RCP).

Altres actuacions dutes a terme han
estat informar la ciutadania pels canals de comunicació de la corporació, el repartiment de tríptics informatius i la col·locació de cartells.
A escoles, llars d’infants i institut
també es van donar pautes preventives per evitar la proliferació d'aquest
mosquit durant els mesos d'estiu.
Planificació de tractaments larvicides periòdics a embornals des de
maig fins a l’octubre.
Xerrades informatives realitzades
des de Ràdio Abrera.
Xerrades informatives dirigides a
col·lectius implicats i/o afectats,
com ara jardiners, hortolans i associacions de veïns, entre d’altres.
Instal·lació de 8 caixes niu per a ratpenats, especialment dissenyades
per acollir colònies del gènere Pipistrelu, per tal de controlar la població de mosquits de manera natural.
Hi ha dues caixes al Torrent Gran,
a prop del safareig del carrer de la
Font, dues caixes a l’entorn del parc
de Sant Hilari, dues caixes més a Ca
n'Amat, a prop del torrent de Can
Noguera, i dues més a l’entorn del
parc del Casal Social de les Carpes
de Vilalba. ■

Es tracta d’un projecte de recerca en
què hi participaran 44 escoles i 1700

alumnes d’Abrera i El Bruc, Collbató,
Esparreguera, Martorell, Gelida, Masquefa, Sant Esteve Sesrovires, Olesa
de Montserrat, Pallejà, Sant Andreu
de la Barca, Sant Llorenç d´Hortons,
Castellví de Rosanes i La Beguda.
Personal de medicina, infermeria, pediatria del CAP i professionals
d’instrucció en suport vital bàsic entre
d’altres es desplacen a les escoles de
Primària per impartir la formació en
horari escolar i introduir de manera
amena coneixements teòrics i pràctics de reanimació cardiopulmonar. ■

Sanitat

A Abrera tenim cura
de les persones amb Alzheimer
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem
posat a disposició de les famílies
amb malalts d’Alzheimer i altres
demències polseres identificatives
per prevenir possibles emergències dels veïns i veïnes afectats per
aquesta malaltia.
Es tracta d’unes polseres de silicona de color blanc on, al costat del
logotip de la FAFAC i dels Mossos
d’Esquadra, hi ha un codi QR imprès. El codi QR guarda el contacte
del familiar cuidador a qui cal avisar
en cas d’emergència. Es tracta d’una
polsera identificativa, no un localitzador. Conté informació de contacte del familiar i també pot incorporar
informació sanitària addicional, com
ara patologies de base, al·lèrgies,
diabetis, etc.
El funcionament és molt senzill. La
informació continguda al codi QR
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es pot llegir en apropar-hi el mòbil.
Una aplicació tradueix el codi i mostra al mateix telèfon el contacte del
familiar/cuidador. Si la persona que
ha localitzat un malalt d’Alzheimer
desorientat no té mòbil o l’aplicació
de mòbil, la polsera porta els logos
tant dels Mossos d’Esquadra com de
la FAFAC, i això suggereix al ciutadà
que pot contactar amb aquestes entitats. ■

• 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

• 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 les 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

Telèfons d'interès
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

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.........Å©Lona .................................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

Ajuntament
d'Abrera
El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si algú no el rep per la circumstància que sigui,
demanem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 03 25. Edita: Departament de Premsa i Comunicació. Disseny gràfic: Armando Catalán. Impressió: Trama color. 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 comunicacio@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.
Abrerainfo
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Societat, cultura i esports

Tota la
informació i la
millor música
a la nova
temporada de
Ràdio Abrera!

opinió

NUEVOS TIEMPOS
Parece que por fin se ve un nuevo horizonte más alentador,
nuestros deseos se han hecho realidad, el PP fuera del GOBIERNO, fantástico.
Ahora demostraremos que los Socialistas estamos preparados
para gobernar y dialogar. Como primer movimiento el encuentro mantenido entre los dos Presidentes Pedro Sánchez
y Quim Torra.
Desde la Política Municipal queremos agradecer al Equipo de
Gobierno los esfuerzos y el tesón para que por fin se ha hecho
realidad las pantallas acústicas de la C-55. Una antiquísima reivindicación vecinal y del ayuntamiento.
Han dado comienzo los trabajos de la tan deseada rotonda de
Santa Maria de Vilalba y el Suro, con ella se conseguirá pacificar el tráfico de la carretera BV1201 , sus accesos a los barrios
y la parada del autobús estar en un lugar mejor dimensionado,
más adecuado , mejorando la seguridad de nuestra ciudadanía
en general y de todos los escolares.
Se sigue trabajando, se sigue mejorando desde el ayuntamiento nuestro municipio, ya está finalizada la ampliación
del patio de la escola Bressol Municipal Mon Petit . Un pro-

A Ràdio Abrera vam engegar el dilluns 3 de setembre la nova temporada 2018-2019. Una nova temporada on continuem apostant
per la informació de proximitat
acompanyada de la millor fórmula
musical.
Més info a www.radioabrera.cat i a través de la nostra aplicació per a mòbils
i tauletes. També podeu sentir tots els
programes emesos durant la temporada a la secció “A la carta” de la nostra
web i la nostra app.
Sintonitzeu i gaudiu de la programació
de Ràdio Abrera! ■

Comunicació

El programa “Viu l’Estiu” de Ràdio Abrera s’acomiada
de la Piscina Municipal d’Estiu a ritme de zumba
El programa “Viu l’Estiu” de Ràdio
Abrera, conduït per Gemma Vilallonga, es va acomiadar el dimarts
28 d’agost de la Piscina Municipal
d’Estiu a ritme de zumba, amb la
col·laboració de l’entitat abrerenca Vive y Baila que amb les seves
coreografies va animar tots els
usuaris i usuàries de l’equipament
municipal.
Durant tot els matins dels quatre dimarts del mes d’agost, Ràdio Abrera
va traslladar els estudis a la Piscina Municipal d’Estiu, on va comptar amb la
col·laboració de nombrosos banyistes
de diverses edats que van participar de

forma activa en el programa ballant,
fent de locutors, o desfilant per les
instal·lacions de l'equipament munici-
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pal. Des de l'Ajuntament d'Abrera volem agrair la col·laboració de tots i totes
els/les participants! ■

yecto llevado a cabo con la colaboración de los servicios técnicos del ayuntamiento y al dirección y educadores de la Escola
bressol. Con la finalidad de seguir ayudando a la conciliación
familiar, y atendiendo las peticiones de padres y madres de
Abrera, además del novedoso casal de Semana Santa, el Casal d’estiu y de l’Escola Esportiva d’Estiu, en la primera semana
del mes de Septiembre se ha contado por primera vez con el
Casal de Septiembre. Ha sido todo un éxito y el año que viene
esperamos poder repetir.
Ya tenemos los presupuestos participativos 2018 en marcha,
el grupo motor que impulsara esta iniciativa trabajando para
ello. Esta iniciativa que por primera vez se realiza en Abrera, El
Ayuntamiento pondrá a disposición de la ciudadanía 150.000
€. Tendremos la posibilidad de mejorar nuestro municipio con
proyectos realizados y elegidos por el pueblo.
Como siempre, desde la agrupación del PSC estamos abiertos para cualquier vecina y vecino que desee trasladarnos sus
inquietudes para mejorar nuestro municipio. Estamos abiertos
los martes, miércoles y jueves de las 18.00 h a las 20.00 h en la
calle Lluís Companys, número 8.■

Francisco Sánchez
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

NO TOT SÓN FOTOS, FESTES I FLORS

Des d’Alternativa d’Abrera sempre hem apostat per l’ús de
les xarxes socials per millorar la interacció entre Ajuntament
i ciutadania. No obstant, utilitzar el butlletí digital, Twitter i
Instagram per promocionar l’Alcalde i la resta de l’Equip de
Govern, no és fer un ús adequat d’aquestes. Amb els diners
de tots cal fer visible la gent que fa possible les festes dels
barris, les activitats diverses que s’organitzen, etc. Abrera
és la seva gent i creiem que a entitats i associacions no
se’ls hi dona la importància que mereixen. Massa sovint,
a les fotos ressalta la figura de l’alcalde per sobre de la gent
que fa possible que Abrera sigui un poble viu. També massa
sovint s’utilitzen les xarxes per promocionar noticies populistes com el xec nadó, recentment aprovat per decret. En
canvi, ajuts acordats entre Ad’A i el govern pel lloguer
jove o per famílies monoparentals ni es promocionen ni
es posen en funcionament...
De la mateixa manera creiem, ara que en breu el poble començarà a agafar color d’eleccions, que les mancances en

manteniment de parcs i jardins no es poden camuflar amb
4 flors. De poc serveixen millores als parcs si després no es
fa el manteniment necessari.
Estem convençuts que Abrera mereix més: un govern que
treballi el dia a dia i que pensi en el benestar de la ciutadania
i el manteniment de l’espai públic i no tant en fer veure que
tot està bé posant floretes, organitzant festes i fent-se fotos.
Abrera necessita un govern que planifiqui i capaç de repensar Abrera de forma valenta. Ens manquen nous equipaments: una residencia/centre de dia municipal, equipaments esportius (poliesportiu, pista d’atletisme, pistes
d’esport urbanes...) sense oblidar que l’IES Voltrera està
saturat i cal buscar fórmules per ampliar-lo de forma urgent perquè ja anem tard.
Cal, en definitiva, un govern que deixi de fer-se fotos, i miri
el poble que tenim i vegi que hi ha molt per fer. Volem que
en uns anys puguem fer una foto d’una Abrera diferent i
millor de la que sentir-nos més orgullosos. ■
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Miguel Carrión
Regidor d’AdA.
Av. Generalitat 24, baixos.
Telèfon: 649 38 43 40
Adreça electrònica:
ada.abrera@gmail.com
Web: www.ada.cat

O

LOS PILARES DE LA SOCIEDAD

Desde el grupo municipal de Ciudadanos (Cs) creemos
que para el buen desarrollo de una población, de un municipio, es fundamental garantizar la calidad de los tres pilares
de una sociedad: Sanidad, educación y seguridad. Se trata
de tres sectores que dan respuesta humana a las necesidades de las personas. Es por esa razón que no se debe
escatimar esfuerzos e inversión en ellos.
En el último pleno del 19 de julio, el grupo municipal de
Ciudadanos (Cs) ha presentado una moción para la realización de un reglamento de segunda actividad para los
agentes de la policía local de Abrera.

opinió

La legislación específica de los cuerpos de policía de Cataluña, la Ley 16/1991, contempla esta segunda actividad que
forma parte de su derecho estatutario y que no existe en
otros cuerpos de funcionarios.
El desarrollo de las funciones de nuestra policía exige para

Més democràcia: la importància
dels pressupostos participatius

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

Abrera en Comú sempre hem apostat per la participació
com a eina d'empoderament popular i de transformació
social. Per això hem criticat la falta de compromís del govern PSC-CiU-ERC amb les polítiques de participació i hem
plantejat propostes per establir mecanismes de presa de
decisions col·lectiva.
Una de les propostes en participació del nostre programa electoral eren els pressupostos participatius. Una eina
perquè la ciutadania anés decidint progressivament on
s'inverteixen els diners públics. Consegüentment, al setembre del 2016 vam presentar una moció al ple municipal
que sol·licitava dur a terme una experiència pilot de pressupostos participatius el 2018. Es va aprovar per unanimitat.
Al mes d'abril d'enguany el govern va enviar un esborrany
de bases del procés de pressupostos participatius que vam
valorar com poc participatiu i amb una excessiva tutela per
part de l'alcalde i la resta de membres del govern. Vam fer
una contraproposta que capgirava totalment el document
inicial: creació d'un grup motor veritablement participatiu
amb la funció de pilotar el procés, garantir la transparència

en la comunicació de tot el procés, establir mecanismes
de control de la netedat en les diferents fases del projecte i vetllar perquè es tingui en compte la repercussió en
l'equitat de gènere de les propostes presentades.
Afortunadament, el govern va rectificar i acceptà les nostres aportacions. Aquests dies s'ha bustiat un díptic explicatiu i cridem a la participació de tots i totes les abrerenques
però avisem: ni el mes de juliol és la millor data per encetar un projecte d'aquesta envergadura ni els pressupostos
participatius seran un èxit sense un compromís total de
l'administració municipal i una perspectiva a llarg termini,
lluny d'electoralismes i presses.
I volem finalitzar canviant de tema a un assumpte que ens
preocupa i molt: des de principi d'any van sis modificacions
pressupostàries i porten dos anys mossegant el romanent
per improvisar actuacions d'inversió i de despesa. El govern
no té pla de mandat, ni planificació anual de la seva obra
de govern. Serveixi això com un avís del risc que correm, ja
que aquesta gestió compulsiva dels diners públics ha portat
a grans desastres en altres administracions. ■

su óptimo cumplimiento, unas determinadas condiciones
y aptitudes psicofísicas, que naturalmente se van deteriorando con la edad, por lesión o enfermedad.
Por lo tanto el objetivo de este reglamento es el de hacer
compatible la salud del personal policial y los intereses generales del ayuntamiento y los habitantes de Abrera, posibilitando la adaptación del lugar de trabajo cuando tengan
disminuida su capacidad psicofísica o por razones de edad,
hasta llegar a la jubilación.

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

Otro aspecto que se reclama es la posibilidad de estudiar el
hacer extensible la aplicación de los derechos de las Personas con Discapacidad a cualquier trabajador del Ayuntamiento de Abrera y sus organismos autónomos para que
estos puedan pasar a la situación administrativa análoga a
la segunda actividad, de manera que no se vean obligados
a abandonar su vida laboral. ■

En aquest número del butlletí municipal Abrerainfo, el grup municipal del Partit Popular
(PP) no publica cap article per motius personals del regidor.

Julián De Antón
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

MOLTES GRÀCIES MARÍA JOSÉ
Dret a morir dignament i despenalització de l’eutanàsia
En l’últim Ple Municipal del mes de juliol, la nostra companya María José Orobitg va renunciar a l’acta de regidora a
l’Ajuntament. Han estat més de tres anys de feina constant
assumint la direcció política de les regidories d’Ensenyament,
d’Acció Cultural i de Patrimoni Històric. Aquestes últimes, a
més, amb la dificultat que eren de nova creació. Tot el camí
estava per fer, però el camí s’ha fet i amb escreix.
Xavier Serret
Regidor d’ERC.
Carrer Major 25, baixos
Adreça electrònica:
abrera@esquerra.cat

L’oferta cultural de la que hem pogut gaudir gràcies a la María
José ha estat immensa. Des de concerts amb artistes consagrats fins a activitats en espais impensables a Abrera passant
per l’aposta de nous formats d’espectacles amb un fil comú en
tot moment: l’aposta per a apropar la Cultura en majúscules a
tots els veïns i veïnes, a tots els racons. Tanmateix, cal destacar
la feina tan complexa que ha realitzat amb el nostre patrimoni
històric posant-lo en valor per a tots nosaltres i per a les generacions futures.
Entendreu que aquest no és l’espai per enumerar tota la feina
feta per la María José en aquest període tan intens. Ni és l’espai
ni tampoc seria just fer-ho per por a oblidar-me d’algun projecte de ben segur important. Únicament resta reconèixer que

Abrerainfo

l’empenta amb la que ha treballat pel nostre municipi ha estat
tanta que moltes vegades, la resta de regidors que compartim
els projectes de present i futur per a Abrera, ens hem quedat
bocabadats en veure la capacitat de treball i la claredat d’idees
que en tot moment té. Cap projecte engegat ha estat casual,
tots i cadascun d’ells tenen un objectiu final molt clar i definit.
Capacitat de treball, de creació i sobretot visió de futur han
marcat tota la seva feina. Tots els projectes que ha fet o que ha
començat i que són de mig o llarg recorregut seran continuats
per aquelles persones que prendran el seu testimoni com a regidors perquè tots ells són d’un interès primordial per a Abrera. Per això, tots els companys dels diferents grups polítics que
formem part de l’Ajuntament coincidim de forma unànime en
que la petjada que deixa la María José a Abrera perdurarà al llarg
dels anys. A banda, estic segur que seguirà treballant intensament pel bé del municipi, pel bé de tots nosaltres.

La declaració universal dels Drets Humans (1948), diu que
“tots els éssers humans neixen lliures i iguals en llibertat i en
drets”. Aquesta llibertat i aquesta dignitat no s’han de perdre en cap moment de la vida, tampoc en el procés final
que ens porta a la mort Malgrat això, el Codi Penal espanyol encara penalitza, si bé rebaixant les penes, a la persona
que ajudés a morir a una altra.
Catalunya ha desenvolupat una legislació pròpia sobre el
dret a viure amb dignitat el procés de la mort. Aquestes
lleis, juntament amb el desenvolupament dels programes
de cures pal·liatives han suposat una millora al llarg dels
darrers anys. En aquest context, la persona té dret a rebre
una atenció de qualitat que promogui l’alleujament del pa-

timent, sigui físic, psicològic, social o espiritual, proveïda
en l’entorn idoni (domicili, hospital, etc.), i atenent les preferències de la persona.
Malauradament però, podem afirmar que massa persones
continuen patint un sofriment innecessari al final de la seva
vida. Ja sigui per desconeixement dels seus drets o de com
exercir-lo o ja sigui per la penalització de l’ajuda a morir a
l’article 143.4 del Codi Penal espanyol.
Per tant, per aconseguir facilitar el dret a morir dignament
de la ciutadania, és necessari despenalitzar l’eutanàsia i en
paral·lel impulsar les mesures que actualment permet la
llei. ■

Des del Grup Municipal i des de la Secció Local d’ERCAbrera el nostre agraïment a la feina feta per la María
José.
Moltes gràcies. ■
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JuanTorre-Marin
Agustín
Mònica
Regidora de CIU.
Carrer Major, 30.
Telèfon 625 32 90 73
Per a més informació:
abrera@ciu.info o
www.ciu.cat/abrera

gent D’abrera

toni Moya, Américo Toro, José Contreras, Joan Mariscal,
Víctor Rodríguez, José Campos y Ángel Martínez
Siete vecinos de Abrera realizaron
en una semana del pasado mes de
agosto el Camino de Santiago en
bicicleta. Una iniciativa muy interesante y que ha contado con el
apoyo de nuestro ayuntamiento.
¿Por qué decidisteis hacer el Camino
de Santiago en bici?
Fue en un encuentro de padres en el
campo de futbol. La idea surgió de Toni
Moya. Nos empezamos a animar y al final siete personas lo hemos conseguido. Estamos muy orgullosos de haber
superado este reto.
¿Qué objetivos teníais? ¿Qué os motivó a hacer el camino?
Nuestra principal motivación era acabar
el Camino de Santiago, vivir una experiencia diferente. A los siete nos gusta
mucho salir en bicicleta y decidimos
compartirlo.
¿Ha sido una buena experiencia?
¿Qué anécdotas habéis vivido en el
camino?
Ha sido una experiencia muy buena.
Llegar a la plaza Obradoiro de Santiago
de Compostela y ver tu reto conseguido después de 320 kilómetros, compartir esta vivencia es genial. Tenemos
mil anécdotas, como conocer a gente
interesante como un padre y un hijo, un
niño de 14 años, que hicieron parte del
camino con nosotros.
Habéis realizado el Camino de Santiago sobre ruedas. ¿Qué características

técnicas tenían las bicis? ¿Han regresado de una pieza?
Hemos hecho el camino con bicicletas
que estaban bien mecánicamente, con
unas alforjas donde llevábamos nuestras pertenencias. Tramitamos el envío
de las bicis a León desde la oficina de
Correos de Abrera, en siete cajas. Las
recogimos allí. Y a la vuelta hicimos lo
mismo desde Santiago de Compostela.
Están muy preparados: desmontaron
las bicis, las empaquetaron. Todo salió
genial.
¿Por qué decidisteis hacerlo sobre
ruedas?
Por dos motivos. Primero, porque somos un grupo de gente que salimos en
bici habitualmente. Y, segundo, por el
tiempo. Con bici puedes hacer el Camino de Santiago en seis o siete días,
ya que haces más kilómetros en un día
que andando. Y las familias nos estaban
esperando… Era más viable hacerlo en
bici. El “planning” lo hicimos en Abrera
antes de empezar: planeamos el recorrido en etapas, buscamos los sitios
donde dormir. La preparación es también parte del viaje.
¿Os habéis quedado con ganas de
más, queréis ampliar el recorrido?
(Risas) Estamos planeando hacer el camino del norte. No sabemos si será el
año que viene o no, pero estamos pensando en hacer otro tramo del camino.
Ha sido una experiencia tan buena, ha salido tan bien y se ha hecho tan corto, que

tenemos muchas ganas de repetir. Se fortalecen muchos valores personales.
En este sentido, a nivel personal, ¿qué
os ha aportado? ¿Habéis conectado
con vuestro “yo” más espiritual?
Por dentro te cambian cosas. Reflexionas sobre ideas en las que normalmente no piensas. Al conseguir el reto te
sientes bien. Es una experiencia que hay
que vivir. En una etapa, de Arzúa a Santiago, nos encontramos con un grupo
de gaiteros y cantantes. Se nos pusieron
los pelos de punta, la música nos emocionó.
A todos nuestros vecinos y vecinas
con este afán aventurero, ¿les recomendaríais marcharse a hacer el Camino de Santiago? ¿También en bicicleta?
Practicas el deporte que te gusta, haces
piña con tus compañeros… Lo recomendamos, sí.
¿Como valoráis la implicación y el
apoyo que habéis recibido por parte
de nuestro Ajuntament?
Muy bien todo. Joan habló con el alcalde y le explicó nuestro reto, fue como
comentarlo entre amigos.
La experiencia ha sido…
Inolvidable. Hemos fortalecido nuestra amistad, nos hemos reído mucho.
Llegar a Santiago fue un “subidón” de
emociones. Hemos creado un gran vínculo entre nosotros. El camino une. ■

