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La Festa Major 
torna a omplir 
places i carrers 
per gaudir de 
Sant Pere

El Consell Municipal 
de les Dones d’Abrera 
comença a caminar

La reforma de la plaça de 
l’Església mostra la història 
de l’antic padró d’Abrera

Lliurament dels XVI Premis 
de l’Esport Local 2013 amb 
una gran festa a Can Morral
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Balanç de mitja legislatura 

Som a meitat de legislatura i el balanç d’aquests dos pri-
mers anys de govern municipal compartit entre PSC, CiU i 
ICV crec que és molt positiu. No només per l’estat d’execució 
dels projectes compromesos, sinó també per l’estabilitat 
econòmica del nostre Ajuntament. En un moment tan difí-
cil com l’actual, amb una dràstica disminució dels recursos 
procedents d’altres administracions, l’Ajuntament d’Abrera 
ha sabut mantenir la salut econòmica dels seus comptes. 
Això ha permès que sense augmentar els impostos (aquest 
any s’han congelat) puguem continuar oferint serveis de 
qualitat. Aquest equilibri no només ens permet finançar 
les nostres pròpies inversions, sinó que ens ha dotat d’un 
coixí econòmic suficient per encarar el futur amb una certa 
tranquil·litat. Aquest serà, segur, un dels principals llegats 
d’aquest mandat. 

Fins fa poc, als balanços polítics, el més important eren els 
grans equipaments construïts. Ara ja no: en un moment 
de crisi com l’actual, la prioritat és 
l’atenció a les persones. Per això des 
d’Acció Social s’han incrementat en un 
20% les ajudes a les famílies més neces-
sitades. La reactivació de l’economia 
ha estat una altra de les nostres prioritats. El bon ritme de 
l’obra d’implantació del Centre Logístic de Mercadona n’és 
un bon exemple, com l’increment en un 18% dels recursos 
destinats a Promoció Econòmica, des d’on s’aposta per la 
formació i s’articula el Pacte Local per l’Ocupació. Aquests 
dos primers anys de legislatura també ens han permès exe-
cutar la reforma de la plaça de l’Església i del Camp de Fut-
bol. S’ha construït un nou espai per a les entitats esportives 
i s’ha iniciat la segona fase de la nova Escola Bressol, així 
com la redacció del projecte de rehabilitació de l’edifici de 
Serveis Socials, que millorarà l’atenció a les famílies. 

Tot plegat ha estat possible gràcies a compartir un únic ob-
jectiu: Abrera i la seva gent. Gràcies per la vostra confiança. 
Continuarem treballant pel nostre poble.

Balance de media legislatura

Estamos a media legislatura y el balance de estos dos primeros 
años de gobierno municipal compartido entre PSC, CiU e ICV creo 
que es muy positivo. No sólo por el estado de ejecución de los pro-
yectos comprometidos, sino también por la estabilidad económi-
ca de nuestro Ayuntamiento. En un momento tan difícil como el 
actual, con una drástica disminución de los recursos procedentes 
de otras administraciones, el Ayuntamiento de Abrera ha sabido 
mantener la salud económica de sus cuentas. Esto ha permitido 
que sin aumentar los impuestos (este año se han congelado) po-
damos continuar ofreciendo servicios de calidad. Este equilibrio 
no sólo nos permite financiar nuestras propias inversiones, sino 
que nos ha dotado de un colchón económico suficiente para en-
carar el futuro con una cierta tranquilidad. Este será, seguro, uno 
de los principales legados de este mandato.

Hasta hace poco, en los balances políticos, lo más importante 
eran los grandes equipamientos construidos. Ahora ya no: en un 
momento de crisis como el actual, la prioridad es la atención a las 

personas. Por ello desde Acción Social se 
han incrementado en un 20% las ayudas 
a las familias más necesitadas. La reac-
tivación de la economía ha sido otra de 
nuestras prioridades. El buen ritmo de la 

obra de implantación del Centro Logístico de Mercadona consti-
tuye buen ejemplo de ello, así como el incremento en un 18% de 
los recursos destinados a Promoción Económica, desde donde se 
apuesta por la formación y se articula el Pacto Local por la Ocu-
pación. Estos dos primeros años de legislatura también nos han 
permitido ejecutar la reforma de la plaza de la Iglesia y del Campo 
de Fútbol. Se ha construido un nuevo espacio para las entidades 
deportivas y se ha iniciado la segunda fase de la nueva Escola 
Bressol, así como la redacción del proyecto de rehabilitación del 
edificio de Servicios Sociales, que mejorará la atención a las fa-
milias.

Todo ello ha sido posible gracias a compartir un único objetivo: 
Abrera y su gente. Gracias por vuestra confianza. Continuaremos 
trabajando para nuestro pueblo.
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4 FESTA MAJOR 
 Centenars d’abrerencs i abrerenques 

participen als actes de Festa Major 
gratuïts i per a tots els gustos

 El parc de Can Morral registra més de 
6.500 assistents als concerts i activi-
tats de la Festa Major Jove

  

7 SOCIETAT
 Es constitueix el Consell Municipal de 

les Dones d’Abrera per promoure la 
seva participació social i política

 Les obres de millora de la plaça de 
l’Església deixen al descobert un 
padró de fa 66 anys amb documents de 
l’època

 

8 ESPORTS
 La Societat Esportiva de Pescadors 

rep el premi al millor equip a l’acte 
de lliurament de premis als millors 
esportistes locals de l’any 

10 MEDI AMBIENT
 L’Ajuntament fa una campanya infor-

mativa als ciutadans sobre l’eficiència 
i l’estalvi energètic 

4

Tot plegat ha estat possible gràcies 
a compartir un únic objectiu: 

Abrera i la seva gent

7
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El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si 
algú no el rep per la circumstància que sigui, demanem que avisi al Departament de Comuni-
cació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 47 32 o 93 770 03 25.

Departament de Comunicació. Coordinació: Pilar Peiró. Disseny gràfic: Montse Farré. Foto 
portada: guanyador del Concurs de Fotografia Fes Clic! A la Festa Major.
Impressió: Cevagraf, SCCL. D.L: B-37061-82
 
 Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a but-

lleti@ajuntamentabrera.org o al Registre de l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1). 
 La carta ha d’estar signada amb nom i cognoms i el número del DNI, i l’extensió màxi-

ma és de 200 paraules. Es publiquen totes les cartes per estricte ordre d’arribada, tret 
les que siguin injurioses. 

 La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades. 
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Les activitats esportives també van ser presents durant les 
festes, amb les 12 hores de frontó, el torneig de futbol sala 
i el concurs de pesca. La celebració també va arribar als 
petits amb el pallasso Marcel Gros i la companyia de Tea-

tre Mòbil, amb la xocolatada popular o el parc d´inflables 
aquàtics a la piscina d’estiu.

Festa Major Jove
D´altra banda també es van reafirmar les activitats desti-
nades als més joves, com l’Olimpíada Jove, l’Exhibició de 
Danses Urbanes, sessió de DJ’s i l’actuació de The Papa’s & 
the Popo’s i l’espectacle del Va Parir Tour de Ràdio Flaixbac, 
amb prop de 6.500 participants al parc de Can Morral. 

Aquesta Festa Major, sempre concorreguda, va posar el 
punt i final amb focs artificials que van deixar un bon 
record.

Els veïns i veïnes van tornar a omplir places i carrers 
d’Abrera en la celebració de la Festa Major de Sant 
Pere que es va dur a terme del 28 al 30 de juny. 

Les activitats tradicionals van tenir una forta presència: 
com la gran Tabalada de Sant Pere que va donar pas al pre-
gó que enguany va anar a càrrec del  baríton cubà Ulises 
Ordúñez, cantant proper al municipi on va residir durant 
un temps; o el correfoc de la Colla de Diables Bram de Foc, 
amb el seu  espectacle pirotècnic davant de la renovada 
plaça de l´Església. Per celebrar el dia de Sant Pere, la 
Cercavila amb la Colla de Geganters d´Abrera va treure a 
ballar els gegants grans: la Roser i el Pere, i els joves, la 
Montserrat i l’Armengol. Enguany, es va homenatjar el que 
ha estat cap de colla durant 30 anys: Martí Sucarrats. 

Ballada de sardanes per inaugurar 
la nova plaça de l’Església 
Un dels actes més tradicionals, però, va ser el  concert 
vermut que va omplir, com sempre, l’hort de la parròquia, 
al so del grup David Monné Quintet, de l’Escola Municipal 
de Música. Tampoc van faltar les ballades i audicions de 
sardanes, el Toc de Matines, exposicions de manualitats i 
pintura; i els balls d’envelat de la plaça Pau Casals.

Els abrerencs omplen  les places i carrers 
per la Fest a Major

 CONCERT VERMUT DE SANT PERE

CORREFOC AMB ELS DIABLES BRAM DE FOC

EL PALLASSO MARCEL GROS VA ACTUAR A CAN MORRAL

TORNEIG D’ESCACS PERE PALAU

EXhIBICIó DE BALLS DE LES JUVENTUDES ROCIERAS

GUANYADORS DEL CONCURS DE PINTURA RÀPIDA

CAN MORRAL VA SER L’ESCENARI DELS CONCERTS JOVES

EXPOSICIó DEL GRUP IL·LUSIONS I DE L’AV LA RIERA

GRAN TABALADA DE SANT PERE

MANUALITATS DEL CASAL D’AVIS I DONES I FUTUR

CERCAVILA AMB GEGANTS I COLLA D’ABRERA

BALLADA D’ABRERA SARDANISTA

ULISES ORDÚñEz, 
PREGONER DE LA 
FESTA MAJOR
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Es constitueix el Consell de les Dones d’Abrera 

Ja ha quedat constituït el Consell Municipal de 
les Dones d’Abrera (CMDA), un òrgan que pretén  
fomentar la participació de les dones en els as-

sumptes de la vida local i en les polítiques públiques 
de l’Ajuntament, recollir les seves inquietuds i promoure 
espais de debat i relació.
Aquest consell vol ser un òrgan consultiu i 
d’assessorament del Consistori en polítiques munici-
pals en temes d’igualtat de gènere, vol impulsar accions 
específiques i fomentar la seva participació i igualtat. 
L’integren l’Ajuntament, amb l’alcaldessa, Maria Soler, 
de presidenta, i la regidora de Dones i Igualtat, Cristina 
Bigordà, de vicepresidenta, entitats d’Abrera, sindicats, 
partits polítics, tècniques municipals i dones a títol in-
dividual.
L’acte de constitució va tenir lloc aquest mes de juny 
amb la conferència inaugural de  Gemma Lienas, escrip-
tora i feminista. Davant d’una quarantena de partici-
pants, Lienas va situar els principals reptes que afron-
ten les dones en la reivindicació per tal d’avançar en 

l’equitat de drets i lluitar contra les desigualtats que 
encara hi ha en l’àmbit laboral, de sobrecàrregues en 
l’àmbit de la cura a les persones, a la llar i en temes de 
violència de gènere.
D’ara endavant, el Consell de les Dones d’Abrera cele-
brarà noves sessions plenàries que estan obertes a la 
inscripció de totes les dones del municipi.

La remodelació de la plaça de l’Església 
mostra la història de l’antic padró d’Abrera

Les persones que estiguin interessades a muntar un ne-
goci propi, tenen a la seva disposició 7 parades lliures 
al Mercat Municipal d’Abrera. Es tracta de parades des 

de 17,5 fins a 57 m² i que es poden dedicar a la venda 
d’aliments frescos, congelats, i altres, així com a la venda 
de qualsevol producte no alimentari d’ús quotidià.
Les parades s’ofereixen en règim de concessió de 25 anys, 
o 2 anys prorrogables a 2 més, o sis mesos ampliables 
a 6 mesos més, amb unes condicions econòmiques molt 
avantatjoses.

LES PARADES DEL MERCAT

A partir del setembre, l’Ajuntament, 
a través del Departament de 
Promoció Econòmica, té previst 

posar en marxa nous cursos formatius 
adreçats a persones aturades en situa-
ció de  recerca de feina: 

Formació professionalitzadora
• Gestor/a de magatzem

Formació transversal
• Informàtica: Word, Excel
• Anglès II
• Carnet de carretoners

Els interessats en aquests cursos forma-
tius han d’omplir un full de preinscrip-
ció a les oficines del Departament.

Les obres de reforma de la plaça de l’Església  han 
descobert el peu d’un antic padró del qual fins ara 
només se’n podia veure la columna. Aquesta pilas-

tra, que es gravava per deixar constància d’un fet, es 
pot veure pujant les escales, a l’esquerra, davant dels 
xiprers. Aquesta petita columna és de 20x20 cm de sec-
ció i 1,00 m de longitud, i té un peu circular enterrat de 
70 cm de diàmetre i 40 cm de gruix.
En aquest padró hi ha esculpit l’escut d’Abrera, amb 
l’arbre, la R i la A de Rectoria d’Abrera (com es feia 

antigament al peu dels cane-
lobres de plata). A dins, es va 
col·locar l’acta de benedicció 
firmada per alguns dels assis-
tents i responsables de l’època 
aquell dia de 1947 a la sorti-
da de l’església, com l’alcalde 
d’aleshores, Arturo Roca. Amb 
l’excavació, es va trobar aques-
ta acta, que només era cendra, 
dins d’una petita ampolla de 
vidre, que tenia el cul trencat, 
i dues monedes molt malmeses 
en un forat sota la pedra rodona de base.
En el seu lloc ara s’ha col·locat un pendrive, amb 
el projecte de reforma de la plaça i fotografies de 
l’obra i d‘Abrera, i algunes monedes d’euro.

Nous cursos per 
al setembre

Aquest és un òrgan de participació ciutadana 
obert a entitats i a les dones abrerenques

L’objectiu és fomentar la participació de les 
dones en els assumptes públics

Parades disponibles al Mercat Municipal d’Abrera

Avantatges
• El Mercat Municipal d’Abrera té una bona ubicació, 

amb accés directe a l’Autovia A-II i la C-55. 
• És un Mercat amb diverses parades de producte fresc, 

una cafeteria, un bar restaurant i un supermercat de 
1.299m2 de superfície. 

• El Mercat aposta per una compra de proximitat, per 
ser un motor del municipi i un referent a la comarca. 

• Els clients disposen de pàrquing gratuït amb 135 
places.

Més informació: 
· Departament de Promoció Econòmica 
 1a planta del Mercat Municipal
 Rambla del Torrentet, 16

· pratsql@ajuntamentabrera.org

· telèfon 93 770 01 02

Alumnes dels cursos d’anglès i informàtica

Alumnes dels cursos d’auxiliar de comerç, atenció a persones dependents i cambrer de pisos

La inauguració de la reforma de 
la plaça es va fer en el marc 
dels actes de la Festa Major
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Jordi Fàbrega 
Abadia, Juan 
José Peñal-

vert i Ramon Fà-
brega Simó, de la 
Societat Esporti-
va de Pescadors 
d’Abrera, i Joan 
Antoni Alcaraz, de 
la d’Esparraguera, van aconseguir medalla de bronze per 
Comunitats Autònomes al campionat d’Espanya de Pesca 
2013 en la modalitat Feeder celebrat a l’embassament de 
Bellús (València)  el 14-15 de juny.
Al Campionat d’Espanya de dames absolut, celebrat el 
passat 21 de juny a Tarazona (l’Aragó), Alba Fàbrega, 

també de la Societat 
Esportiva de Pes-
cadors d’Abrera, va 
aconseguir el cinquè 
lloc en individual, i 
la medalla de bronze 
per Comunitats Au-
tònomes. 

Gimnastes de la Vinya Gimnàstic Club d’Abrera van 
participar el passat juny a la final de Catalunya dels 
nivells, CCEE A-4 i D-4 i de Promogym 2 i 3 amb 

molts bons resultats:

•	 Ainhoa	Jurada, (Promogym 3), 6a classificada a salt.
•	 Martina	Eandi, (CCEE D-4), 6a classificada a la general. 
•	 Maria	López,	Sandra	Bernal,	Sonia	Tarancón	i		 	
 Martina Eandi, (CCEE D-4) 3es classificades.
•	 Olga	Massip 2a classificada a asimètriques (Promogym 2).
•	 Carla	Rodriguez, 13a classificada (CCEE B-4)
•	 Martina	Eandi, 2a classificada a la segona fase.
•	 Carla	Rodríguez, 1a classificada a la tercera fase. 

D’altra banda, i també en la mo-
dalitat de Promogym, celebrada 
el passat mes de juny a Vic, hi 
ha hagut dues abrerenques més 
(de l’Associació Esportiva Esparre-
guera) que han quedat en molt 
bona posició. Es tracta de Carla 
Alarcón, 12 anys, tercera clas-
sificada en la categoria de Pro-
mogym 3, i Alejandra Luengo, 7 
anys, en sisè lloc a la categoria 
de Inigym 1.

ESPORTS

Bons resultats al Promogym Medalla de bronze 
dels pescadors d’Abrera

Abrera premia els millors esportistes del 2013 
amb una gran festa al parc de Can Morral

L’esport va omplir un any més el parc de Can Morral 
amb la Fira d’Entitats Esportives, una mostra de la 
vitalitat de la vintena d’entitats que hi ha al mu-

nicipi. Durant tota la tarda, hi va haver activitats per als 
nens com jocs d’habilitat i coordinació de bàsquet, jocs 
de voleibol, de futbol sala, tallers, rocòdrom, tirolina, jocs 
de pesca o partides de petanca i d’escacs, entre d’altres.

Premis de l’Esport Local 
La festa va acollir el lliurament dels Premis de l’Esport Lo-
cal que reconeix els millors esportistes i entitats d’aquest 
any:

Juanjo Sánchez, de l’Abrera Club Ciclista
David	Manuel	Macías	i	Ismael	Garcia, de l’Agrupació Es-
portiva Abrera
Ainhoa Jurado, de La Vinya Gimnàstic Club
Marc Sáez i Miguel Carreras, del Club Atletisme Abrera
Miquel Barroso i Andrea González, del Club Bàsquet 
Abrera
Diego Rey, del Club Frontennis Abrera
Víctor	 Moreno	 i	 Maria	 del	 Mar	 Rodríguez, de l’Escola 
Esportiva Municipal en Taekwondo
Juan José Peñalbert, de la Societat Esportiva de Pesca-
dors d’Abrera

Juan de la Rubia, del Moto Club Off Road El Suro
Isaac Labuena i Georgian Ionut, del Club Esportiu Abrera
Santiago Marco, de l’Associació d’Escacs d´Abrera
El premi al millor equip ha estat per la Societat Esportiva 
de Pescadors d’Abrera.

En el decurs del lliurament de premis també es va fer un 
reconeixement a les entitats abrerenques que han aconse-
guit l’ascens: el cadet de futbol, de l’Agrupació Esportiva 
Abrera; el sènior del Club Esportiu Abrera; i el sènior del 
Club de Petanca.

La cinquena Cursa popular Abrera Corre de9 
d’enguany va ser la més participativa, un to-
tal de 600 inscrits en les curses de 5 i  10 qui-

lòmetres; i 400 corredors en les curses Infantils. 
La trobada va demostrar la consolidació d’aquesta 
fita esportiva que aquest any també tenia finali-
tats solidàries ja que recollia aliments a benefici 
d’Acció Social d’Abrera.
Pel que fa a la classificació, la cursa dels 10 Km la 
va guanyar Roger Campoy (32:33), i Degitu Jebesa 
(40:14), en la categoria de dones. A la cursa de 
5 quilòmetres, va guanyar Marc Moreno (16:03), i 
Delia Monterrubio (20:35).

600 participants 
a la Cursa Solidària 
Abrera Corre de9

Olga Massip Carla Rodríguez

Sonia Tarancón, Sandra Bernal, Maria López i Martina Eandi
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Amb motiu de la Setmana Eu-
ropea de l’Energia Sostenible 
2013, l’Ajuntament d’Abrera 

ha dut a terme una campanya per 
informar sobre l’eficiència i l’estalvi 
energètic. 

Al llarg d’una setmana, diversos in-
formadors han visitat el mercat am-
bulant dels dimarts i el Mercat Muni-
cipal d’Abrera per explicar als veïns 
i veïnes consells d’estalvi energètic 
a la llar i recordar la importància de l’estalvi energètic i la 
reducció de gasos d’efecte hivernacle. Aquests consells es 
complementen amb la distribució de material informatiu a 
través de díptics i fulletons com la Guia per a la lluita contra 
el canvi climàtic. 

Un pacte d’alcaldes per lluitar conta el canvi climàtic
L’objectiu d’aquesta campanya d’eficiència i estalvi ener-
gètic és que els veïns puguin beneficiar-se dels avantatges 
que ofereix un ús més sostenible de l’energia. Alhora, es 
pretén que la ciutadania prengui consciència de l’adhesió 
d’Abrera al Pacte d’alcaldes i alcaldesses, en virtut del qual 
es compromet a lluitar contra el canvi climàtic i a seguir el 
Pla d’acció per a l’energia sostenible (PAES) de la vila.

En aquesta línia, hi haurà una exposició amb plafons expli-
catius que defineixen les polítiques i els compromisos de la 
UE en la lluita contra el canvi climàtic. També es presenten, 
de manera didàctica, diferents contribucions que el ciutadà 
pot fer en el seu dia a dia per ajudar a complir aquests com-
promisos. La mostra, “El pacte d’alcaldes: respostes al canvi 
climàtic. El paper dels municipis”, va a càrrec de la Diputació 
de Barcelona i es podrà visitar a la Casa de Cultura del 22 de 
juliol al 16 d’agost.   

La importància dels municipis 
en la lluita contra el canvi climàtic 
L’administració local és la més propera a la ciutadania i 
es troba en una situació idònia per donar exemple d’un ús 
més racional de l’energia. Els municipis són responsables 
directes o indirectes de més de la meitat de les emissions 
mundials de gasos d’efecte hivernacle. L’objectiu del Pacte 
d’Alcaldes és reduir en un 20% les emissions de CO2 abans 
de l’any 2020, mitjançant l’increment del 20% en l’eficiència 
energètica i l’augment d’un 20% en la implantació de les 
energies renovables. 
 
Ja fa temps que a Abrera s’estan duent a terme diferents 
campanyes en aquesta línia: la de recollida selectiva de resi-
dus, la de l’estalvi d’aigua i actuacions per mesurar el nivell 
de la qualitat de l’aire.

Així mateix, des del Departament de 
Medi Ambient, també es treballa a di-
ferents equipaments municipals per a 
la millora de la seva eficiència ener-
gètica, fent un control per millorar el 
rendiment dels sistemes de climatit-
zació i de l’enllumenat, i, als carrers 
de la vila.

Marató donació de sang

Més d’un centenar de veïns es van acostar a la Casa 
de Cultura d´Abrera el passat mes de juny per donar 
sang a la Marató que es va celebrar des de les 10h i 

fins a les 21h ininterrompudament. Segons dades del Banc 
de Sang i Teixits, de les 103 donacions, 92 es van fer efec-
tives, i la resta, 11, van ser oferiments de persones que en 
aquell moment no varen poder donar sang. Destaquen les 
17 persones que no havien donat mai sang es van iniciar 
en la donació en aquesta Marató d´Abrera.

La campanya, organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), 
va comptar amb la implicació de l´Ajuntament 
d´Abrera i l´Associació de Donants de Sang del Baix 
Llobregat. També hi ha participar diferents entitats 
locals i comarcals com l´Associació Abrera Contra 
la Violència de Gènere, l´associació naturalista 
ANDA, l´associació de Fibromiàlgia i Fatiga Cròni-

ca d´Abrera, l´Associació Dones i Futur, l´Associació 
Abrera Contra la Violència de Gènere o Creu Roja de Marto-
rell. La intensa pluja que va caure al matí va fer anul·lar 
algunes activitats programades a l´exterior com el taller de 
Tai Chi o la batucada de l´Esplai Voltrera d´Abrera.

Campanya municipal per 
l’estalvi energètic

Si estalvies energia, 
estalvies diners i 
protegeixes el medi ambient

El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i es 
va detectar a Catalunya per primera vegada l’estiu 
de 2004. A Abrera fa uns anys que va arribar i hem 

de contribuir entre tots a evitar la seva propagació. Cal 
que tingueu molta cura a casa i eviteu deixar a l’exterior 
qualsevol recipient amb aigua estancada, per petit que 
sigui, on el mosquit es pugui reproduir ja que els ous i les 
larves viuen en petites basses d’aigua estancada.
 
Com és? 
És un mosquit de color molt fosc, quasi negre, amb unes
bandes de color blanc platejat a les potes i una ratlla 
blanca al dors que baixa des del cap fins al tòrax. El mos-
quit adult fa entre 2 i 10 mm.
Els ous i les larves viuen en petites masses d’aigua es-
tancada.
Aquí fan el niu en bidons, gerros, plats de testos, cubells
i altres tipus de recipients.
A Catalunya, el mosquit tigre, no actua com a portador 
de cap malaltia.

Consells per a prevenir-lo:
•  Buidar dos cops per setmana els recipients de l’exterior 

que puguin acumular aigua.
• Evitar els forats on es pugui acumular aigua i tapar els 

forats dels troncs d’arbres omplint-los de sorra.
• Buidar dos cops per setmana o tapar amb tela mos-

quitera espessa els safareig i les 
basses petites.

• Evitar acumulacions d’aigua en 
zones de drenatges o canals de 
desguassos.

Si es fa servir repel·lent cal:
• No aplicar-lo en nens menors de 

2 anys. En nens més grans s’evitarà 
sempre que es pugui, i mai no es po-
sarà a les mans dels infants.

• No és aconsellable aplicar-lo a la roba.

Com curar les picades:
Cal rentar i desinfectar bé la zona de la picada; en cas
que persisteixin les molèsties es pot consultar al metge.

PER A MÉS INFORMACIÓ PODEU:
trucar:
- al telèfon d’atenció ciutadana 012
- a sanitat respon 24 hores al 902 111 444
consultar les pàgines web:
- www.ajuntamentabrera.cat
- www.gencat.cat/salut
- www.mediambient.gencat.net
- www.mosquitigre.org

Amb la calor, prevenció del mosquit tigre

Grups per edats  Núm. persones        

18-24  10       
25-34  11                     
35-44  42                
45-54  30               
55-64  9                                                                                                                                                
65-...  1

Grups per sexe          

Femení  47
Masculí  56

El regidor de Salut, Francisco Sánchez (centre) amb responsables 
del Banc de teixits, Creu Roja i entitats col·laboradores
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Durante mucho tiempo nos han hecho creer que derecha e izquierda 
son lo mismo. Que en un mundo globalizado gobernado por los mer-
cados, derecha e izquierda no se diferencian. Nosotros no sólo no 
creemos que eso sea así, si no que nos reivindicamos netamente de 
izquierdas. Las maneras del gobierno de Mariano Rajoy no nos gus-
tan. No sólo por su capacidad de ningunear al estado del bienestar 
con recortes indecentes que nos conducen a una verdadera asfixia 
económica, si no también por el talante ultraconservador de la ma-
yor parte de sus políticas públicas. Basten sólo tres leyes para ejem-
plarizarlo. En primer lugar, la reforma laboral, convertida en una 
verdadera herramienta de despido al servicio del empresariado de 
este país que lejos de dar soluciones al mercado laboral, ha contri-
buido a superar los cinco millones de parados. En segundo lugar, la 
contrarreforma educativa conocida como Ley Wert, una de las pro-
puestas de ley más retrógradas que se recuerdan, con una elevada 
carga ideológica y una clara voluntad de privatización de la escuela 
pública. En tercer lugar, la nueva propuesta de la ley del aborto, que 
con una sistematización de supuestos mucho más restrictiva que la 
del año 1985, supone una fiscalización intolerable de la decisión 

de la madre. Nosotros estamos totalmente en contra y exigimos el 
reconocimiento de una maternidad libremente decidida. 
Estas tres leyes demuestran que gobernar des de la izquierda o des-
de la derecha no es lo mismo, y que hacerlo desde la izquierda (o en 
nuestro caso desde el PSC) significa trabajar duro para los ciudada-
nos y ciudadanas de nuestro pueblo y de nuestro país. Nos preocu-
pan poco las banderas y mucho las personas. Por eso estamos al 
lado de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) para 
evitar que los desahucios continúen echando a las familias de sus 
casas. O apoyando a los preferentistas engañados por los bancos. O 
al lado de quiénes necesitan trabajo, intentando ayudarles en tan 
difíciles momentos. Ello convierte a nuestra izquierda en una herra-
mienta política al servicio de quiénes más lo necesitan, alejada de 
los intereses económicos de una derecha que sólo busca su propio 
beneficio. En un momento de crisis económica como el actual, esta 
diferenciación está de plena actualidad. Porque no es lo mismo en-
carar la crisis desde la derecha (con recortes y privatizaciones), que 
desde una izquierda sensible a los problemas de la gente. Nosotros 
lo tenemos claro: derecha e izquierda no son lo mismo.   

Derecha o Izquierda: no es lo mismo
Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE

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

Estamos en el ecuador del mandato, es decir queda un poco menos 
de dos años para que se celebren elecciones municipales.
Si bien todo cambio es bueno, esto no ha sido así en Abrera, porque 
el hecho de tener un equipo de Gobierno tripartito, PSC, CIU e ICV, 
tenía que haber supuesto un gran cambio, un cambio que era nece-
sario y un cambio que hubiese sido muy provechoso.
Pero el cambio necesario no se ha producido, de momento hasta la 
fecha, Abrera continua gobernada desde el despotismo y lo que es 
peor,  desde la improvisación y la dejadez.
Los partidos políticos que antes estaban en la oposición y ahora en 
el gobierno, es decir, CIU e ICV, antes criticaban las maneras de ha-
cer del gobierno anterior del PSC, pero ahora hacen lo mismo que 
antes criticaban.
Tenemos un equipo de gobierno que gobierna con falta de trans-
parencia, la prueba está sin ir más lejos en la publicación del Abre-
rainfo, aunque la publicación debería producirse cada dos meses,  
se edita cuando al equipo de gobierno le conviene, a los partidos 
de la oposición se les cercena el derecho que por ley tenemos a te-
ner presencia en los medios de comunicación públicos, y cuando se 

nos da la posibilidad, el artículo llega a nuestro vecinos totalmen-
te desfasado pues ya han pasado dos meses des de el envío para 
su publicación, tampoco no se nos permiten los debates en Radio 
Abrera…, otra muestra de falta de transparencia es la falta de pu-
blicación de las actas de Plenos  y Juntas de Gobierno en la página 
web, dificultando así a que los vecinos puedan participar de la vida 
pública municipal.
 Y por no decir la dejadez y la falta de incumplimiento de programas 
de los partidos que gobiernan, en estos años lo único que hemos te-
nido es subida de impuestos, un ejemplo el IBI, que desde que María 
Soler es alcaldesa ha subido un 47%, en cambio los servicios son los 
mismos. El PP ha reclamado más limpieza en calles y polígonos, más 
control para los propietarios de perros incívicos que llenan de  ex-
crementos plazas, jardines y calles y otras muchas cosas, ¿qué hace 
el equipo de gobierno ante nuestras peticiones?: nos da la razón 
pero luego no las pone en práctica. 
Esperamos por el bien de Abrera que el equipo de gobierno sea sen-
sible y reaccione.

Mitad de mandato y gobierno tripartito
Partit Popular d’Abrera

Des d’Alternativa d’Abrera (Ad’A) creiem oportú, arribada la meitat 
de la legislatura, de fer balanç d’algunes de les nostres propostes 
i compromisos amb la ciutadania.
hem proposat la realització d’un estudi per valorar la viabilitat 
d’una nova Residència Municipal per a la Gent Gran per cobrir la 
necessitats actuals i futures.
Davant la problemàtica de la falta d’un edifici per a l’Escola Abrera 
hem donat suport a les accions i reivindicacions de l’AMPA i hem 
proposat alternatives per possibilitar avançar la seva construcció, 
les quals han estat rebutjades amb falsos arguments i cap voluntat 
política de l’Equip de Govern.
Vam proposar un nou camp de futbol que tingués un cost aproxi-
mat al de la reforma actual, d’aquesta forma disposaríem de dues 
instal·lacions per cobrir les necessitats actuals i futures. Aquesta 
proposta no va ser tinguda en compte malgrat que alguns partits 
del govern van presentar en campanya projectes esportius sem-
blants. Encara que hem sol·licitat que ens informin del cost final 
de la reforma encara no se’ns ha facilitat. Tampoc ens han propor-
cionat el cost final de la reforma de la plaça de l’Església que hem 
pagat els ciutadans. Per què?
Davant la situació de crisi que travessem hem insistit que es posés 

en funcionament el Pacte Local per l’Ocupació d’Abrera, ja que 
és urgent donar solucions a nivell municipals dins de les nostres 
possibilitats.
Vam reclamar en el seu moment una auditoria de gestió que posa-
ria sobre la taula les necessitats d’actuació per a una gestió més 
eficient dels recursos econòmics i de personal. No obstant això, 
per a justificar-se, s’ha optat per una auditoria econòmica de la 
qual tampoc sabem res.
Trobem a faltar que després de dos anys, la ciutadania encara 
desconegui els acords del pacte de govern, cosa que no passa en 
municipis amb una major transparència en la seva gestió.
Es va rebutjar la proposta de creació del Consell d’Entitats i Asso-
ciacions, un òrgan que permetria coordinar les seves activitats i 
millorar la relació entre elles. No obstant això, prefereixen conti-
nuar amb el “sí a tot” per després no fer res i el tracte “personal” 
que l’única cosa que pot generar és clientelisme, com va quedar de 
manifest en l’últim ple, en el qual un veí va deixar en evidència les 
falses promeses d’un regidor de l’equip de govern.
Per cert, seguim sense saber el resultat final de la liquidació de 
l’any 2012. De quin romanent disposarem per a despeses generals?

Propostes i compromisos amb la ciutadania
Alternativa d’Abrera - EPM

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

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
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Abrera ja té Consell Municipal de les Dones. L’Ajuntament, a través 
de la Regidoria de Dones i Igualtat ha impulsat la seva constitució. 
Aquest és el primer consell de participació ciutadana a Abrera per 
promoure la participació de les dones a la vida del municipi, faci-
litar la coordinació entre les dones i les diferents entitats que tre-
ballen per la igualtat i incorporar la perspectiva de gènere en els 
assumptes i polítiques públiques. 
La situació social a què ens han abocat l’especulació i la cobdícia 
dels mercats i la política de dretes, està generant uns efectes per-
versos sobre la ciutadania. Les desigualtats socials han incremen-
tat d’una forma insostenible i inacceptable. Avui, els indicadors 
de pobresa i la fragilitat en què ens trobem la majoria de població 
és la trista constatació d’un sistema capitalista que ha fet aigua. 
I mentre, la política continua segrestada pels interessos d’aquest 
sistema, la ciutadania rebem les conseqüències en forma de reta-
llades de serveis, de destrucció de l’ocupació, de precarietat en els 
contractes, de fam i pobresa infantil i un llarg etc. 
Quan els recursos públics són escassos perquè es transfereixen no-
més als poderosos i quan no hi ha feina per a tothom, l’ordre esta-

blert pels dogmatismes de dretes no fa altra cosa que condemnar 
les persones a unes pitjors condicions de vida. I les primeres a patir 
les conseqüències ho són aquelles que ja partien de situacions de 
desigualtat i de discriminació. Les dones, doncs, són avui les que 
estan carregant amb major intensitat els costos de la crisi. Sobre les 
espatlles de les dones recauen, de forma majoritària, les retallades 
en l’Estat del Benestar ja que és en les famílies, amb les dones al cap-
davant de les lluites quotidianes, a qui es delega la responsabilitat 
d’assumir tot allò que es retalla en serveis públics, en prestacions 
econòmiques, pensions... 
És en aquest context, on pren encara molt més sentit un Consell de 
les Dones. Un consell que reflexioni i assessori sobre com podem fer 
front, des de la proximitat de les polítiques municipals, a tot el ma-
lestar social, a aquest augment injust de les desigualtats, també les 
de gènere, i com abordar i contrarestar les injustes formes amb  què 
s’expressen. Les dones d’Abrera tenen/tenim un instrument molt 
útil per fer possibles les alternatives a través de la construcció de 
pensament i l’acció col·lectiva. 

Bon moment pel Consell Municipal de les Dones d’Abrera

Iniciativa per Catalunya Verds d’Abrera 

Plaça de les Oliveres, núm. 20
Tel. 699 19 82 91

A/e: abrera@iniciativa.cat - www.iniciativa.cat/abrera

La gente de Abrera esta harta de la corrupción de la clase política. 
Los asalariados, los comerciantes, los autónomos, los empresarios 
han contribuido y siguen contribuyendo con nuestro país pagan-
do impuestos y colaborando para sacar adelante a nuestro país de 
la crisis. Todos los ciudadanos han perdido poder adquisitivo y por 
tanto calidad de vida. Han subido los precios en transporte publico, 
la luz, el gas, el IBI, el IVA, la gasolina.  Los recortes en sanidad, en 
educación, los recortes de sueldo en la empresa pública, los ERES 
de las empresas como la SEAT reduciendo los puestos de trabajo no 
hacen otra cosa que disminuir la calidad de vida de la gente.  Los 
políticos de la casta, los políticos del  PSOE, de ICV, del PP, de CIU, de 
ERC, de EUIA  están llevando a los ciudadanos con sus políticas de 
economía liberal a la exclusión social. Han llevado a muchos de los 
nuestros a la marginación y a la pobreza extrema. Muchas de estas 
personas están agotadas psicológicamente y físicamente. Muchos 
de ellos ya toman antidepresivos. Muchos empresarios y autónomos 
han sido arruinados sin el apoyo de las administraciones locales. 
Los héroes de estas crisis son los pensionistas que son los que man-
tienen alguna de estas familias gracias a su pensión. Muchos han 
acogido a sus hijos que han sido desahuciados de sus casas y los 

ancianos los acogen en su casa.
¿Por qué no hace algo la casta política? ¿Por qué solo hablan y dicen 
que hay ayuda para todos cuando en la práctica solo hay ayuda para 
los de fuera? Es muy simple, la casta política solo está interesada en 
llenarse de dinero sus bolsillos. La corrupción política inunda los 
gobiernos locales, la administración local, la Generalitat, las em-
presas públicas  que gestionan.  Hemos oído casos de corrupción 
política de toda la casta, de los llamados partidos de derecha y de 
izquierda, de nacionalistas españoles y de los partidos  indepen-
dentistas. Todos son auténtica basura corrupta.
Un país, una nación, no puede ir bien si sus políticos son corruptos. 
Y el sistema actual esta corrompido. Los políticos deben ser gente 
con profesiones acreditadas, y no políticos sin profesión conocida. 
Esos políticos profesionales que desde bien joven se dedican a la 
política como único sustento son carne de corrupción. Los políticos 
deben ser independientes y no meros mercenarios de su partido al 
que pertenecen. Ese sistema político está acabado ya que es la cau-
sa de que la corrupción sea tan frecuente en todos los ámbitos de 
la política. Desde los ayuntamientos hasta el Parlamento llegan los 
casos de corrupción. Stop a la corrupción. Basta ya.

Hartos	de	corrupción	en	la	casta	política
Plataforma per Catalunya d’Abrera

www.pxcdeabrera.com
elecciones@pxcdeabrera.com

 

Des de CiU fem una valoració positiva de la constitució del Pacte 
Nacional pel Dret a Decidir. És un acte de cohesió on la societat ci-
vil, les entitats, els partits polítics i el Govern han mostrat la seva 
voluntat que els catalans puguin decidir lliurement i pacíficament el 
seu futur a través d’una consulta, ja que la democràcia és la solució 
i no el problema: tots els assistents han coincidit que cal consul-
tar el poble de Catalunya perquè la manera de dirimir la diversitat 
d’opinions és a través del vot. 
El dret a decidir és una aposta per la radicalitat democràtica.  El fet 
que entitats tan diverses coincideixin amb el fet que els catalans 
han de poder exercir el seu dret a decidir és el que dóna valor al 
pacte, que posa de manifest que per participar del dret a decidir no 
cal considerar la mateixa solució per a les relacions entre Catalunya 
i Espanya. 
Un dels principals compromisos vers l’exterior és que el president 
de la Generalitat traslladarà formalment al president del Govern 

espanyol la voluntat expressada per la ciutadania de permetre al 
poble de Catalunya exercir el seu dret a decidir a través d’una con-
sulta. 
Però a nivell intern també cal treballar i eixamplar el Pacte Nacional  
i posar totes les facilitats per tal que totes aquelles entitats que ho 
desitgin puguin sumar-se al pacte. En aquest sentit, properament 
es posarà en marxa un espai web que posi el Pacte Nacional a l’abast 
d’aquelles entitats que vulguin afegir-s’hi. 
El dret a decidir no és una foguerada ni una idea d’un Govern, és 
un procés que sobrepassa la dinàmica dels partits i de la política i 
que inclou a una àmplia majoria de la societat catalana. La darrera 
reunió del Pacte Nacional pel Dret a Decidir ha constatat que el dret 
a decidir és un procés que uneix al gruix del país i la nostra obli-
gació és fer les coses bé, amb diàleg, rigor i seriositat però sense 
renunciar a res. 

Pacte Nacional pel Dret a Decidir 
Convergència i Unió d’Abrera

Carrer Major, 30.Telèfon 625 32 90 73
Per a més informació: abrera@ciu.info o www.ciu.cat/abrera
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L’Associació de Majorets d’Abrera, ja dissolta, ha fet 
una donació de 600 euros per comprar menjar per al 
Banc d’Aliments de Creu Roja que al municipi atén 

110 famílies derivades del Departament d’Acció Social. 
Arran de la seva dissolució l’entitat ha venut el seu material, 
com les botes o les vares de les majorets, i ha aconseguit 
recaptar aquests diners per comprar productes bàsics com 
oli, pasta, paper higiènic, fruita i llegums.
Creu Roja del Baix Llobregat Nord té una despesa mensual de 
6.000 euros en compra d’aliments per a famílies d’Abrera, 
Esparreguera, Collbató i Martorell. L’any 2012 va destinar 
68.000 euros per a la compra de menjar.

VILABUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA14 VILA

Un dels moltíssims errors en la configuració de les institucions sor-
gides de la “Transició” fou el disseny del funcionament de les corpo-
racions municipals. Un funcionament clarament presidencialista on 
l’alcalde o alcaldessa ostenta un poder gairebé absolut que delega 
en els regidors  i regidores de govern i on les decisions del dia a dia 
es prenen via decret o resolucions de la junta de govern. En aquest 
sistema, el ple municipal, on estan presents els regidors i les regi-
dores electes pel vot de la ciutadania, té poques competències i les 
mocions que s’aproven sobre matèries fora del que regula estricta-
ment la llei no són d’execució obligada; és a dir, moltes propostes 
que fem els grups de l’oposició i que tenen a veure amb matèries es-
trictament locals, però que la llei reguladora de bases del règim lo-
cal no recull com a pròpies del ple, en el cas de ser aprovades la seva 
aplicació queda en mans de la bona voluntat de l’equip de govern.
A Abrera, aquesta bona voluntat la trobem a faltar. Així, tots els 
grups de l’oposició podem ensenyar un munt de mocions aprovades 
pel ple i que o bé no s’han aplicat mai o bé s’han instrumentalitzat 
al servei dels interessos del partit o partits en el govern. Això cons-
titueix clarament una perversió de la voluntat que els veïns i veïnes 

han expressat amb el seu vot a les eleccions i col·loca els regidors 
i regidores de l’oposició, per la política de l’equip de govern de no 
respectar els acords plenaris, en una situació gairebé al marge de la 
institució. I és que a Abrera abans el PSC i ara el tripartit PSC-CiU-
ICV obliden que els partits de l’oposició també som Ajuntament.
Perquè es pugui copsar la magnitud del greuge, aquestes són unes 
quantes mocions, no totes, presentades pel nostre grup municipal, 
aprovades pel ple i que l’equip de govern continua boicotejant el 
seu desenvolupament: inclusió de clàusules socials com a crite-
ris d’adjudicació a la contractació pública municipal (aprovada al 
març de 2009); redacció  de l’ordenança del testament vital (no-
vembre 2009); creació dels consells de barri recollits al Reglament 
de Participació Ciutadana (novembre 2010); tarifació social a les 
ordenances fiscals municipals (novembre 2011); adopció del Regla-
ment per a la Gestió de les Prestacions Econòmiques al Món Local 
(gener 2012); aplicació d’una condició especial de contractació de 
persones a proposta del Departament de Promoció Econòmica als 
contractes d’obres i de serveis (setembre 2012)...

Poca qualitat democràtica a Abrera

Assemblea Local d’EUiA-IU d’Abrera

Telèfon: 687 22 98 70
Pl. de la Constitució, núm. 1.

euiaabrera@yahoo.es

Serveis Municipals
Ajuntament 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera 93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba 93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba  93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros 93 770 08 81
Casa de Cultura 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera 93 770 26 26
Casal Social de Ca n’Amat 93 771 52 36
Centre Aquàtic Municipal  93 770 51 00
CENTRE POLIVALENT
Escola Municipal de Música 93 770 27 02
Casal de Joves 93 770 43 34
Punt d’Informació Juvenil la Garsa 93 770 43 34
Centre Obert ‘Galàxia’ 93 770 33 44
Deixalleria Municipal 93 770 27 93
Escola Bressol Municipal 93 770 34 58
Hotel d’Entitats 93 770 28 71
Jutjat de Pau 93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera  93 770 12 49
Pavelló Poliesportiu  93 770 05 06
Protecció Civil  93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’ 93 770 43 34
Ràdio Abrera 93 770 2334
Sanitat respon 902 11 14 44
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina) 93 770 03 25/ 01 01
Servei Local de Català  93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica  93 770 01 02
Acció Social 93 770 29 11
Urgències d’aigua i enllumenat públic 93 770 09 81
Serveis locals
Benzinera 93 770 47 60
Escola Francesc Platón 93 770 03 81
Escola Ernest Lluch 93 770 12 13
Escola Abrera 93 770 16 45
Correus i Telègrafs 93 770 28 02
ORGT Diputació de Barcelona  93 770 15 78
Farmàcia Gaudí 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora 93 770 36 84
Farmàcia Pujol 93 770 41 07
Institut Voltrera 93 770 32 11
Missatgeria Abrera 93 770 24 18
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL) 93 770 10 02
Planta Depuradora d’Aigües Residuals 93 770 35 69
Parròquia de Sant Pere d’Abrera 93 770 00 57
Parròquia de Santa Maria de Vilalba 93 770 00 57
Servei de Neteja Urbana (Conc. Abrera, SA) 93 770 28 17
Taxi (parada) 93 770 31 31
Taxi Joaquin Gil Merina 608 79 88 05
Taxi Jesús Gómez López 608 79 27 94
Taxi Antonio Quesada Medina   679 46 07 41
Residència Geriàtrica ‘Canigó’ 93 770 29 00
Veterinària 93 770 29 78
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies 061
Bombers 93 775 10 80
Policia Local (24 hores) 93 770 09 81
Emergències Generalitat 112
Hospital Martorell 93 774 20 20
Mossos d’Esquadra 088
Administració d’Hisenda (delegació Sant Feliu) 93 666 73 11
Aeroport de Barcelona 93 298 38 38
Agència Catalana de l’Aigua 93 567 28 00
Ambulatori Seguretat Social (Martorell) 93 775 19 65/19 71
Butà Martorell 93 775 18 87/13 99
Centre Neuropsiquiàtric ‘Sagrat Cor’  93 775 22 00
Diputació de Barcelona 93 402 22 22
FECSA - ENHER 902 536 536
Fundació Antisida 900 11 10 00
Hospital ‘Prínceps d’Espanya’ (C.S. Bellvitge) 93 260 75 00
Hispano Igualadina (delegació Igualada) 93 804 44 51
Hispano Igualadina (Estació de Sants) 93 339 63 69
Informació de carreteres 900 12 35 05
Informació dels Ferrocarrils de la Generalitat 93 205 15 15
Informació metereològica 906 36 53 08
Jutjat Instrucció núm.1 93 775 00 64/07 04
Maltractaments  016
Oficina d’ocupació 93 775 10 62
Organització de Consumidors i Usuaris (OCU) 93 417 47 37
Planificació Familiar 93 420 70 02
Petició d’advocats d’ofici 93 774 15 02
Registre de la Propietat (Martorell) 93 775 58 51
Servei de Pompes Fúnebres (POMFUSA) 93 775 55 52
Teleben (Telegrames per telèfon) 93 322 20 00
Transmediterrània 902 45 46 45
Transports Generals d’Olesa 93 778 00 88
Urgències socials 900 70 30 30
Universitat de Barcelona (UB) 93 402 11 00
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) 93 581 11 11
Universitat Politècnica de Catalunya 93 401 62 00
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Les Majorets i l’Ateneu Magarola, solidaris amb el Banc d’Aliments

Cloenda dels cursos de català i de la 5a 
edició del Voluntariat per la Llengua

També la secció de dansa oriental de l’Ateneu Magarola 
va recaptar un total de 600 euros amb el festival solida-
ri que va organitzar a la Sala Municipal, el passat mes de 
juny, en col·laboració amb l’Ajuntament d’Abrera. Els di-
ners es destinaran  íntegrament a la compra de productes 
d’alimentació infantil per al Banc d’Aliments de Càritas 
Abrera.
Aquesta tercera edició d’exhibició de balls culturals va 
anar a càrrec del grup Colors d’Orient i els alumnes dels 
cursos de ball de l’Ateneu Magarola. Per cada entrada ve-
nuda es va regalar un llibre. 

L’empresa abrerenca Comercial de Tubos Mecánicos 
ha fet una donació de 10 ordinadors a l’Ajuntament 
d’Abrera que podran fer servir els veïns dels Casals 

Socials.

Gairebé 400 avis del Casal, 
al Berenar de Festa Major

Concert Coral Contrapunt

El Concert de Festa Major de la Coral Contrapunt va tor-
nar a fer les delícies dels assistents amb peces tan co-
negudes com Eres tu el príncipe azul, la Vida és bella o 

La Gavina sota la direcció d’Oriol Hernàndez, acompanyats 
al piano per Jordi Casas i a l’acompanyament de la banda de 
l’Escola de Música d’Abrera.  

L’Escola Bressol visita la Policia

Secció de Teatre del Casal d’Avis Els voluntaris amb l’alcaldessa

Productes per al Banc d’Aliments de Creu Roja

Productes d’alimentació infantil per al Banc d’Aliment de Càritas

Representacions del grup de 
teatre del Casal d’Avis

Donació d’ordinadors per als Casals
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L’abrerenc Josep Sala porta més de 40 anys vinculat al món 
de	les	gralles,	com	a	primer	integrant	del	Grup	de	Grallers	
d’Abrera,	creat	l’any	1979,	i	com	a	impulsor	de	l’Escola	de	
Grallers d’Abrera. Les seves notes musicals van néixer i es 
mantenen per preservar i potenciar un dels aspectes més 
emblemàtics de la nostra cultura tradicional.

- Quin va ser l’origen dels grallers d’Abrera?
- La idea va sorgir a finals dels 70, en plena època de transició 

política. Abrera era encara un poble molt petit i un grup de jo-
vent que ens trobàvem als locals de la Parròquia, seu aleshores 
de l’activitat local, vam decidir buscar un espai de lleure per 
a nens. Es feia un esplai dissabtes a la tarda, que després va 
passar a ser l’actual Esplai Voltrera. L’objectiu era que els nens 
fessin activitats per conèixer l’entorn més proper, la cultura i 
les festes populars del municipi. Fins aleshores hi havia dife-
rents activitats, però cap destacava com a identificadora del 
folklore a Abrera.

- ...i es va crear l’Associació Cultural i Folklòrica d’Abrera
- Van venir els gegants. Arran de l’activitat de l’Esplai es va pro-

posar als pares de crear-ne uns. Així que pares, mares i moni-
tors ens vam documentar una mica i vam donar forma els ge-
gants vells, en Pere (el patró) i la Roser (la patrona de les festes 
d’hivern). En un principi, anaven acompanyats amb música de 
grups d’altres municipis i llavors es va pensar fer música pròpia 
i així va néixer el grup de gralles amb només dues persones: 
l’Albert Presas i jo. De mica en mica es va anar ampliant i es va 
crear el grup de bastoners, després un grup d’espectacle de foc 
i animació amb drac, capgrossos i diables que s’anomenaven 
Climentets i van derivar en Els Diables d’Abrera. Llavors co-
mença la participació a les festes d’altres pobles, el contacte 
amb d’altres grups i es munta la colla de bastoners.

- Quina ha estat l’evolució del grup de grallers?
- A principis dels 90 hi havia molta activitat d’acompanyament 

musical a les festes populars. Durant molts anys els grallers 
d’Abrera han participat en nombroses cercaviles, balls de bas-
tons, correfocs; han amenitzat amb la seva música les danses 
dels esbarts de Catalunya i han participat a festivals de Finlàn-
dia, Anglaterra, Holanda, Moscou, Itàlia...

- ...40 anys de trajectòria que es van recollir en el disc 
dels Grallers d’Abrera...

- Sí. Es va enregistrar perquè abans tot era autodidacta. La mú-
sica popular es traspassava per tradició oral. Fins i tot vam 
crear dos balls nous: El ball nou d’Abrera, i el Garçot, que el va 
ballar la colla del Montserratí a la Festa Major d’enguany. 

- Com neix aquesta tradició?
- Surt de l’Edat Mitjana quan al Corpus sortien en processó les 

bèsties, els ballets... tots els elements tradicionals. A la transi-
ció, se li dóna un fort impuls amb un grup que intenta recupe-
rar el món de la gralla. Hi ha referents com Xavier Orriols, que 
a Vilanova té una fàbrica de gralles, o Jaume Arnella, un músic 
molt polifacètic que va editar un mètode per tocat gralles als 
anys 70. A partir d’aquí es va recuperar els fons tradicional. 
Hi ha el Toc de Castells, específic per als castellers, o el Toc de 
Matines, que també es toca aquí per a la Festa Major.

- I com es perpetua?
- Per tal de mantenir i potenciar l’activitat de la gralla ens vam 

proposar fer l’Escola de Grallers. El César Moliner ensenya a 
tocar el timbal i jo, la gralla. Ara assagem a l’Escola Municipal 
de Música els divendres a la tarda i abans a la Casa de Cultu-
ra, però ha estat itinerant: en un porxo que hi havia al carrer 
Rebato, a les Escoles Velles...D’ aquí han sorgit dos grups es-
tables: Els Grallers d’Abrera i el grup Cosmets. Actualment a 
l’escola hi ha un grup d’uns 6 nens d’entre 10 i 12 anys. El grup 
no ha de ser gaire nombrós perquè nosaltres ens inspirem en 
grups del Penedès on només 3 o 4 integrants acompanyen els 
balls.

- Quin futur es preveu per als grallers?
- Volem mantenir el sentit tradicional de la Festa Major i per això 

cal més implicació. Mentre hi hagi nens que tinguin inquietuds 
musicals, jo continuaré ensenyant-los, però també cal gent 
que faci el relleu. El seu futur depèn de la gent que vingui dar-
rere. Per part de la gent, la recepció és bona, s’emmarca dins 
els actes de la Festa Major que és quan més gent surt al carrer. 
És molt important la promoció per a mantenir el folklore viu. 
I la Festa Major és el millor expositor. Per això volem que a la 
nostra Festa es portin diferents grups: ball de cercolets, ball de 
gitanes... Cada any un grup diferent perquè el folklore és molt 
ric. 

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERALA CONTRAPORTADA

JOSEP	SALA,	IMPULSOR	DEL	GRUP	I	DE	L’ESCOLA	DE	
GRALLERS D’ABRERA

“Mentre hi hagi nens que 
tinguin	inquietuds	musicals,	
jo	continuaré	ensenyant-los,	

però també cal gent 
que faci el relleu”

Josep Sala (esq) amb el grup de grallers


