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La plaça de l’Església es renova
guanyant amplitud i millors accesos

L’Ajuntament d’Abrera
impulsa un Pacte Local
per l’Ocupació

El Consistori dóna suport a
les famílies afectades pels
desnonaments

Abrera promou la recuperació
de l’entorn del riu en “L’Any
Llobregat”
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L’arribada del bon temps ha encès la flama de la reivindicació
a Abrera. La crisi econòmica aflora sentiments de compromís
i solidaritat amb les famílies que més la pateixen, per això
són moltes les persones que han sortit al carrer per demanar
dues coses fonamentals: dret a l’habitatge i una educació
pública de qualitat.
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Així ho està fent la recent creada secció d’Abrera de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, coneguda com a PAH, que
en la seva lluita contra els desnonaments acompanya a les
famílies afectades en el procés de negociació amb els bancs.
Gràcies a la seva feina, són molts els que han deixat de sentir-se sols i reforcen la seva lluita amb el compromís de la
PAH. Des de l’Ajuntament d’Abrera sabem que les persones
són el més important. Per això donem suport al moviment i
el recolzem en la seva activitat.

La llegada del buen tiempo ha encendido la llama de la reivindicación en Abrera. La crisis económica aflora sentimientos de
compromiso y solidaridad con las familias que más la sufren,
por eso son muchas las personas que han salido a la calle para
pedir dos cosas fundamentales: derecho a la vivienda y una
educación pública de calidad.
Así lo está haciendo la reciente creada sección de Abrera de la
Plataforma de Afectados por la Hipoteca, conocida como PAH,
que en su lucha contra los desahucios acompaña a las familias
afectadas en el proceso de negociación con los bancos. Gracias
a su labor, son muchos los que han dejado de sentirse solos y
refuerzan su lucha con el compromiso de la PAH. Des del Ajuntament de Abrera sabemos que las personas son lo más importante. Por eso apoyamos al movimiento y le ayudamos en su
actividad.

La reivindicació no s’atura, i en aquest moment, una de les
La reivindicación no para, y en este momento, una de las voveus més importants la té l’AMPA de la Tercera Escola, que
ces más importantes la tiene el AMPA de la Tercera Escola, que
reclama amb força la immediata construcció de la nostra Terreclama con fuerza la inmediata construcción de nuestra Tercecera Escola. Si bé és cert que iniciàvem el curs escolar amb la
ra Escola. Si bien es cierto que empezábamos el curso escolar
bona notícia de la remodelació de l’Escola Francesc Platón,
con la buena noticia de la remodelación de la Escola Francesc
és cert que en els darrers mesos la reivindicació s’ha centrat
Platón, es cierto que en los últimos meses la reivindicación se
en la petició de la construcció de
ha centrado en la petición de la consla Tercera Escola. Ja fa molt de
trucción de la Tercera Escola. Ya hace
L’Ajuntament d’Abrera exercirà tota la
temps que l’Ajuntament d’Abrera pressió que calgui perquè l’Escola Abrera es mucho tiempo que el Ajuntament de
va fer els seus deures. Va cedir un
Abrera hizo sus deberes. Cedió un
construeixi de manera immediata
terreny a la Generalitat de Cataterreno a la Generalitat de Catalunya
lunya per tal que es construís el nou edifici, i des de llavors,
para que se construyera el nuevo edificio, y desde entonces,
havent creat formalment l’Escola, aquesta ha hagut de conhabiendo creado formalmente la Escola, ésta ha tenido que
viure en el mateix espai de l’Escola Ernest Lluch. L’activisme
convivir en el mismo espacio de la Escola Ernest Lluch. El actide l’AMPA demostra la preocupació dels pares i se suma a la
vismo del AMPA demuestra la preocupación de los padres y se
de l’Ajuntament d’Abrera, que exercirà tota la pressió que
suma a la del Ajuntament de Abrera, que ejercerá toda la precalgui per tal que l’Escola Abrera es construeixi de manera
sión que sea necesaria para que la Escola Abrera se construya
immediata.
de manera inmediata.

33

4

MEDI AMBIENT

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA

MEDI AMBIENT

Abrera aposta per la recuperació
del riu Llobregat i el seu entorn
L’

any 2013 ha estat declarat “Any del riu Llobregat”,
una iniciativa d´entitats ecologistes i cíviques aplegades a la Plataforma Llobregat SOStenible a la qual
s’han sumat 16 ajuntaments de la comarca, entre ells Abrera. L´objectiu és fer un reconeixement al riu que vertebra
el nostre territori fent que aquest any estigui dedicat a la
difusió del seu coneixement, dels seus valors i oportunitats, amb un ampli ventall d´activitats divulgatives però
també participatives, i amb la creació d´una comissió de
seguiment.
Abrera ha estat l’amfitriona de la presentació als ajuntaments i entitats ecologistes d´aquesta campanya. Aquí es
va donar el tret de sortida amb la primera reunió de treball amb alcaldes, regidors i tècnics de Medi Ambient dels
ajuntaments del Baix Llobregat i d´entitats com Llobregat
SOStenible, SEO/BirdLife, Associació Hàbitats/Projecte
Rius, el Centre Excursionista d´Abrera i l´entitat naturalista ANDA.

Aquesta iniciativa que engega enguany
pretén que el 2015 s´acompleixi la
Directiva Marc de l´Aigua que obliga que
els nostres rius estiguin en un
bon estat ecològic.
Entre les activitats que es duen a terme, destaquen les jornades informatives que hi ha hagut a Molins de Rei, amb
conferències, taules de debat i exposició d´experiències
amb projectes de restauració de l´estat ecològic del riu.
Durant tot l´any, també s´estan organitzant activitats
adreçades a apropar el riu a la població amb caminades i
bicicletades populars, una marató ornitològica, una exposició itinerant o activitats com el “Fem Neteja” que tan bé
ja està funcionant.
Totes les activitats, les mocions dels ajuntaments que donen suport a aquesta iniciativa, el manifest del Llobregat,
o el mapa de l´estat ambiental del riu es poden trobar al
web www.anyllobregat.cat.

Reeixida Setmana de la Terra
La Setmana de la Terra 2013 que s’ha celebrat a Abrera
aquest mes d’abril també ha estat dedicada al riu Llobregat. Aquesta ha estat una de les edicions més participatives tot i que la pluja va fer anul·lar algunes activitats.
Gairebé 400 persones hi han participat: des d’escolars, a
persones a títol individual, famílies, nens i adults de fins
a 70 anys.
El Consistori ha organitzat diferents activitats adreçades
a tota la població com la descoberta del parc fluvial, amb
més de 50 participants; la jornada d’anellament d’ocells,
que ha tingut més de 110 persones; o l’exposició Fotoaves
que organitzava SEO/BirdLife, amb més de 200 visitants.
La pluja va fer posposar la descoberta del Torrent Gran
i les activitats interpretatives dels ecosistemes del riu i
l’observació de la flora i fauna riberenques. Però a nivell
tècnic sí que es va poder fer el seguiment del projecte
de tortugues amb la captura, marcació i alliberament per
comprovar els seus moviments.
Aquest any també han participat molts voluntaris de Catalunya per aprendre a anellar ocells perquè aquesta activitat
s’inclou dins de l’escola d’anellament d’Abrera per aconseguir el carnet professional.

Projectes de conservació i millora
a l’entorn del Llobregat
L’Ajuntament d’Abrera i l’entitat ecologista SEO/BirdLife col·laboren des del 2002 en diferents tasques
de voluntariat a l’entorn del riu Llobregat. En tots
aquests anys s’ha fet el seguiment d’aus i de tortugues, s’ha eliminat la vegetació invasora que substitueix la flora autòctona d’aquest espai natural, s’han
retirat deixalles i plantat arbres. Aquestes activitats
són obertes a la població, específiques per als escolars i per a voluntaris.

FOTO: Juan Becares

La vegetació de ribera del municipi és
una de les millor conservades
de la comarca

Una gran riquesa natural
La vegetació de ribera és un hàbitat de gran valor natural perquè actua de corredor biològic, té una elevada diversitat d’ocells i és refugi de la fauna. A Abrera
aquest espai s’ha pogut conservar en bon estat (és el
tram millor conservat de la comarca) i encara conserva una plana fluvial força intacta. Aquest important
valor ha fet que estigui inclosa a la Xarxa Natura 2000
com a Zepa (Zona d’Especial Protecció per a les Aus),
LiC (Lloc d’Importància Comunitària) i també està
inclosa al PEIN (Pla d’Espai d’Interès Natural) de la
Generalitat de Catalunya.

Fa més de 10 anys que el Consistori
treballa amb SEO/BirdLife en projectes
ambientals

FOTO: Oriol Tello
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La zona de Can Morral del Riu també està adaptada al
conreu hortícola. Aquest mes s’ha fet una nova adjudicació de 12 d´horts socials més.
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Es crea el Pacte Local per l’Ocupació d’Abrera
Un consell Permanent coordinarà i avaluarà
les accions

Es fa especial incidència en joves, dones i
aturats de més de 45 anys

vançar cap a l’ocupació de qualitat i oferir solucions
als col·lectius amb més dificultats, aquesta és la
finalitat del Pacte Local per l’Ocupació d’Abrera en
què participen l’Ajuntament i els principals agents econòmics, polítics i socials. L’objectiu és establir sinèrgies que
beneficiïn la població aturada i la població activa, millorar la qualitat i l’estabilitat laboral, determinar itineraris
d’inserció i formació i identificar noves necessitats emergents.
Per aconseguir aquests objectius s’ha creat un Consell Permanent integrat pels agents socials i econòmics implicats
en la creació i preservació de l’ocupació al municipi com
són l’Ajuntament, els sindicats, l’Associació d’Empresaris i
Comerciants d’Abrera, Pimec, els partits polítics, l’Oficina
de Treball de la Generalitat (OTG), el Consell Comarcal i la

Diputació de Barcelona. Aquest Consell serà qui impulsi,
coordini i avaluï les accions del Pacte Local.
El pla de treball preveu crear aquest espai de debat, discussió i planificació d’estratègies per assolir la plena ocupació, la millora de la qualitat i de la productivitat del
treball i la cohesió i inclusió social.
En aquesta línia, des de l’Ajuntament ja s’estan fent actuacions concretes tant en l´àmbit de la inserció com en el de
la formació i es fa especial incidència en la inserció laboral
dels col·lectius amb més dificultats per trobar feina com
són els joves, les dones i les persones més grans de 45
anys. També s’està treballant en la prospecció d’empreses
i polígons del municipi per saber quines són les seves necessitats, quina formació requereixen els seus treballadors
o els serveis que ha de donar l’administració.

A
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Suport a les famílies desnonades
L’Ajuntament reforça les ajudes a famílies
i programes d’atenció social

L’

Ajuntament està reforçant l’atenció, prestacions
i ajudes destinades a les famílies per a fer front
a les necessitats d’habitatge, subministraments,
aliments i ajuts a l’escolarització.
Les dificultats de les famílies per a fer front a la situació
de crisi derivada de la manca d’ingressos i la situació
d’atur, ha augmentat de forma considerable en l’últim
any i mig. Per aquest motiu, el Consistori ha reforçat els
programes d’aliments, destinant més recursos als bancs
d’aliments d’Abrera, així com els ajuts per a fer front a
les despeses d’habitatge.
Suport a les famílies
en situació de desnonament
L’Ajuntament ha aprovat una moció contra els desno-

Es crea la secció local de la Plataforma
d’Afectats per la Hipoteca
naments d’habitatges i de solidaritat amb les persones
afectades. Aquesta proposició preveu mesures per fer
front a aquesta situació, com que l’Ajuntament deixarà
d’operar amb aquelles entitats bancàries que promoguin
desnonaments de l’habitatge habitual.
Secció de la PAH a Abrera
La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat (PAH) nord ja té una secció a Abrera. Atendran
totes les persones interessades a l’Hotel d’Entitats, els
dimecres de 10h a 12h i els dijous de 17.00h a 19.00h.
Per a més informació també es pot consultar el facebook
de la plataforma, enviar un correu electrònic a l’adreça
baixllobregatnordpah@gmail.com o trucar al telèfon
650.89.46.06.

Es treballa en un Pla per lluitar
contra les desigualtats socials

L’
El 75% dels alumnes del curs de cambrer de pisos ja treballa
Alta inserció laboral dels alumnes que han finalitzat el curs de
cambrer de pisos organitzat per
l’Ajuntament d’Abrera. Dels 16
alumnes que han finalitzat el curs,
el 75 % ja estan treballant, 8 en
els hotels on han fet les pràctiques i 4 en d’altres ocupacions
relacionades amb el turisme o la
neteja.

Ajuntament, a través de la regidoria d’Acció Social, està portant a terme un Pla d´Inclusió que
té per objectiu realitzar una diagnosi socioeconòmica del municipi per a detectar els factors de risc social
i planificar les respostes.
Per a la seva redacció es compta amb el suport tècnic de
la Diputació de Barcelona i es treballa amb els diferents
departaments de l´Ajuntament, representants dels centres educatius, del CAP, el Casal d’Avis, Cabalbaix, l’Equip
d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) i amb les entitats
del municipi i el Tercer Sector.
De tota aquesta recopilació d’informació sortirà el Pla
d’Inclusió Social que planificarà les estratègies i accions
a dur a terme al municipi.
Aquest Pla ha de servir per sumar esforços per part de
l´Ajuntament, entitats, altres administracions i la ciutadania en general en la lluita contra les desigualtats socials cada vegada més creixents per la crisi econòmica.
Així mateix, ha d’ajudar a entendre de quines formes es
Abrera, municipi lliure de circs amb animals
Abrera s’ha declarat municipi lliure de circs amb animals, el que representa que es prohibeix tota mena
d’exhibició d’animals salvatges en circs o atraccions
de manera temporal o permanent.
Així es va aprovar per unanimitat al Ple a proposta de
l’Associació AnimaNaturalis, integrada entre d’altres

manifesta l’exclusió a Abrera i intervenir en les causes a
partir del treball conjunt amb els agents socials, econòmics i polítics.
pels Amics Acollidors dels Animals
d’Abrera i recollint també la petició que
anteriorment havia fet ANDA. D’aquesta
manera es posa de manifest el compromís de l’Ajuntament amb els principis
ètics, socials i mediambientals i a no
provocar cap mena de patiment als animals.
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Lliurament dels premis del
18è Concurs de Teatre Vila d’Abrera
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Jam Sessions, Kinder Sessions i
Audicions d’instruments de l’Escola de Música
Amb la Kinder Session l’Escola Municipal de Música vol fomentar entre els alumnes el plaer de fer música i la iniciativa d’aquests per tocar aquells temes que els agraden en un
ambient distès.

E

l grup Casal Familiar i Recreatiu de Manresa amb l’obra
Un matrimoni de Boston, es va endur el primer premi,
dotat de 400 euros i trofeu, del 18è Concurs de Teatre
Vila d’Abrera. Dues de les integrants d’aquest grup també
es van endur el premi a la millor actriu principal i millor
actriu de repartiment.
El segon premi, de 275 euros, va ser per al grup Blaugrana
Escena de Sant Feliu de Codines i l’obra Les amors de Tirant
i Carmesina, que també va guanyar el trofeu a la millor
escenografia i a la millor direcció.
El tercer premi, dotat de 150 euros, va ser per al grup Punt
i Seguit de Terrassa i l’obra El Rei Sol, que també va rebre
el primer premi al millor actor principal (trofeu Salvador
Ollé) i millor actor de repartiment. El premi de la votació
popular Núria Estrada va ser per al Grup Escènic Sant Pere
Apòstol TelObert de Barcelona i l’obra Assajant Romeu i
Julieta.
La cloenda del concurs de teatre va tenir lloc a la Sala Municipal amb la representació de l’obra El color de la palabra,

Actuació al Fòrum dels alumnes
de l’Escola de Música

U

n total de 23 alumnes de l’Escola Municipal de Música van participar a la cantata El nen enamorat de
la lluna, al Parc del Fòrum de Barcelona, conjuntament amb uns 2.500 alumnes d’escoles de música de tot
Catalunya. Aquesta cantata conjunta estava organitzada per l’Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa
(ACEM) amb motiu del seu 20è aniversari.

un homenatge a Miguel Hernández del Grup Artístic Illets
d’Abrera i que va posar punt i final a una edició que ha
portat a escena un total de 8 obres de reconegut prestigi
de la mà de companyies catalanes de teatre amateur des
del mes de gener.
L’Escola de Teatre d’Abrera es va estrenar enguany al certamen, fora de concurs, amb l’obra Un taruf, una adaptació
lliure de Josep Maria López, basada en la cèlebre obra Le
Tartuffe de Molière. El Grup d’Adults de l’Escola va tenir
molt bona resposta de part
dels més de 180
espectadors assistents.

A

Abrera acosta la música
en viu a la població

mb l’objectiu de fomentar l’hàbit d’escoltar i gaudir
de la música en viu entre l’alumnat i la població en
general, l’Escola de Música d’Abrera ha participat
en un cicle de concerts conjuntament amb les escoles de
Navàs i Sant Guim de Freixenet.
El cicle està format per un total de 7 actuacions d’estils
diversos i amb un enfocament essencialment pedagògic.
Han actuat, entre d’altres, el grup de cambra Guillemí Piano Trio, la música de taverna de Sailors, Quartet Altimira,
Nakki i Quartet Tres Vents.

A

l voltant d’una trentena de músics d’Abrera, Olesa,
Esparreguera i Martorell, entre d´altres localitats,
s’apleguen a les Jam Sessions que organitza periòdicament l’Escola de Música al Casal de Joves d’Abrera.
Durant més de 4 hores alumnes, professors, músics aficionats o professionals col·laboren plegats, interpretant, improvisant, interactuant entre ells per fer música i fer gaudir
el públic assistent. De forma improvisada, es van succeint
les interpretacions de temes d’estils diversos com el Jazz, el
Blues, el Rock, el Reggae i també el Folk Català.
També els alumnes més petits de l’Escola de Música tenen
les seves actuacions i el seu públic amb les Kinder Session
on actuen en format de solo o acompanyats pels professors
o d’altres companys.

L’Escola Municipal de Música també realitza diferents audicions d’instrument i d’adults, on alumnes a partir de 6 anys,
joves i adults fan actuacions on mostren el treball fet a classe d´instrument durant el trimestre.
Les audicions formen part de l’avaluació de l’alumne, però
estan obertes al públic per tal que tothom pugui gaudir de
les interpretacions que fan, que en alguns casos poden considerar-se ja de concert.

Abrera acull els petits caramellaires
del Baix Llobregat

M

és de 500 petits caramellaires de 7 municipis
del Baix Llobregat, Anoia i Vallès Occidental van
participar a la 43a Trobada que va organitzar l’1
de Maig Caramelles d´Abrera amb la participació de l´Esplai Voltrera, els Gegants i
Grallers, i l´Ajuntament. Animats pel bon
temps i per l’entusiasme de familiars i assistents, les colles de cantaires van actuar
a diferents places del municipi acompanyats
dels Gegants i els Grallers d´Abrera i un grup
d´animació.
La plaça de Pau Casals va acollir l´acte
central de la festa amb la cantada final de
la cançó de la trobada 2013, creada per a
l´ocasió per l´abrerenc Jordi Sucarrats, i es

va fer un reconeixement a la responsable de les caramelles d´Abrera, Maria Miró.
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La plaça de l’Església de Sant Pere
estrena nova imatge

L

a plaça de l’Església de Sant Pere d’Abrera ha estrenat
nova imatge amb una fesomia més oberta als veïns i
amb més visibilitat del temple romànic. Els darrers
mesos s’han dut a terme els treballs de construcció de la
nova plaça on s’ha col·locat paviment de pedra natural,
s’han millorat els accessos per tal de facilitar la mobilitat,
i s’han suprimit les barreres arquitectòniques. També s’ha

millorat la seva seguretat amb la construcció
de murs de contenció de formigó i encofrats
amb llistons de fusta i la instal·lació de baranes de protecció. Per tal de donar-li més
visibilitat, també s’ha fet una reordenació de
l’espai netejant la massa arbustiva, mantenint els xiprers i palmeres que hi havia i fent
espais nous de gespa a la part baixa, a banda
i banda de les escales principals. A la part de
la plaça que dóna a l’avinguda de la Generalitat, s’hi ha instal·lat una pèrgola metàl·lica
amb un entramat de fusta de 14 metres de
llarg per 3,6 d’ample que fa de mirador amb
bancs per seure a l’ombra.
El projecte constructiu també ha previst la renovació de tot
el mobiliari urbà, amb bancs correguts de pedra natural, i de
la il·luminació, i la construcció d’una nova xarxa de recollida
d’aigües pluvials.

El projecte ha tingut en compte la seva integració
amb el conjunt històric de l’església romànica

ESPORTS

Rècord d’inscrits a la 4a Tavascà

L’

FOTO: J.L. Rodríguez Cota

Edició d’enguany de La Tavascà “La ruta dels bandolers”, que organitza el Club Ciclista Abrera, ha tingut
la inscripció més alta de totes les edicions, un total
de 451 inscrit, tot i les previsions de pluja.
El guanyadors del recorregut de 33 quilòmetres van ser Manuel Jesús Suarez, de l’equip Bikextreme; i Laura Caballero,
del Club Ciclista Pallejà.
Els guanyadors de la ruta llarga de 78 quilòmetres van ser:
Albert Planas Márquez de l’equip Òdena Tomas Belles i Txell
Milà Gaya de l’equip VBSPORTS.

Els pescadors d’Abrera,
campions de Catalunya
La Societat Esportiva de Pescadors d’Abrera ha estat la
guanyadora del campionat de Catalunya de Pesca Esportiva modalitat Feeder. El primer premi, medalla d’or,
ha estat per Jordi Fàbrega; la d’argent, per a Joan Antoni Alcaraz; i la de bronze, per a Juan Jose Peñalbert.

Les entitats estrenen la nova seu
al Pavelló Municipal d’Esports

E

l Pavelló Municipal d’Esports acull la seu del Club de
Bàsquet Abrera, el Club Esportiu Abrera (futbol sala)
i el Club Gimnàstic La Vinya (gimnàstica artística).
Atesa la necessitat de disposar de més espais per a entitats, el Consistori va fer aquesta ampliació de 73,53 m2.

Nou espai verd

Davant de la plaça de l’església hi ha una superfície de
gairebé 1.000 metres quadrats que també s’ha remodelat
com a zona verda. Aquest espai s’ha repartit en 4 plataformes que es van adaptant al pendent del passeig i ofereixen unes magnífiques vistes al conjunt de la plaça i església de Sant Pere.
Amb aquesta actuació s’han renovat completament les vorades i el paviment de sauló, s’han col·locat 11 nous bancs
i 4 jocs infantils, s’ha ampliat la instal·lació d’enllumenat
i s’han adaptat les voreres per facilitar la mobilitat dels
vianants.

Els treballs, pas a pas:

400 participants a la Caminada de Primavera
Un total de 400 persones van fer els 17 quilòmetres de
la XIV Caminada de Primavera que organitza l’Ajuntament

en col·laboració amb el Centre Excursionista d’Abrera i
Protecció Civil fins al monestir de Montserrat.
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Necesitamos la Tercera Escuela, ya!

Avda. Lluís Companys, núm. 8, local 2.
Telèfon 93 770 72 48
Dimarts de 19.00 h a 20.30 h
Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE
Abrera necesita la Tercera Escuela. La necesitan alumnos y profesores, que sufren los problemas de la convivencia de dos escuelas
en un mismo recinto educativo desde hace ya demasiado tiempo.
Pero la necesita también el conjunto de nuestro pueblo para garantizar el futuro educativo de los niños y niñas de Abrera. La actual
situación de provisionalidad no puede eternizarse. Por eso debemos
exigir su construcción inmediata.
Desde el PSC de Abrera siempre hemos defendido la necesidad de
la Tercera Escuela. Por este motivo aprobamos la cesión de unos terrenos de propiedad municipal a la Generalitat de Catalunya para
que la construyera, y presionamos al gobierno de la Generalitat de
entonces para que elaborara el proyecto y adjudicara la obra a una
empresa constructora. Después vino la crisis y la falta de dinero paralizó el inicio de la obra. Lo hicimos entonces y lo estamos haciendo ahora: debemos presionar a la Generalitat de Catalunya para que
la construya. Ella es quien tiene la responsabilidad y la competencia
para hacerlo. A ello estamos dedicando todo nuestro esfuerzo tanto
a nivel parlamentario como desde el Ayuntamiento.
Desde estas líneas queremos felicitar el trabajo incansable que está

Escola Abrera ja!
Partit Popular d’Abrera

llevando a cabo el AMPA de la Escuela Abrera para conseguir que la
construcción sea una realidad. La acción ciudadana, unida a la labor
política a través de acuerdos entre grupos de diferente signo político demuestran la fuerza de esta reivindicación compartida. No hace
demasiado tiempo, la acción conjunta ha servido para que la Escuela Francesc Platón i Sartí presente hoy un nivel de equipamiento e
instalaciones totalmente renovado. Estamos convencidos que esta
unión de fuerzas servirá también para conseguir que la Tercera Escuela se empiece a construir pronto. De momento, ha servido para
que los grupos parlamentarios del PSC, CiU, ICV y ERC elaboren una
propuesta de resolución conjunta sobre la necesaria e inmediata
construcción de nuestra Escuela. Su aprobación en el Parlament de
Catalunya supondrá un firme paso adelante para conseguirlo. Pero
no solamente eso. También demostrará que más allá de la discusión política, más allá de estériles protagonismos políticos, todos
compartimos un mismo y necesario objetivo: que la construcción
de la Tercera Escuela sea una realidad para Abrera. Hagamos que
la ciudadanía se sienta orgullosa de nosotros y trabajemos todos
juntos para conseguirlo.

Plaça Pau Casals, núm. 4 Tel. 937 702 184 / 661 906 796
Dimarts de 19h a 20.30h
Adreça electrònica: info@ppabrera.com
blog: http://pp-abrera-isappelruiz.blogspot.com/ - www.ppabrera.com

El pasado 9 de mayo, miembros del partido Popular de Abrera, junto con un representante del AMPA de la Escola Abrera nos reunimos
con el diputado del PP en el Parlament de Catalunya, Pedro Chumillas.
¿Cual fue la decepción? Si Abrera no tiene 3a Escuela no es por
motivos económicos sino por motivos políticos. El PP fue el primer
grupo político que llevó a la mesa del Parlament el tema de la 3a
Escuela presentando una moción en el año 2009 rechazada por el
tripartit (PSC-ERC-ICV) y eso que en Abrera gobernaba PSC... El PP
consiguió que mediante el acuerdo con el Gobierno de CiU, l’Escola
Abrera estuviera dentro de los presupuestos de la Generalitat del
2012 pero con la venada independentista de Artur Mas, al convocar
elecciones, este acuerdo quedó en “agua de borrajas”. En febrero
de 2013 el PP presentó otra moción en el que exigía al Departament
d’Educació la inmediata construcción durante este año y fue rechazada por todos los partidos (CiU-PSC-ICV-ERC) y la sorpresa viene
cuando después de rechazarla, estos mismos grupos presentaron
otra moción idéntica, cambiando el año (en vez del 2013, el 2014)

pero en la formalización de esta no se avisó al grupo del PP por lo
que no constan como “ponentes” de la moción. Por lo que llegamos
a la conclusión que no querían inaugurar una escuela en un municipio gobernado por PSC-CiU-ICV y fuese por petición del PP.
A nivel municipal el PP de Abrera siempre ha sido impulsor de mociones y peticiones por la construcción de la 3ª Escuela, que siempre
han contado con el apoyo de todos los grupos del consistoiro.
A pesar de la cesión de los terrenos por parte del Ayuntamiento en
2005 a la Generalitat, la realidad es que nuestros niños tienen que
estar en barracones con una instalación precaria. Esto lo pudo observar el diputado del PP en el Parlament, José Antonio Coto, que
visitó las instalaciones el pasado domingo 26 de mayo, durante la
celebración de la acampada lúdica y reivindicativa que organizó el
AMPA de l’Escola Abrera.
El Partido Popular de Abrera, como siempre viene reivindicando,
exige la construcción inmediata de la 3ª Escuela!
Volem 3ª Escola Ja!

Volem un edifici per a la Tercera Escola d’Abrera, ja!
Alternativa d’Abrera - EPM
Alternativa d’Abrera (Ad’A) ha proposat en Ple que l’Ajuntament
avanci els diners per a la construcció de l’edifici de la Tercera
Escola d’Abrera previ conveni amb la Generalitat per a la seva
devolució ja sigui amb diners o a canvi de la cessió de terrenys de
la seva propietat a Abrera.
L’Escola Nova necessita urgentment unes instal·lacions adequades
atès que actualment imparteix les seves classes en barracons al
pati de l’escola Ernest Lluch amb qui ha de compartir espais comuns com ara gimnàs, pati, menjador, etc. amb la problemàtica
que això genera.
Aquesta situació fa anys que es manté i, hores d’ara, pares i mares
estan cansats de que no es compleixin les promeses i els compromisos de l’Administració.
Davant la proposta d’Ad’A, sorprenentment, l’Alcaldessa, fent de
portaveu, va argumentar el vot en contra de l’Equip de Govern
(PSC-CiU-ICV) utilitzant tot un seguit de falsedats com ara que
l’Ajuntament, a 22-03-2013, no disposa dels diners necessaris per
construir l’Escola Nova, (tot i que els regidors d’Ad’A, han consultat l’estat actualitzat dels comptes municipals i han demostrat
que l’Alcaldessa ha faltat a la veritat).

Plaça Anselm Clavé S/N. Telèfon: 696 73 24 74
Dilluns i dijous a partir de les 19 h.
Adreça electrònica: www.ada.abrera@gmail.com
Web: www.ada.cat

L’Alcaldessa també va argumentar que l’Ajuntament, tot i que
volgués, no podria assumir aquesta competència actualment. En
aquest sentit, cal dir que si es té voluntat es podrien buscar fórmules per possibilitar l’avançament dels diners a la Generalitat,
tal i com no fa gaire ha fet l’Ajuntament de Barcelona o com va
fer l’Ajuntament d’Abrera, quan l’alcalde era Félix Chico, quan va
construir i dotar de personal l’ambulatori essent la competència
de la Generalitat, un cas similar al de l’escola. Però sembla ser que
les prioritats dels equips de govern de Félix Chico i María Soler són
diferents. En el cas de l’ambulatori la prioritat va ser donar servei
a les persones, en l’altre no sabem quines són les seves prioritats.
Finalment, l’Alcaldessa va dir que la Generalitat no ens retornarà
els diners, una afirmació que no té sentit doncs la proposta d’Ad’A
condiciona l’avançament dels diners a la signatura d’un conveni
previ amb la Generalitat per a la seva devolució. Els nostres nens
i nenes es mereixen aquest esforç.
Des d’Ad’A desitgem que gaudiu de la Festa Major 2013, però com
el butlletí de gener encara no s’ha publicat i no sabem quan es
publicarà aquest, per si de cas, aprofitem per desitjar-vos un Bon
Nadal i Feliç 2014!
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La 3a Escola d’Abrera
Convergència i Unió d’Abrera
Ja fa temps que tots els grups polítics municipals reclamem la 3a
Escola, oposició i govern. A més estem segurs, sense cap mena de
dubte, que no hi ha cap ciutadà del nostre municipi que qüestioni
la seva necessitat. Portem 4 llargs anys d’espera, amb moltes reclamacions per part de tots, per dur a terme la seva edificació i fer-la
realitat.
L’AMPA de l’Escola Abrera ha decidit que cal fer un pas més, ja que
només reclamant-la, fent escrits i mocions, no ha estat suficient. La
situació actual és que estem gairebé igual que al principi, sense una
data clara d’inici d’obres.
Tot això comporta que tenim nens escolaritzats en mòduls prefabricats, amb les mancances i problemes que això suposa, que no són
pocs, tan per a l’organització com per la situació els infants.
Des d’aquí, com a Grup Municipal us donem i us donarem tot el recolzament que en faci falta.
Lamentem profundament que alguns grups polítics municipals, vulguin polititzar el tema en lloc de sumar esforços, dient mentides

Avancem cap a l’equitat
Iniciativa per Catalunya Verds d’Abrera
La política municipal viu, com tants altres àmbits, amb l’amenaça
de la contrareforma. Sobre la taula, tenim un projecte de llei del
govern del PP que implicarà el desmantellament dels ajuntaments i
la conseqüent pèrdua i retallada dels serveis públics.
Malgrat tota la cursa d’obstacles i pals a les rodes que han significat les reformes i retallades, l’Ajuntament seguim endavant. Seguim treballant en nous projectes, seguim prioritzant i adaptant
l’actuació a les noves situacions i a les necessitats de les persones.
I ho fem construint unes noves bases sobre les que organitzar-nos,
compartir, donar resposta.
Avui, el valor de la col·lectivitat, les xarxes socials i de solidaritat,
la cooperació, la participació, són els instruments més útils des
d’on poder passar a l’acció per transformar un país en caos, que ha
provocat aquest drama social, sense estabilitat ni credibilitat en
les fórmules i idees amb les que ens governen. De nou, tornarem a
reconstruir les bases del benestar col·lectiu des dels espais de proximitat, des del què fem al poble, amb qui tenim més a prop. Des de
les lluites conjuntes per l’escola pública, per la construcció de la 3a
Escola, per la sanitat pública, contra els desnonaments, per lluitar

El trabajo primero para los de casa
Plataforma per Catalunya d’Abrera
El drama del paro, y la imposibilidad de encontrar algún trabajo
sobre todo entre la juventud hace que lo que llamamos democracia sean palabras sin sentido. Cuando los derechos básicos de un
ciudadano de su nación, como el empleo, la educación, la vivienda,
la salud, la alimentación, no son protegidas por los políticos que
gestionan la misma, estos políticos deslegitiman su función. La
banca internacional, la casta política (ICV, PP, PSOE, ERC, CiU) y las
grandes corporaciones empresariales son las culpables de la globalización económica y la deslocalización de las empresas. También
están de acuerdo en que los extranjeros tanto legales como ilegales
trabajen en España aunque sea a costa de reventar el mercado de
la mano de obra. Y cada mes que pasa se tenga que trabajar más
barato. En los comercios los extranjeros hacen competencia desleal
obligando a que los autóctonos bajen sus precios y ante la miseria
tengan que cerrar sus paradas. En España hay 6 millones de extranjeros entre ilegales y legales. Y tenemos 6 millones de parados.
Realmente si estos extranjeros volvieran a su país en España no
tendríamos parados. No se vuelven porque aquí en España tienen

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

i que vulguin aprofitar-se per intentar enganyar i confondre a les
persones. Creiem que és una situació vergonyosa.
Es per això que volem aprofitar aquest espai per aclarir el nostre
posicionament, que també és el del grup de CiU al Parlament, hi ha
coses que estan per damunt dels diferents posicionaments polítics.
Els grups de CIU, PSC, ICV i ERC al Parlament aprovaran aquest mes
de juny una moció conjunta exigint al Govern de la Generalitat la
construcció de la 3a Escola d’Abrera, amb un termini d’inici d’obres
de com a màxim el 2014;
Ens agradaria que fos la data de finalització i no d’inici
Ens agradaria que tothom li donés recolzament
Ens agradaria que tots sumessin en causes com aquesta
Ens agradaria que s’acabés la utilització partidista i enganyosa
d’alguns
i finalment, ens agradaria, per sobre de tot, que la 3a escola ja estigués feta.

Plaça de les Oliveres, núm. 20
Tel. 699 19 82 91
A/e: abrera@iniciativa.cat - www.iniciativa.cat/abrera

contra la pobresa...
Aquesta necessitat d’organitzar-nos com a poble, com a entitats
del municipi, per respondre a les situacions de necessitat de la gent
d’Abrera, va ser una de les conclusions més importants i valuoses
de la sessió de treball que vam organitzar en el marc de l’elaboració
del Pla d’Inclusió. Un objectiu concret, moltes tasques a fer i cada
dia més gent amb inquietuds per fer-la. El procés del Pla d’Inclusió
continua, iniciarem la fase de les propostes, amb l’objectiu de detectar i actuar les situacions de major vulnerabilitat social. I això,
ho farem junts i juntes.
En la construcció d’aquests espais de reflexió i d’acció sobre com
ens afecta la realitat i com podem transformar-la, hi guanyem un
nou lloc, el Consell de les Dones d’Abrera. Comença a caminar el
que és l’espai de participació de les dones d’Abrera per, entre totes,
poder recollir els interessos, les inquietuds i les actuacions que ens
permetin avançar i fer dels nostres entorns propers, llocs on hi hagi
més equitat entre els gèneres i, també, més justícia social. El Consell de les Dones d’Abrera espera a totes les dones a participar-hi en
ell i a fer-lo gran.

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

gratis los colegios, la sanidad, la vivienda a bajo coste, mientras en
su país lo tienen que pagar todo. Por eso no se vuelven. Dice la casta
política que se están yendo pero eso es mentira, lo que si ocurre
es que muchos ya son españoles porque la casta política ha decidido darles la nacionalidad haciendo de ellos tan autóctono como lo
puedas ser tú. La pérdida de la identidad de las personas es muy
importante para el capitalismo, la socialdemocracia y el comunismo, ya que sin identidad el nacional pierde cualquier referencia
social de grupo siendo un simple numero al que se le puede manipular. Durante estos últimos 30 años te ha engañado la casta política.
Despierta antes de que la casta te deje sin casa y sin pan que llevar
a tus padres o hijos. Como ya sabes los sindicatos son la mano negra
de la casta política. Los sindicatos no defienden los derechos de
los trabajadores. Sólo defienden a sus delegados sindicales y a los
liberados sindicales. Sobretodo defienden a los poderes fácticos de
siempre, la banca, las grandes corporaciones empresariales y a la
casta política gobernante. Lucha por los derechos de tus padres y
por el futuro de tus hijos. Afíliate a PxC.
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La situación del paro en abrera
Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera
En Abrera hay 1040 personas paradas con datos del mes de abril
(estos datos sólo cuentan a aquellas personas que están apuntadas
en las oficinas de trabajo de la Generalitat). Eso es un 16,1% de tasa
de paro registrado, un 7,4% más que en el mismo mes del año 2012.
Cada vez está más claro que esta crisis es a largo plazo.
Ahora ya se pueden ver los efectos de la reforma laboral aprobada por el PP con el apoyo de CiU: los expedientes de regulación de
empleo (ERE) han crecido un 33% desde enero de 2012 a enero
de 2013 y un 58% el número de personas afectadas y los ERE no
pactados, es decir, en los que ha habido mala fe en la negociación,
han crecido en un 51%. Otra consecuencia de la reforma laboral ha
sido el abaratamiento del coste del despido, que se ha reducido en
torno a un 20% desde la entrada en vigor de la reforma. Y no sólo
aumenta el paro, sino que hay retrasos injustificados en los pagos
de las prestaciones de desempleo derivadas de EREs que, en algunos casos, superan los seis meses (en Cataluña hay 60.000 personas
afectadas por estos retrasos) y hay 150.000 expedientes del Fondo
de Garantía Salarial pendientes de pago y con un tiempo medio de
tramitación de más de doce meses.

Concurs de truites al mercat
Antonio Pere Molina
va ser el guanyador del
concurs de truites que
va organitzar el Mercat Municipal Dijous
Gras on van participar
gairebé una trentena
de concursants amb
truites de carxofes,
gambes,
mongetes,
patates, julivert... Fins
i tot, s’hi va presentar una truita en forma de Bob Esponja.

B

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

Es evidente que la salida de la crisis no puede venir de seguir recortando un estado del bienestar ya débil de por si; tampoco la solución está en quitar derechos a los trabajadores y trabajadoras. Hay
que cuestionar de raíz el sistema capitalista y la trampa de la deuda;
porque esta crisis no es un mal trago o un error de cálculo, sino una
de las crisis cíclicas propias de este modelo de producción.
Y, ¿qué se puede hacer desde el Ayuntamiento de Abrera? Está claro
que la falta de competencias en el ámbito de empleo es un obstáculo para crear ocupación pero hay actuaciones que se pueden llevar a
cabo y que desde EU-IU hemos propuesto como, por ejemplo, hacer
un estudio de viabilidad económica de la recuperación de servicios
externalizados y la creación de una empresa pública de servicios.
Además, propondremos al Pleno de mayo generar planes de ocupación públicos con dinero municipal. Pedimos al gobierno municipal
que, asumiendo las limitaciones de un municipio de 12.000 habitantes, ponga creatividad y esfuerzo para hacer más de lo que se
venía haciendo antes de la crisis.

Homenatge a l’àvia Concha Cordobés
que va fer 100 anys

Mercat d’intercanvi solidari de l’Associació de fibromiàlgia

ona resposta de la primera Fira Solidària d’intercanvi
que ha organitzat l’Associació de Fibromiàlgia i Fatiga Crònica d’Abrera (AFFA) en col·laboració amb
l’Ajuntament. Els organitzadors preveuen organitzar-la de
manera continuada el segon diumenge de mes en veure que
els productes que s’ofereixen poden cobrir necessitats de
veïns que no els poden comprar.
Els veïns porten roba, llibres, joguines, objectes de decoració que ja no fan servir i que per a d´altres poden ser molt
útils.
L’AFFA fa més de 4 anys que funciona a Abrera amb una
vintena de membres que organitzen activitats per donar a
conèixer aquesta malaltia i donar suport a afectats i familiars. La seva seu és a l’Hotel d’Entitats i s’hi pot contactar

U
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a través del 625 38 83 39 i de la pàgina www.facebook.com/
AFFAbrera

Berenar de Primavera del Casal d’Avis

n total de 370 avis i àvies del Casal es van reunir al
Pavelló Municipal per a celebrar el Berenar de Primavera, una de les quatre cites que fan durant l’any juntament amb la de Festa Major, la de Castanyada i Cap d’Any.
La vetllada, que va començar amb un berenar i va continuar
amb un ball, es va allargar fins a l’hora de sopar.
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Commemoració del Dia de la Dona

A

brera va celebrar un any més el Dia de la Dona amb
actes durant tota la setmana on va destacar el tradicional Sopar de Dones que organitza l’associació Dones i Futur en col·laboració amb l’Associació Abrera contra
la Violència de Gènere i l’Ajuntament; una xerrada-esmorzar
intercultural; la lectura del manifest institucional; una exposició a la biblioteca Josep Roca i Bros i un Teatre Fòrum a
l’Auditori del Centre Cultural.

Un centenar de veïns celebren el
Dia d’Andalusia a Abrera

Plataforma per la tolerància
El 26 de gener s’ha presentat una nova entitat oberta a
l’aportació de persones que, independentment del seu
origen, religió o ideologia, vulguin desmuntar prejudicis
xenòfobs i treballar per integrar els nouvinguts i fer del nostre poble una societat cohesionada, solidària i tolerant.
Es tracta d’un grup d’abrerencs preocupats per la implantació electoral de grups polítics xenòfobs, fins i tot a
l’Ajuntament, i també pel creixement de prejudicis cap als
nouvinguts.
A l’acte de presentació es va comptar amb el suport de SOS
Racisme, entitat d’àmbit nacional i dilatada experiència en
aquest tema. Els assistents van poder visitar una exposició i
fer un tastet de les cuines del món.
El 23 de març hi va haver un nou acte contra el racisme, centrat especialment en el centres d’internament d’estrangers.
L’entitat es proposa treballar per una Abrera més integradora i tolerant, que entengui la pluralitat com un enriquiment,
per combatre la discriminació de qualsevol veí o veïna pel
fet de ser diferent, i per fomentar el coneixement mutu entre persones de diversos orígens.
PxT aprofita aquesta tribuna pública per fer una crida a
tothom que vulgui unir-se a aquest projecte per fer d’Abrera
un poble de tots i per a tots.
plataforma.tolerancia@gmail.com
http://plataformaperlatolerancia.wordpress.com/
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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
Serveis Socials
Urgències d’aigua i enllumenat públic
Serveis locals
Benzinera
CEIP Francesc Platón
CEIP Ernest Lluch
Correus i Telègrafs
ORGT Diputació de Barcelona
Farmàcia Gaudí
Farmàcia Rocamora
Farmàcia Pujol
IES 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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SERGI SANTAMARIA, PRESIDENT DEL CLUB PETANCA ABRERA

“El Club Petanca Abrera més
que una entitat esportiva, és
un club social”

Rubén Navarro, Rubén Alonso, Sergi Santamaria,
Juan Pineda i Pablo Navarrete

Sergi Santamaria, presideix la recent i renovada junta del
Club Petanca Abrera, integrada majoritàriament per joves
que no arriben als 30 anys. Amb aquest nou perfil, l’entitat
vol consolidar el seu nivell competitiu dels darrers anys,
obrir-se al col·lectiu d’ aturats del municipi i alhora mantenir el seu teixit de socis. Aquesta entitat funciona a Abrera
des de l’any 1999 i compta actualment amb un centenar de
socis, d’aquests n’hi ha una seixantena d’homes i una trentena de dones, de federats.
- La petanca sempre ha anat associada al col·lectiu de
jubilats...
- Sí, volem trencar el tòpic que associa petanca i jubilats. Als
campionats la majoria som gent jove. El perfil dels socis del
Club de Petanca és gent de totes les edats, des dels 24 anys
fins a més de 70. Encara que la majoria de socis són jubilats,
als equips federats hi ha més joves. De fet, a Abrera, el club de
petanca sempre ha tingut gent jove, ja va començar amb gent
de 12 i 14 anys i fins i tot es feien campionats locals juvenils.
D’aquesta manera es garanteix el futur del Club.
- També es pensa que aquest és un esport minoritari...
- Sí, aquest és un altre tòpic, que la petanca és esport minoritari i no és així. A la Federació de Catalunya, després del futbol,
la petanca és un dels esports que té més nombre de federats.
A part, a la nostra zona tenim un molt bon nivell de competició, tan local com comarcal. Tant al Baix Llobregat Nord com
a la Catalunya Central hi ha molta afició.
- Quins són els objectius de la recentment renovada junta?
- La voluntat d’aquesta junta jove és donar més empenta al
Club aprofitant que hi ha un equip jove fort que atrau jugadors
d’altres municipis. Volem impulsar l’equip de joves, (l’equip
A) que està a quarta fins a segona, els propers anys; i l’equip
B, que està sisè, que pugi la propera temporada a cinquena
posició. Pel que fa a les activitats que organitzem, volem recuperar els tornejos dels inicis, que es van deixar de fer perquè
era molt costós. A curt termini tenim en projecte organitzar
les 12 hores de petanca.

- Quina ha estat l’evolució dels darrers anys?
- Els darrers tres anys hem aconseguit pujar i continuem en el
camí per aconseguir un millor posicionament. Als començaments, si volíem competir, havíem de jugar en equips de fora,
però ara nosaltres estem ben posicionats i vénen jugadors de
fora per competir en el nostre Club.
- Com ha anat aquesta temporada?
- Aquest any, per a la nova temporada que començarà al setembre, tenim tres equips federats: dos equips que estan a 6a
categoria, i un equip que està a quarta. Aquest equip ha guanyat dues lligues seguides, i a l’abril va fer una tripleta on els
representants del Club van quedar entre els 8 millors de tot
Catalunya. L’any passat el Club va participar al Campionat de
Catalunya de Clubs i la final va ser entre dos equips del Club,
de manera que vam quedar campions i subcampions de la categoria autonòmica.
- Una de les novetats de la temporada és voler obrir el
Club als aturats d’Abrera.
- Sí, volem obrir el Club a la gent aturada. Dins del marc del Pla
d’Inclusió Social per a fomentar l’ocupació i contra l’exclusió
social que duu a terme l’Ajuntament, nosaltres com a entitat
d’Abrera volem que la gent que estigui tancada a casa vingui i
hi participi. El Club Petanca Abrera més que una entitat esportiva, és un club social i els facilitarà tot el material de franc.
- Quins són els beneficis que trobes que pot aportar?
- Són molts. Camines bastant, es practica a l’aire lliure, fomenta la bona relació entre companys i el contacte intergeneracional i l’equipament és assequible, no és tan car com el
d’altres esports.
- Incidiu molt en l’aspecte social...
- Sí, pensem que aquest esport permet una bona relació entre
la gent. Som un grup obert de totes les edats. A part de la
pràctica esportiva, també som un club on hi ha molt bon ambient, fem dinars durant la temporada, el 9 de juny celebrem
el dia del soci amb una gran paella per a uns 80 comensals...
fem moltes activitats. A part, comptem amb instal·lacions en
molt bon estat al carrer Federico Garcia Lorca s/n (al costat
del parc de l’Estació). Aquí tenim 11 pistes i el local social que
disposa de cuina i servei de bar.
Es pot contactar amb el Club Petanca Abrera totes les tardes, de
dilluns a dissabte, des de les 15.30h fins a les 20.00h, al telèfon
637 04 05 75 i a través del facebook.

