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Les obres de la Tercera Escola
s’iniciaran durant el 2014

El pressupost d’enguany
prioritza l’acció social,
l’ocupació i la millora del
municipi

L’Ajuntament d’Abrera
cancel·la tots els
seus préstecs amb les
entitats bancàries

El Concurs de Teatre Vila
d’Abrera puja el teló fins
a l’abril amb 8 obres i un
repertori variat
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Tercera Escola
La Generalitat de Catalunya ha inclòs la Tercera Escola d’Abrera
en els seus pressupostos per a 2014 amb el compromís d’iniciar
la seva construcció durant el darrer trimestre d’enguany i
posar-la en funcionament el curs 2015-2016. Finalment, la intensa activitat reivindicativa duta a terme per l’Ajuntament,
l’AMPA i el professorat de l’Escola sembla haver assolit els fruits
esperats. A partir d’ara cal mantenir-se atents al procés administratiu, continuar viva la reivindicació i escalfar motors per
reclamar a la Generalitat una altra necessitat educativa urgent:
l’ampliació de l’Institut.
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Tercera Escuela
La Generalitat de Catalunya ha incluido la Tercera Escola de Abrera
en sus presupuestos para el 2014 con el compromiso de empezar la
construcción durante el último trimestre de este año y ponerla en
funcionamiento el curso 2015-2016. Finalmente, la intensa actividad reivindicativa llevada a cabo por el Ayuntamiento, el AMPA y el
profesorado de la Escuela parece haber conseguido los frutos esperados. A partir de ahora hay que mantenerse atentos al proceso
administrativo, continuar viva la reivindicación y calentar motores
para reclamar a la Generalitat otra necesidad educativa urgente: la
ampliación del Instituto.

Presupuesto 2014
Pressupost 2014
Tal y como exigen los tiempos de crisis actuales, el apoyo a las
Tal i com exigeixen els actuals temps de crisi, el suport a les
familias y la promoción de la economía constituyen las prioridafamílies i la promoció de l’economia constitueixen les priodes del presupuesto de este año. En relación a la Acción Social,
ritats del pressupost d’enguany. En relació a l’Acció Social,
se incrementa en un 56% las ayudas a las familias que más lo nes’incrementa en un 56% les ajudes a les famílies que més ho necesitan, y se crea una nueva partida de hasta 50.000 euros descessiten, i es crea una nova partida de fins a 50.000 euros destitinada a financiar el Banco de Alimentos
nada a finançar el Banc d’Aliments muniEl suport a les famílies i
municipal. En lo que respecta al fomento
cipal. Pel que fa al foment de l’ocupació,
la promoció de l’economia
de la ocupación, destaca la convocatoria
destaca la convocatòria de fins a quatre
constitueixen les prioritats del
de hasta cuatro Planes de Ocupación, que
Plans d’Ocupació, que donaran feina a
pressupost d’enguany
darán trabajo a 22 personas y que supone
22 persones i que suposa multiplicar
multiplicar por dos las partidas dedicadas
per dos les partides dedicades a ajudar
a ayudar a las personas paradas. Todo ello, sin desatender el mana les persones aturades. Tot plegat, sense desatendre el mantenimiento y mejora de vías públicas, parques y jardines urbanos,
teniment i millora de vies públiques, parcs i jardins urbans, que
que incrementan en un 30% su dotación.
incrementen en un 30% la seva dotació.
Cancel·lació de tots els préstecs amb els bancs
L’Ajuntament d’Abrera ha decidit liquidar tots els préstecs amb
els bancs, convertint-se en un dels pocs consistoris de l’Estat
espanyol sense deutes. Cancel·lar aquestes obligacions amb les
entitats bancàries permetrà un estalvi de fins a 500.000 euros
en concepte de quota anual que es podran destinar a la millora
de serveis i al finançament de noves inversions. D’aquesta manera, complim amb la Llei que diu que el romanent de tresoreria
s’ha de dedicar prioritàriament a la cancel·lació del deute, permetent que l’estalvi de l’Ajuntament pugui destinar-se a polítiques socials i a la millora del nostre poble.

Cancelación de todos los préstamos con los bancos
El Ayuntamiento de Abrera ha decidido liquidar todos los préstamos con los bancos, convirtiéndose en uno de los pocos consistorios del Estado español sin deudas. Cancelar estas obligaciones
con las entidades bancarias permitirá un ahorro de hasta 500.000
euros en concepto de cuota anual que se podrán destinar a la mejora de servicios y a la financiación de nuevas inversiones. De esta
manera, cumplimos con la Ley que dice que el remanente de tesorería se ha de dedicar prioritariamente a la cancelación de la deuda, permitiendo que el ahorro del Ayuntamiento pueda destinarse
a políticas sociales y a la mejora de nuestro pueblo.
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L’escola Abrer
La previsió és que les obres s’iniciïn durant
el quart trimestre d’enguany

El nou centre tindrà una línia d’ensenyament
d’infantil i primària per a 225 alumnes

L’

escola Abrera es construirà aquest any. La Generalitat de Catalunya ha inclòs el projecte dins dels
pressupostos de govern del 2014 (aprovats aquest
gener) i es dóna així resposta a una llarga sèrie de reivindicacions ciutadanes i de reunions de l’Ajuntament amb el
Govern català per a aconseguir la seva construcció urgent.
La Generalitat és qui té les competències per a la construcció d’equipaments escolars públics, i ha aprovat destinar a
la nova escola gairebé 4 milions d’euros.
Actualment aquesta escola ja funciona de manera provisional a mòduls ubicats al pati de l’escola Ernest Lluch.
Llargues reivindicacions
Els darrers mesos, Ajuntament, veïns, comunitat educativa
i pares i mares d’alumnes han sortit al carrer per demanar
a la Generalitat la construcció immediata d’aquest equipament escolar. Paral·lelament el govern abrerenc també
ha mantingut reunions amb representants del Departament
d’Ensenyament com el director general de Serveis Territorials.
Al juny, el Parlament de Catalunya va aprovar una proposta de resolució que instava el govern de la Generalitat a
posar en marxa de forma urgent i prioritària els tràmits
per a iniciar, l’any 2014, la construcció de l’escola Abrera.
Finalment, el mes de desembre, la Generalitat de Catalunya
va aprovar destinar gairebé 4 milions d’euros per a la seva
construcció.

Ubicació escola
RRAL

PISTES
MUNICIPALS
DE PETANCA

ERA
CARRER ESPARREGU

MO
TRAVESSERA DE CAN

ESCOLA
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PARC
CAN
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La Generalitat destinarà
gairebé 4 milions d’euros
per a la seva construcció
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ra es fa realitat
El projecte constructiu està inclòs en els
pressupostos de la Generalitat de 2014
Una escola amb capacitat per a 225 alumnes
L’escola Abrera està projectada inicialment per a una línia
d’ensenyament d’infantil i primària amb capacitat per a
225 alumnes des de P3 fins a 6è curs, i amb possibilitat
d’ampliació. L’accés principal es farà pel carrer Esparreguera, al barri de Can Morral. L’equipament es preveu fer en
tres plantes amb l’edifici d’infantil i de primària a tocar
de la Travessera de Can Morral i amb una edificació d’una
planta destinada a serveis generals amb façana al carrer
Esparreguera. El projecte constructiu de la nova escola del
municipi tindrà un total de 17 aules, biblioteca, gimnàs,
despatxos, lavabos, menjador i cuina. La superfície construïda total de l’escola és de 2.800,16 m2.
L’edifici d’infantil tindrà un pati diferenciat per als més
petits i entre ambdós edificis hi haurà una pista poliesportiva de futbol camp o dues de bàsquet.
Les places ofertes de la nova escola Abrera se sumen a
les de l’escola Platón i Sartí (la primera escola que es va
construir al municipi reformada i ampliada l’any passat)
amb tres línies i 675 alumnes, i a les de l’escola Ernest
Lluch (construïda l’any 2006) de dues línies i 450 alumnes.
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El pressupost de 2014 prioritza els serveis a les person
Generació d’ocupació, reactivació econòmica
i enfortiment de polítiques socials per a fer
front a la crisi

L’

Ajuntament d’Abrera ha aprovat els pressupostos
generals per al 2014 que ascendeixen a 14,2 milions d’euros. Per a la seva confecció s’ha tingut en
compte l’opinió dels veïns i veïnes amb la convocatòria
d’una Audiència Pública i amb la recollida de propostes
mitjançant el registre municipal i el correu electrònic així
com les conclusions dels diversos processos participatius
fets a Abrera en els darrers anys.
Els comptes municipals són un 9,8% inferiors als de l’any
passat a conseqüència de la reducció dels ingressos procedents de l’activitat econòmica i la construcció. També han
minvat les subvencions procedents d’altres administracions, com per exemple les que es rebien de la Generalitat
de Catalunya per al finançament de serveis com l’Escola de
Música o l’Escola Bressol. Per tal que la manca de finançament no reverteixi en el preu que paguen les famílies, el
Consistori ha decidit assumir-ne el seu cost.
D’altra banda, aquesta davallada d’ingressos es veu compensada per l’aportació extraordinària procedent de la
construcció del Centre Logístic de Mercadona i l’estalvi de
fins a 550 mil euros en la quota anual dels préstecs municipals a conseqüència de la cancel·lació de tots els deutes
del Consistori amb els bancs. Això ens ha permès incrementar les polítiques d’acció social i ajuda a les famílies,
així com la promoció de l’economia i la inserció laboral.
Els comptes municipals d’enguany s’han aprovat amb els
vots favorables de l’equip de govern (PSC, CiU i ICV) i el
vots en contra dels partits de l’oposició presents a la sessió plenària (PP, Ad’A i EUiA).

LES DADES
• 14.207.365,08 euros per a 2014
• 1.163,49 euros per habitant
• Increment del 56% a Acció Social per ajudar a les 		
famílies que més ho necessiten
• Nova partida de 50.000 euros per al Banc d’Aliments
municipal
• Increment del 109,11% a Promoció Econòmica per a
convocar 4 plans d’ocupació

PRESSUPOST D’INGRESSOS
Subvencions
24,11 %

Total: 14.207.365,08 €
Altres
1,88 %

Generalitat
Diputació
Consell Comarcal

Impostos
48,54 %
Taxes
25,47 %
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PRESSUPOST 2014

nes, l’ocupació i la millora de la via pública
DESPESES PER ÀREES (Increments)

Acció Social, Plans
d’Ocupació i Via Pública,
objectius prioritaris

Ajuts a les famílies
h55,91%
Acció Social
h26,82%
Promoció Econòmica
h109,11%
Manteniment i millora de la Via Pública
h30%

Congelació d’impostos per a 2014
L’Ajuntament ha decidit congelar aquest any totes les
taxes i els impostos que paguen els ciutadans. L’equip
de govern ha pres aquesta mesura tenint en compte la difícil conjuntura socioeconòmica actual, amb
l’objectiu d’alleugerir la càrrega financera als veïns i
veïnes.
D’aquesta manera, al 2014 no hi ha cap increment de
preus en els impostos, com per exemple la Contribució, l’impost de Vehicles, les Plusvàlues, l’impost de
construcció (ICIO) o l’impost d’activitats econòmiques
(IAE). Tampoc s’apugen les taxes que es paguen per
la prestació de serveis municipals, com les de l’escola
bressol municipal, les del gimnàs municipal o les del
subministrament d’aigua.
El consistori abrerenc segueix així la línia ja adoptada
l’any anterior quan també va congelar els impostos.

Més ajudes a les famílies que més ho necessiten
Les principals línies d’actuació d’aquest pressupost
són tres: Acció Social, Promoció Econòmica i Via Pública. En relació a l’Acció Social, s’incrementa en un
56% les ajudes a les famílies, i es crea una nova
partida de fins a 50.000 euros destinada a finançar el
Banc d’Aliments de la Creu Roja al municipi.

Inserció laboral de 22 persones
Pel que fa referència al foment de l’ocupació, destaca
la convocatòria de fins a quatre Plans d’Ocupació que
permetran la formació i inserció laboral de 22 persones del municipi durant 6 mesos en tasques administratives, de Protecció Civil i de Brigada Municipal.
L’Ajuntament dedicarà fins a 105.000 euros.

Millora de la via pública
Tot plegat, sense desatendre el manteniment i millora de vies públiques, parcs i jardins urbans, que
incrementen en un 30% la seva dotació i donen resposta així a les peticions de veïns i associacions.

PRESSUPOST DE DESPESA

Total: 14.207.365,08 €
Inversió
17,94 %

Altres
1,88 %

Subvencions
4,23 %

Personal
35,69 %
Serveis
41,57 %
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Un pressupost de 2,5 milions d’euros
per a la millora del municipi

P

er aquest 2014 destaca l’obra de reforma de l’edifici
d’Acció Social (carrer Major, 3). Aquest és un edifici
que va acollir l’antic Ajuntament i que cal millorar per
cobrir l’increment d’usuaris del Departament d’Acció Social.
Aquesta obra està pressupostada en 950 mil euros i compta amb una subvenció de 550.000 euros per part de la
Diputació de Barcelona.
Al llistat d’inversions, destaquen, sobretot, les partides
destinades a la millora de la via publica, amb 450 mil
euros per a la millora d’asfaltats i voreres, 340 mil euros a
parcs i jardins, la millora de la pista d’skate, de la piscina
d’estiu o del frontó, i gairebé 250 mil per a la millora
del clavegueram als barris d’Abrera. També es destinaran
70 mil euros més per a la millora del mobiliari urbà com
bancs, papereres, contenidors de brossa i senyalètica, 50
mil per a la millora de la mobilitat urbana, i altres 50 mil
euros més per a la reposició de l’enllumenat públic.

Façana de l’edifici que acull Acció Social

PRIORITATS DEL PRESSUPOST 2014 (resum)
Grans Obres
Rehabilitació edifici Acció Social
Millora xarxa d’abastament aigua - Santa Maria de Vilalba
Millora de l’edifici de Serveis Tècnics Municipals
Millores Sala Municipal – Casa de Cultura
Millora de l’Skate Abrera
Millora Piscina d’Estiu
Millora del Frontó
Millores Deixalleria Municipal

950.000,00
115.890,71
75.000,00
50.000,00
45.000,00
17.000,00
9.000,00
3.900,00

€
€
€
€
€
€
€
€

Via pública
Pla de millora d’asfaltats i voreres
Millores parcs i jardins al nucli urbà i barris
Millores de clavegueram
Mobiliari urbà i senyalització
Millores mobilitat urbana
Renovació enllumenat
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible (PAES)

450.000,00
340.000,00
134.967,57
70.000,00
50.000,00
50.000,00
42.000,00

€
€
€
€
€
€
€

Total general

2.547.803,28 €
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MEDI AMBIENT I COMERÇ

Campanya per a fomentar hàbits
d’estalvi energètic entre els veïns

P

er tal de reduir les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i fomentar hàbits domèstics d’estalvi i
eficiència energètica, l’Ajuntament d’Abrera organitza
diferents activitats de sensibilització, formació i educació
ambiental adreçades tant a nens com a adults. Aquesta
campanya de comunicació ciutadana s’inclou dins el
projecte del Pla d’Acció per a una Energia Sostenible
(PAES).
Taller de manualitats al Parc de Nadal

Al projecte, hi ha activitats adreçades a les escoles amb
el desenvolupament de programes educatius i ambientals
d’estalvi energètic; xerrades sobre el consum i l’estalvi a la
llar adreçades a col·lectius de joves, gent gran i població
en general; i campanyes informatives al mercat setmanal
o un taller per a construir una cuina solar al Parc de Nadal.

L

Guanyadors del concurs d’aparadors i homenatge
als comerços de més de 25 anys

a Pastisseria Duch; la botiga de roba i complements
Bambi; i l’establiment de flors Nacho Flores y
Más; es van endur el primer, segon i el premi
popular, respectivament, del Concurs d’Aparadors de
Nadal que organitza l’Ajuntament, on van participar 15
establiments.
El Premi Popular va ser per a la botiga que més vots va
rebre a través de la pàgina web municipal i de la bústia
dipositada al Mercat Municipal d’Abrera.
Com a premi, les tres botiguers guanyadores van rebre
publicitat de l’establiment a Ràdio Abrera, dues entrades
per al teatre a la Sala Municipal, a més d’una dotació
econòmica de 200 euros per al primer classificat, i 100
per al segon.

Reconeixement als comerços de més de 25 anys
El Consistori abrerenc també ha volgut fer un reconeixement
als 21 comerços del municipi que tenen més de 25 anys de
servei ininterromput adaptant la seva gestió als canvis en
els hàbits de compra i els ha lliurat una placa commemorativa.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Perruqueria Miguela
Farmàcia Pujol
Merceria Mariola
L’Estanc
Frutas Encarna
Papeleria Walt Disney
Panaderia Rebato
Pastisseria Duch
La Bodega
Farmàcia Rocamora
Pizzeria Rebato
Corin floristes
SAT Abrera

• Restaurant Braseria
Can Martinet
• Carpinteria Argelio
• Calçats Marian
• Cortinas Carmona
• Peluquería Juanjo
• INDOIN
• Conisi
• Talleres Velázquez
• Autoescola Bugatti
• Autoescola Bardés
• Perruqueria Pamen
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XIX

2014

El XIX Concurs de Teatre Vila d’Abrera
aixeca el teló fins a l’abril
Sis companyies opten als premis teatrals
Vila d’Abrera

L

a Sala Municipal ha tornat a aixecar el teló per a la XIX
edició del Concurs de Teatre Vila d’Abrera. El certamen
compta enguany amb sis companyies que opten als
premis, a més de dues actuacions a càrrec de companyies
locals.
El passat gener el grup la K-mama de Calafell va ser
l’encarregat d’obrir la present edició amb l’obra “RIP”, de
Josep Mèlich. El 2 de febrer, el Grup Escènic de Navàs porta

2 de març

Companyia: Centre Moral Instructiu de Gràcia de

Barcelona
Obra: Madame Melville
Autor: Richard Nelson

9 de març

Companyia: Grup de Teatre Filagarsa de Molins de Rei
Obra: Ménagè à Trois
Autor: Ermenegild Siñol

El Vila d’Abrera també compta amb actuacions del grups
locals fora de concurs. En aquest sentit, el 6 d’abril
l’Escola de Teatre d’Abrera presenta l’obra “En un gimnàs”, una adaptació lliure d’obres de David Plana.

L’Escola de Teatre i el Grup Illets
participen fora de concurs
a escena “Tots eren fills meus”, d’Arthur Miller; el 9, actua el
Grup de Teatre del Centre de Llorenç del Penedès amb “Variacions Enigmàtiques”, d’Éric-Emmanuel Schmitt. El dia 16, el
Grup de Teatre Naltrus de Santa Coloma de Queralt representa l’obra “Detectius del més enllà”, d’Alejandro Brossard. El
març, el dia 2, el Centre Moral Instructiu de Gràcia de Barcelona representa “Madame Melville”, de Richard Nelson; i
el 9, el Grup de Teatre Filagarsa de Molins de Rei representa
“Ménagè à Trois” d’Ermenegild Siñol.

6 d’abril

Companyia: Escola de Teatre d’Abrera
Obra: En un gimnàs
Autor: adaptació lliure

27 d’abril

OBRA DE CLAUSURA I LLIURAMENT DE PREMIS

Totes les representacions es fan a les
18.00h a la Sala Municipal.
El preu de l’entrada general és de 4,30
euros i hi ha preus reduïts per a majors de
60 anys i abonaments per vàries sessions.
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La Plaça de Pau Casals s’omple
per a la festa de Carnaval

brera va tornar a viure un dels Carnestoltes més
sonats i concorreguts. Els principals carrers del
municipi es van omplir de color, música, màscares i disfresses en una de les festes més esbojarrades a
ritme de xaranga i batukada. Centenars de veïns i veïnes
es van concentrar al Parc de Can Morral, des d’on es va
iniciar la rua que va recórrer els principals carrers del
municipi amb una cinquantena de disfresses que participaven al concurs.
A la rua es va poder veure tota mena de disfresses, molt
elaborades i originals, com emoticons, mòbils, compar-

ses de monges i frares del Vaticà, caixes de cervesa,
estruços, flors, glòbuls aerostàtics, pirates, pallassos o
princeses.
L’animada cercavila va arribar fins a la plaça de Pau Casals, on un espectacle d´animació infantil va engrescar
a menuts i grans amb les coreografies fins el moment de
fer el lliurament de premis del concurs de disfresses. Es
van lliurar premis a les tres millors disfresses de quatre
categories: dels 0 als 5 anys, de 6 a 10 anys, d´11 a 16,
i la d’adults, a partir de 17 anys, que va lliurar el primer
premi a la comparsa dels Vikings.

11

12

OPINIÓ
Tiempos difíciles: lucha y reivindicación
Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE
Dice Mariano Rajoy que la crisis ha terminado. Mentira. La crisis no
sólo no ha terminado, si no que continúa cebándose con los trabajadores y trabajadoras de este país. La desdichada reforma laboral
de su gobierno no sólo no ha permitido la creación de empleo, si no
que ha servido para precarizar hasta límites insostenibles las condiciones de trabajo. Los jóvenes, las mujeres y las personas mayores
de 45 años se han convertido en colectivos vulnerables, con un difícil acceso al mercado laboral y con muchas dificultades para volver
a encontrar trabajo.
Jamás este país había vivido una pérdida de derechos tan veloz. La
sanidad y la justicia han dejado de ser universales, y los recortes
en servicios públicos han afectado el bienestar de las familias. Hoy
disponemos de menos recursos que nunca dedicados a la Sanidad y
a la Educación, una ley de la dependencia totalmente desfigurada y
una propuesta de ley del aborto insultante y retrógrada que se ha
convertido en una amenaza para las mujeres. A todo ello se le suma
el ataque sin precedentes que han sufrido las administraciones locales, que han perdido la mayor parte de sus atribuciones. A partir
de ahora (y si las acciones judiciales emprendidas no prosperan),
las decisiones sobre les políticas sociales y económicas de nuestro

Comprometidos con Abrera
Partit Popular d’Abrera
Un año más el ayuntamiento de Abrera aprueba el presupuesto municipal para el ejercicio 2014, y un año más el equipo de gobierno
aprovecha la mayoría absoluta aplastando las propuestas presentadas por nuestro grupo, aún a sabiendas de la forma de actuar del
equipo de gobierno, por responsabilidad y compromiso con nuestros vecinos presentamos las siguientes propuestas; solicitamos
una partida económica en los presupuestos municipales del ejercicio 2014, para subvencionar un 80% el IBI para familias numerosas,
un 90% el IBI para familias en que todos sus miembros estén en
desempleo, un 50% el IBI para las familias con ingresos inferiores
a 1,5 el salario mínimo interprofesional y subvencionar el 50% de
los libros y ordenadores personales de los alumnos de educación
secundaria obligatoria y bachillerato de Abrera. Son propuestas
que nuestras arcas municipales pueden asumir (tenemos 5.819.240
euros en el banco), son propuestas de justicia social y sensatas con
la situación económica actual, sin demagogias. A nuestro grupo
sólo le queda pensar que para la señora alcaldesa la presentación
del presupuesto es simplemente un trámite legal obligatorio, no

Se’ns governa amb incompliments i enganys?
Alternativa d’Abrera - EPM
L’actual Equip de Govern tripartit d’Abrera és de fiar? De fet, des
d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) considerem que no es pot confiar en
un Equip de Govern (PSC-CiU-ICV) que ha fet de les veritats a
mitges, l’engany i els incompliments sistemàtics del seus compromisos, una part de la seva forma de governar.
Valguin alguns exemples que poden il·lustrar el que diem.
Fa pocs dies ha aparegut als mitjans de comunicació, alguns de
tirada nacional, una notícia referent a la cancel·lació de la totalitat del deute municipal. S’explica que l’Ajuntament, després
de pagar als bancs de forma anticipada 2,4 milions d’euros en
concepte de préstecs, s’estalviarà 550.000 euros en quota anual
d’amortització. Però, com poden dir que estalvien si ja han pagat
anticipadament. Per tant, no existeix aquest estalvi.
No és això una informació enganyosa?
D’altra banda, com a exemple més significatiu d’incompliment de
compromisos, tenim els pressupostos municipals anuals. Des que
Maria Soler és alcaldessa, mai s’han executat al 100%, no s’han
prioritzat suficientment els recursos econòmics de l’Ajuntament
a millorar o donar nous serveis a la ciutadania (manteniment
de carrers i parcs, recursos suficients per Acció Social i creació
d’ocupació, etc.). No obstant això, els impostos han anat pujant

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA
Avda. Lluís Companys, núm. 8, local 2.
Telèfon 93 770 72 48
De dilluns a dijous de 18.00 h a 20.00 h
Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

pueblo no las tomará el Ayuntamiento (conocedor como es de la
realidad local más immediata) si no la Diputación de Barcelona o la
Generalitat, quienes por su lejanía difícilmente sabrán dar respuestas acertadas a los problemas concretos de cada municipio.
Ante tanta amenaza, debemos recuperar la reivindicación. Tenemos
que apoyar a los movimientos ciudadanos que luchan contra las injusticias. Como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH),
que con su trabajo incansable está dando esperanza a muchas familias en riesgo de quedarse sin una vivienda donde cobijar a sus
hijos. O a los voluntarios de tantas organizaciones solidarias, como
Cruz Roja y Cáritas, que con su generosidad ayudan a quienes más lo
necesitan. La política es una herramienta de mejora del bienestar
de todos. Jamás, una arma arrojadiza contra los derechos colectivos. Por ello, ante estos tiempos difíciles, toca izar la bandera de la
lucha y la reivindicación. Entre todos podremos frenar tanta injusticia, tanto desamparo y tanta tristeza. Porque la crisis no la hemos
provocado los trabajadores y trabajadoras de este país, y estamos
hartos de ser nosotros quiénes suframos sus más terribles consecuencias.

Pl. Pau Casals, 4 Tel. 619 36 32 80
Dimarts de 19h a 20.30h
Adreça electrònica: info@ppabrera.com
antonioppabrera@yahoo.es/ - www.ppabrera.com

una oportunidad integradora de propuestas e ideas que aumenten el bienestar de nuestros vecinos. Esperamos que algún día la
señora alcaldesa salga de su trinchera partidista y acepte que los
demás existimos. Le hemos solicitado a la señora alcaldesa copia
del acuerdo de pacto de gobierno firmado (si existe) por el PSC, CIU
y ICV, pues así veríamos las prioridades para la legislatura de los
firmantes (no tuvimos respuesta afirmativa). Nuestras prioridades
son claras: un plan de empleo municipal para los vecinos de Abrera,
apoyo a la educación y menos presión fiscal para los vecinos más
vulnerables. Hemos votado que no al presupuesto presentado por
el equipo de gobierno, porque no son nuestras prioridades y porque
sistemáticamente año tras año el equipo de gobierno no cumple con
los presupuestos aprobados el año anterior. A pesar del rechazo sistemático por parte del equipo de gobierno a nuestras propuestas,
seguiremos trabajando con ilusión, tenacidad, ahínco y constancia
para ganarnos la confianza de nuestros vecinos, porque pensamos y
creemos ¡que una Abrera mejor es posible!

Plaça de la Constitució, 1. Telèfon: 696 73 24 74
Adreça electrònica: www.ada.abrera@gmail.com
Web: www.ada.cat

cada any. Per aquest motiu, la guardiola de l’Ajuntament s’ha anat
engreixant i aquests diners, finalment, s’han utilitzat per pagar als
bancs en lloc de per millorar els serveis als ciutadans.
També voldríem saber quan pensen complir amb el seu compromís
de presentar una auditoria econòmica.
El mateix succeeix amb el que s’aprova en Ple.
Tot i que, per exemple, el 2011 es va aprovar (amb el vot de
l’Equip de Govern i de la majoria de l’oposició) una modificació
profunda del sistema d’impostos i taxes municipals per fer-los més
justs i equitatius, el mateix tripartit, a l’hora de la veritat, no ha
volgut complir el mandat del Ple.
Per finalitzar, se’ns va dir per part de l’alcaldessa Maria Soler, de
forma poc responsable, que els llocs de treball que generaria el
parc logístic de Mercadona, tant en la seva construcció, com posteriorment els del mateix Centre Logístic, serien per als veïns i
veïnes d’Abrera. La pregunta a dia d’avui és, què ha passat amb
aquests llocs de treball?
Què podem esperar, doncs, d’un govern que ens explica veritats
a mitges, que incompleix els acords del Ple i que s’esforça en
transmetre a la població informació que crea falses expectatives?
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CIU
Convergència i Unió d’Abrera
El passat 30 de desembre el govern municipal va aprovar els pressupostos per aquest any 2014. Els podem definir, clarament, com
els pressupostos on s’ha posat més èmfasi en les àrees de promoció
econòmica i acció social que s’han fet mai al nostre ajuntament! Dos
grans eixos on cal actuar d’una manera ferma i decidida.
Malauradament la crisi ha deixat dues seqüeles importants: l’atur i
les famílies que necessiten ajuda.
La sensibilització amb el patiment dels nostres veïns i veïnes s’ha
vist reflectit en aquest pressupost. Cal donar resposta, perquè
tothom que ho necessiti pugui disposar del suport que podem oferir
des de l’administració local. Els grans indicadors macroeconòmics,
que alguns ministres espanyols ens recorden que estant millorant,
encara no tenen cap afectació directa en els nostres ciutadans i ciutadanes. Encara que l’atur lleugerament millora, aquesta és molt
lenta i encara fem front a tancaments d’algunes petites i mitjanes
empreses que ja no poden aguantar la situació. A això, s’hi suma un
augment de la pressió fiscal, que ens ha conduit a ser els segons país
d’Europa amb més economia submergida i on les desigualtats han
avançat de forma notable. Les persones necessiten una feina, un
estat del benestar! Ara mateix, encara estem molt lluny d’arribar-

Desiguals per imPPosició
Iniciativa per Catalunya Verds d’Abrera
La realitat social que ens envolta ha anat evolucionant cap a un panorama desolador, amb dades que rebel·len un creixement de les
desigualtats alarmant. Malgrat que alguns s’entestin en enganyar
la gent venent fum i falses recuperacions econòmiques, altres vivim
i constatem l’empobriment de les classes mitjanes i l’augment de la
pobresa (avui amb una taxa de risc del 28%).
Dos anys després de la reforma laboral, s’han destruït 1milió de
llocs de treball, hi ha 880.800 persones que porten més de dos anys
a l’atur. La caiguda dels salaris és, de mitjana, del 10% menys de sou
i es multipliquen, cada dia, les persones que tot i tenir feina estan
en situació de pobresa.
Aquest hivern no s’ha encès la calefacció a moltes llars, el rebut de
la llum i del gas s’ha encarit de manera inassumible. Aquestes situacions i xifres descrites tenen protagonistes a qui s’està abandonant institucionalment. Els governs no fan prou, no han convertit
en prioritat política la lluita contra les desigualtats. Al contrari, la
pobresa i les desigualtats són els danys colaterals d’una voluntat
política malèvola i injusta que no busca altre fi que preservar els
interessos d’unes elits econòmiques que no han deixat mai de ser
cobdicioses.

Los paga pensiones
Plataforma per Catalunya d’Abrera
A finales de los años 90 comenzó un proceso de cabo demográfico en
la sociedad española sin precedentes en la historia. En pocos años
un 15 % de la población extranjera se iba a asentar en el territorio
español, un tsunami migratorio de cuyas dramáticas consecuencias
aún no somos plenamente conscientes. El argumento falso como
absurdo de la banca internacional, las corporaciones empresariales
y la casta política corrupta, era decir, los extranjeros vienen a pagarnos las pensiones. Obsesionados en aumentar su cuota de beneficios con mano de obra barata, justificaron para que las clases medias y populares aceptasen un proceso que era nefasto para ellos y
las futuras generaciones (los jóvenes de hoy) que verían como los
nuevos entraban en competencia salarial con ellos, a la vez que deterioraban el nivel de seguridad ciudadana y ponían en peligro las
cuentas del estado de bienestar. Hoy estamos invadidos por ellos,
las pensiones no paran de recortarse y reducirse, la mentira ha quedado al descubierto, pero los siniestros ideológicos del sistema han
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hi. I el PP ens n’allunya, cada cop més, amb l’excusa de la majoria
absoluta! Catalunya, en culminar el seu procés de transició nacional, podrà disposar dels recursos que generem com a país, no com
ara, que molts recursos marxen i bona part no tornen. Ens podem
situar entre les 10 primeres economies europees, però ara ens trobem ofegats i perdem molta part de la nostra riquesa com a país.
Això espanta l’Estat espanyol. Què seria Espanya sense el PIB català? Com quedaria el PIB espanyol? És per això que el camí cap a
la transició serà tan difícil com gran és l’interès d’Espanya perquè
Catalunya no sigui un estat independent. Encara manca recórrer un
camí llarg, on cal que, tant les administracions com la societat en
general, estiguem a l’alçada de la situació. El nostre país té capacitat, com ha demostrat al llarg de la història, de sortir de situacions
fins i tot més adverses. El capital humà, el teixit de les petites empreses i autònoms ha de ser l’eix de sortida. Cal emprendre, demostrar que sabem fer les coses millor i ser un reflex davant el món. El
nostre país té capacitat, però cal que tots creguem en ell! Cal fer
un pas endavant amb decisió, amb fermesa i no tenir por de córrer
un cert risc. Cal avançar i treballar, treballar de valent, només així
serem capaços de revertir la situació.
Plaça de les Oliveres, núm. 20
Tel. 699 19 82 91
A/e: abrera@iniciativa.cat - www.iniciativa.cat/abrera

I amb tot el cúmul de despropòsits, les polítiques municipals, les de
la proximitat, avui molesten a aquests interessos privats. La tasca
dels ajuntaments, que és la política real que actua en la quotidianitat i en la vida de les persones, és menystinguda i espoliada. Tota
l’ofensiva contra allò públic i d’elogi a allò privat, vol imposar-se
per a desmantellar el que és patrimoni de tota la ciutadania, els
ajuntaments. Els serveis municipals són el nou pastís a repartir a
cop de privatització. Aquesta és la reforma de l’administració local
del PP, de conseqüències tan catastròfiques com la reforma laboral.
Així, la lluita contra les desigualtats necessita una forta aliança
dels ajuntaments – els autèntics motors de canvi que van construir
els drets i la democràcia a la transició – amb la ciutadania i els moviments socials. La defensa dels nostres drets, dels nostres serveis
públics, afronta la necessitat d’articular les lluites en un front comú
que preservi el que és patrimoni de tots i totes i en marqui el rumb
cap a la defensa de l’interès general i la construcció de les alternatives que ens han de permetre millorar les condicions de vida de la
gent.

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

sacado un segundo argumento, una especie de vacuna para que el
virus de su mentira no se extienda: el anti-racismo. Si alguien osa
decir que los extranjeros han traído problemas al mercado laboral,
han colapsado el sistema sanitario, o han destruido la calidad de la
educación de nuestros hijos, ha aumentado exponencialmente los
problemas de inseguridad en la calle, y además señala que aquello
que nos dijeron sobre las pensiones era una burla y mentira, entonces se le pone el sambenito de racista, se le amenaza verbalmente y
se le aparta del debate social, no vaya a ser contagioso. La historia
será muy dura al juzgar las políticas de inmigración por las causas
que han provocado. La casta política corrupta deberá presentarse ante la justicia ante tal traición al pueblo nacional. Se pedirán
cuentas a quienes nos presentó como salvadores de nuestra economía y paga-pensiones de nuestros mayores a un ejército de esclavos
explotados a mayor beneficio del capitalismo neoliberal.
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Un presupuesto insuficiente para tiempos dificiles
Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera
El presupuesto para este año es de 14.207.365 euros. La aprobación
y el debate de los presupuestos es un momento fundamental en la
vida política local ya que se pueden visualizar las prioridades del
equipo de gobierno y es una previsión de las actividades, servicios e
inversiones que se desarrollarán durante el año.
Ahora, el gobierno municipal y los medios de comunicación locales,
muy especialmente este boletín, explicaran de manera parcial las
“bondades y maravillas” de este presupuesto, utilizarán números
y porcentajes cocinados al gusto de sus autores, silenciando, como
siempre, la opinión de los demás grupos políticos del ayuntamiento
(incumpliendo el decálogo de buenas prácticas en la comunicación
local pública).
Estos son los presupuestos del equipo de gobierno, es decir, de los
9 concejales del PSC, de CiU y de ICV que forman el gobierno local,
porque no se puede hablar con rigor de participación ciudadana
en la elaboración de los presupuestos ya que el procedimiento de
convocatoria, desarrollo y retorno de la audiencia pública de presupuestos ha sido tan deficiente como siempre, a pesar de haber una
moción aprobada con medidas de mejora que no se aplican y que
seguramente el gobierno nunca aplicará.

Telèfon: 687 22 98 70
Pl. de la Constitució, núm. 1.
euiaabrera@yahoo.es

Hay que coger con pinzas los compromisos que figuran en este presupuesto. Ya hemos explicado lo que pasó con el presupuesto 2012
y también recordamos que muchas de las inversiones que figuraban
en el presupuesto del 2013 tampoco se han ejecutado. Ni nosotros
ni la ciudadanía de Abrera puede creer que las partidas que integran
esta propuesta de presupuestos se acabarán aplicando, porque la
realidad año tras año nos confirma que no es así.
EU-IU hicimos 22 propuestas para estos presupuestos y de ellas
solo cinco se han acabado incluyendo, pero queremos hacer una
mención especial a los planes de empleo con financiación municipal, que se aprobaron en una moción de nuestro grupo municipal
en mayo de 2013. Destinar 96.276,53 euros en este 2014, de los que
se beneficiarán 14 personas (hay otros planes para 8 personas más,
pero con financiación de otras administraciones), está muy por debajo de lo que necesitan los 1.054 parados de Abrera (con datos del
mes de noviembre) y de lo que el Ayuntamiento de Abrera se puede
permitir con un remanente de tesorería de más de siete millones
de euros. Es una iniciativa claramente insuficiente. Creemos que se
podría haber hecho muchísimo más en esta área fundamental y que
disponemos de los recursos necesarios para haberlo hecho.

L’avi Marciano Rambal rep un homenatge de l’Ajuntament pel seu centenari

M

arciano Rambal, usuari de la Residència El Canigó
d’Abrera, va rebre un homenatge de l’Ajuntament
i de la Generalitat de Catalunya coincidint amb la
celebració del seu 100 aniversari.
La residència li va organitzar una festa on va assistir la 1a
Tinent d’alcaldessa, Guadalupe Marcos, que li va lliurar un
ram de flors en nom del poble, i una representant de la
Generalitat, Sara Azuaga, que li va lliurar la Medalla Centenària.
Marciano, fill de família molt humil, va néixer a Barcelona.
Republicà, en l’època de Franco es va haver d’exiliar a
França i va estar presoner en un camp de concentració. No
va ser fins a la mort del dictador que va poder tornar i quan
es va fer gran va ingressar amb la seva dona a la Residència
d’Abrera. Aquest veí centenari es troba en un envejable estat de salut física i mental.

U

Marciano, i la seva dona, amb la regidora (Esquerra)

Més de 430 participants a la Caminada Popular

n total de 430 veïns i veïnes d’Abrera van participar a
la tradicional Caminada de la Gent Gran que va organitzar el Casal d’Avis, el Centre Excursionista, Protecció Civil i l’Ajuntament.

Centenars de veïns participen cada any en aquesta activitat

La finalitat d’aquesta activitat tan arrelada al municipi és
la de promocionar la salut de les persones grans, l’augment
del seu benestar i potenciar la participació de la gent gran.
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PLATAFORMA D’AFECTATS PER
LA HIPOTECA BAIX LLOBREGAT NORD
Ens pot trobar a la Sala d’Actes (1a planta)
de la Casa de Cultura els dimarts de 17 a 18.30 h
www.facebook.com/
PahStopDesnonamentsBaixLlobregatNord
baixllobregatnordpah@gmail.com
Tel. 619 92 04 38 / 616 82 72 15

El Club de Petanca aconsegueix
dos títols de lliga

E

l Club Petanca Abrera ha acabat la temporada 20132014 amb la consecució de dues lligues. L’equip masculí A, format per joves, ha acabat campió per tercer
any consecutiu. L’equip ha passat de 6a divisió a 3a divisió
en només 3 anys.
D’altra banda, l’equip femení ha aconseguit guanyar la
lliga per primera vegada.
Aquesta és la millor temporada del Club Petanca Abrera,
ja que ha aconseguit dos campionats en un mateix any. El
Club passa per un bon moment esportiu i social i aquest
any celebra el seu 15è aniversari.

Els equips campions: el masculí A i l’equip femení
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Serveis Municipals
Ajuntament
Ambulatori d’Abrera
Ambulatori de Can Vilalba
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba
Biblioteca Josep Roca i Bros
Casa de Cultura
Casal d’Avis d’Abrera
Casal Social de Ca n’Amat
Centre Aquàtic Municipal
CENTRE POLIVALENT
Escola Municipal de Música
Casal de Joves
Punt d’Informació Juvenil la Garsa
Centre Obert ‘Galàxia’
Deixalleria Municipal
Escola Bressol Municipal
Hotel d’Entitats
Jutjat de Pau
Mercat Municipal d’Abrera
Pavelló Poliesportiu
Protecció Civil
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’
Ràdio Abrera
Sanitat respon
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina)
Servei Local de Català
Servei de Promoció Econòmica
Acció Social
Urgències d’aigua i enllumenat públic
Serveis locals
Benzinera
Escola Francesc Platón
Escola Ernest Lluch
Escola Abrera
Correus i Telègrafs
ORGT Diputació de Barcelona
Farmàcia Gaudí
Farmàcia Rocamora
Farmàcia Pujol
Institut Voltrera
Missatgeria Abrera
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL)
Planta Depuradora d’Aigües Residuals
Parròquia de Sant Pere d’Abrera
Parròquia de Santa Maria de Vilalba
Servei de Neteja Urbana (Conc. Abrera, SA)
Taxi (parada)
Taxi Joaquin Gil Merina
Taxi Jesús Gómez López
Taxi Antonio Quesada Medina
Residència Geriàtrica ‘Canigó’
Veterinària
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies
Bombers
Policia Local (24 hores)
Emergències Generalitat
Hospital Martorell
Mossos d’Esquadra
Administració d’Hisenda (delegació Sant Feliu)
Aeroport de Barcelona
Agència Catalana de l’Aigua
Ambulatori Seguretat Social (Martorell)
Butà Martorell
Centre Neuropsiquiàtric ‘Sagrat Cor’
Diputació de Barcelona
FECSA - ENHER
Fundació Antisida
Hospital ‘Prínceps d’Espanya’ (C.S. Bellvitge)
Hispano Igualadina (delegació Igualada)
Hispano Igualadina (Estació de Sants)
Informació de carreteres
Informació dels Ferrocarrils de la Generalitat
Informació metereològica
Jutjat Instrucció núm.1
Maltractaments
Oficina d’ocupació
Organització de Consumidors i Usuaris (OCU)
Planificació Familiar
Petició d’advocats d’ofici
Registre de la Propietat (Martorell)
Servei de Pompes Fúnebres (POMFUSA)
Teleben (Telegrames per telèfon)
Transmediterrània
Transports Generals d’Olesa
Urgències socials
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Politècnica de Catalunya
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93 770 10 02
93 770 35 69
93 770 00 57
93 770 00 57
93 770 28 17
93 770 31 31
608 79 88 05
608 79 27 94
679 46 07 41
93 770 29 00
93 770 29 78
061
93 775 10 80
93 770 09 81
112
93 774 20 20
088
93 666 73 11
93 298 38 38
93 567 28 00
93 775 19 65/19 71
93 775 18 87/13 99
93 775 22 00
93 402 22 22
902 536 536
900 11 10 00
93 260 75 00
93 804 44 51
93 339 63 69
900 12 35 05
93 205 15 15
906 36 53 08
93 775 00 64/07 04
016
93 775 10 62
93 417 47 37
93 420 70 02
93 774 15 02
93 775 58 51
93 775 55 52
93 322 20 00
902 45 46 45
93 778 00 88
900 70 30 30
93 402 11 00
93 581 11 11
93 401 62 00
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LA CONTRAPORTADA

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA

MIREIA MARTÍNEZ, PORTAVEU DE LA PLATAFORMA PER LA
TOLERÀNCIA D’ABRERA

“Acceptar la diferència
de cultures no és racista
sinó enriquidor”
- Quina vinculació teniu amb SOS Racisme?
- No som delegació, però aquesta entitat té una plataforma molt
gran que ens dóna suport a l’hora d’organitzar activitats com
tallers o xerrades.

Un grup de veïns i veïnes d’Abrera, preocupats pel creixement dels prejudicis envers els nouvinguts, va decidir fa
un any començar a treballar per una Abrera integradora i
tolerant a través de la Plataforma per la Tolerància de la
qual Mireia Martínez, psicòloga, n’és la portaveu.
- Com neix la idea de crear aquesta entitat?
- Un grup de persones que ens coneixíem vam manifestar la nostra creixent preocupació per l’augment de pintades a les parets
del municipi, pel creixement de prejudicis envers els nouvinguts, però sobretot per la representació municipal d’un partit
polític xenòfob. En situació de crisi, el discurs del racisme qualla més fàcilment perquè hi ha pocs recursos disponibles i hi ha
una lluita per aconseguir-los. Qualla molt la llegenda urbana,
la rumorologia i sempre és fàcil culpabilitzar a qui ve de fora.
- Aquesta entitat es defineix per ser un grup antiracista?
- No volem que ens identifiquin com una entitat que defensa
només els estrangers, sinó que defensa els drets de totes les
persones independentment d’on vinguin. Plataforma per la Tolerància és un grup obert que veu la necessitat de desmuntar
mites i prejudicis racistes i vol treballar per integrar al poble
els nouvinguts. Sumant cultures es fa un poble més ric, tolerant i cohesionat.
- La multiculturalitat en un to positiu...
- Si, volem fer entendre que la pluralitat ens aporta. Volem combatre tota mostra de discriminació i exclusió d’un veí per raó
del seu origen i volem desenvolupar espais de reflexió i interacció entre veïns de diferents orígens culturals per fomentar
el coneixement mutu. Les nostres eines són la prevenció i el
treball per a la integració. Per això el nom de tolerància, que
contempla el reconeixement mutu, perquè tots som ciutadans
amb els mateixos drets i deures. Acceptar la diferència de cultures no és ser racista sinó enriquidor.
- Per això us vau presentar amb un acte informatiu i lúdic...
- Sí, el nostre primer acte de presentació va ser lúdic i van organitzar un tast de cuines de diferents cultures com la cubana,
la romanesa i la catalana, per mostrar que totes les cultures
d’Abrera aporten. També vam tenir el suport de SOS Racisme.
Vam tenir tan bona assistència que ens va sorprendre!

- En aquest any de funcionament també heu fet pedagogia...
- Si, vam organitzar un taller formatiu a l’Hotel d’Entitats sobre què és el racisme, la seva història, quina és la situació
actual, quines eines tenim per combatre’l o els serveis que hi
ha d’atenció a les víctimes de racisme i xenofòbia. També a la
celebració del Dia Internacional contra el Racisme, a la Casa de
Cultura, vam projectar un vídeo que ens va cedir SOS Racisme
sobre la situació als Centres d’Internament d’Estrangers (CIE)
amb la presència de testimonis en directe. Aquesta xerrada es
va complementar amb una exhibició de ball de l’escola de dansa abrerenca Juan Antonio Garcia.
- Abrera té un problema de racisme?
- L’augment del racisme no és una problemàtica específica
d’Abrera, sinó que és general a totes les poblacions però nosaltres volem treballar a nivell local. Precisament a Abrera no
hi ha una població conflictiva i justament per això volem treballar en la prevenció. Volem plantejar per què passa, combatre
la por al desconegut i rebatre el discurs que ens vénen de fora
a envair amb informació objectiva.
- Molts dels nostres pares van ser immigrants i potser els
nostres fills també ho seran... Això facilita l’enteniment?
- Justament ara que tornem a ser immigrants ens hauríem de
posar en la seva pell i no ho fem. Qui deixa la seva terra, la
família i amics, els costums... passa un procés de dol i és complicat tornar a començar de nou. Aquests col·lectius senten les
crítiques, les mirades, i es posen un escut per defensar-se i això
provoca que es tanquin, que es posin barreres i cada col·lectiu
vagi per la seva banda.
- Per trencar aquestes barreres vosaltres proposeu

ponts de diàleg?

- Sí, volem crear espais de diàleg, donar eines i fer pedagogia
sobretot entre els adolescents. A les escoles no hi ha cap distinció entre companys, però és en l’adolescència que els joves
se senten en la necessitat d’integrar-se entre iguals i es creen
grups separats i no integrats. Tenim la intenció de treballar a
l’institut, al Casal de Joves, i amb la població en general i ferho conjuntament amb la col·laboració de les entitats del municipi perquè tots hi sumem.

Contacte: plataforma.tolerancia@gmail.com

