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EDITORIAL

Nova edició
de l'Abrerainfo!

Nueva edición
del Abrerainfo!

Acomiadem l'estiu amb una nova edició del Butlletí Municipal Abrerainfo, el número 128. En les pàgines següents trobaràs
la informació municipal dels darrers mesos, amb l'Ajuntament
i la ciutadania abrerenca com a protagonistes de l'actualitat
del nostre municipi.
El nou Govern Municipal sorgit de les eleccions celebrades
el 26 de maig, la Festa Major 2019 i les Festes Majors dels barris
d'Abrera, amb una altíssima participació ciutadana. L'èxit del
Casal d'Estiu i l'Escola Esportiva, que un any més han comptat
amb la confiança de les famílies abrerenques. El nou accés al
barri de Ca n’Amat pel carrer del Ter, amb una nova rotonda. Les
obres realitzades a voreres i cruïlles per millorar l'accessibilitat
als nostres carrers, els treballs de millora executats als centres
educatius durant les vacances d'estiu. El cicle Cinema Jove al
carrer, les activitats lúdico-esportives del Trenkestiu. Les visites
al jaciment arqueològic de Sant Hilari i a les trinxeres de la
Guerra Civil del barri de Sant Miquel, que han despertat un
gran interès entre les veïnes i veïns del poble. I els èxits esportius
de les abrerenques i els abrerencs, que continuen imparables,
són alguns dels temes destacats del butlletí.
I per tancar la revista, a la contraportada, publiquem la secció “Gent d'Abrera” amb una entrevista a la jove OpssLayla,
rapera i feminista, que recentment ha presentat el seu treball
discogràfic debut “Censura”. Lectura recomanada!
Novament aprofitem aquest espai per recordar-te que pots
seguir tota l'actualitat municipal al web abrera.cat, a Ràdio
Abrera (107.9 de la FM), i al web de l'emissora municipal (radioabrera.cat). També a les apps gratuïtes Connecta’t a Abrera i
Ràdio Abrera, que es poden descarregar als dispositius mòbils
com telèfons i tauletes amb els sistemes operatius Android
i iOS. I a les xarxes socials Instagram, amb el perfil @abrerainfo, i Twitter, amb @AbreraInforma. Si encara no ho fas...
Segueix-nos!

Despedimos el verano con una nueva edición del Boletín
Municipal Abrerainfo, el número 128. En las siguientes páginas
encontrarás la información municipal de los últimos meses, con
el Ajuntament y la ciudadanía abrerense como protagonistas
de la actualidad de nuestro municipio.
El nuevo Gobierno Municipal surgido de las elecciones celebradas el 26 de mayo, la Festa Major 2019 y las Festes Majors
dels barris de Abrera, con una altísima participación ciudadana.
El éxito del Casal d'Estiu y l'Escola Esportiva, que un año más
han contado con la confianza de las familias abrerenses. El
nuevo acceso en el barrio de Ca n'Amat por la calle Ter, con
una nueva rotonda. Las obras realizadas en aceras y cruces
para mejorar la accesibilidad en nuestras calles, los trabajos
de mejora ejecutados en los centros educativos durante las
vacaciones de verano. El ciclo Cinema Jove al Carrer, las actividades lúdico-deportivas del Trenkestiu. Las visitas al yacimiento
arqueológico de Sant Hilari y a las trincheras de la Guerra Civil
del barri de Sant Miquel, que han despertado un gran interés
entre las vecinas y vecinos del pueblo. Y los éxitos deportivos
de las abrerensas y abrerenses, que continúan imparables, son
algunos de los temas destacados del boletín.
Y para cerrar la revista, en la contraportada, publicamos la
sección “Gent d'Abrera” con una entrevista a la joven OpssLayla, rapera y feminista, que recientemente ha presentado
su trabajo discográfico debut “Censura”. Lectura recomendada!
Nuevamente aprovechamos este espacio para recordarte
que puedes seguir toda la actualidad municipal en la web abrera.cat, en Ràdio Abrera (107.9 de la FM), y en la web de la emisora municipal (radioabrera.cat). También a las apps gratuitas
Connecta't a Abrera y Ràdio Abrera, que se pueden descargar
en dispositivos móviles como teléfonos y tabletas con los sistemas operativos Android y iOS. Y en las redes sociales Instagram,
con el perfil @abrerainfo, y Twitter, con @AbreraInforma. Si
todavía no lo haces... Segueix-nos!

Ajuntament d'Abrera
Departament de Comunicació
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A

ACTUALITAT

Govern municipal
per al mandat
2019-2023
La Sala de Plens de l'Ajuntament va
acollir dissabte 15 de juny a les 12 del
migdia, una sessió extraordinària del
Ple municipal per la constitució de
la nova Corporació municipal per al
mandat 2019-2023, després de les
eleccions municipals celebrades el
diumenge 26 de maig.
L'esdeveniment va començar amb la
constitució de la Mesa d'Edat, formada
pels regidors i regidores electes de major
edat i menor edat. Els regidors i regidores
electes es van acreditar davant la Mesa
presentant el seu D.N.I. i la credencial de
la Junta Electoral.
Seguidament es va cridar en veu alta
al regidor de més edat, Miquel Carrión
Mateo, per actuar com a President de la
Corporació, i al regidor de menor edat,
Joaquim Eandi Cuttica, per exercir de
secretari. Tots dos van prendre possessió
del càrrec davant un faristol amb la Constitució Espanyola i l'Estatut de Catalunya
i es van asseure a l'hemicicle, al lloc corresponent als regidors i regidores del ple.
A continuació, Miquel Carrión va declarar oberta la sessió per a la constitució de l’Ajuntament d’Abrera i Joaquim
Eandi va cridar per ordre alfabètic la resta
de regidors electes, que van jurat o promès el càrrec davant el faristol: Mercedes Álvarez Montes, Alfredo Delgado
Ortega, Arantza Galofré Freire, Mónica
Lorente Gil, Maria Guadalupe Marcos
Giménez, José Andrés Martín Álamo, Giulia Mirto Ariño, Jordi Moreno
Moreno, Jesús Naharro Rodríguez,
Montserrat Navarro Caraballo, Maria
Teresa Novell Joya, Sara Roca Ibáñez,
Albert Roca Presas, Francisco Sánchez
Escribano i Xavier Serret i Marsiñach. A
mesura que van anar prenent possessió,
els regidors i regidores electes van poder

asseure al lloc reservat per als regidors
i regidores.
Un cop tots els regidors i regidores van
prendre possessió dels seus càrrecs, el
president de la Mesa, Miquel Carrión, va
declarar constituïda la nova Corporació
municipal per al mandat 2019-2023.
L'acte va continuar amb la votació per
escollir un nou Alcalde o Alcaldessa entre
els regidors i regidores que van enpaçalar les seves llistes electorals als comicis
municipals del 26 de maig. En aquesta
elecció es van presentar com a candidats
i candidates, la cap de llista de Ciutadans,
Mònica Lorente i el cap del Partit dels Socialistes de Catalunya, Jesús Naharro.
El sistema de votació és secret i cada
regidor i regidora va dipositar el seu vot
escrit en un paper en una urna per ordre
alfabètic. Finalitzada la votació, la Mesa va
realitzar l'escritini mostrant les paperetes
al Consistori i dient el nom del candidat
votat en veu alta.
Amb 13 vots, Jesús Naharro Rodríguez (PSC) va ser escollit com a Alcalde
per al mandat 2019-2023. D'altra banda,
Mònica Lorente (C's) va obtenir 1 vot i 3
vots van resultar en blanc. A continuació,
Jesús Naharro va jurar/promès el seu
càrrec. I el president de la Mesa d'Edat,
Miquel Carrión, li va entregar la vara d'alcalde. En aquest moment, els membres
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de la Mesa presidencial de la Mesa d'edat
van cedir la presidència al nou alcalde.
Jesús Naharro va saludar i donar les
gràcies a la sala i va cedir la paraula als
portaveus dels diferents grups polítics
municipals, de menor a major, que es van
manifestar sobre el sentit de vot i sobre el
nou mandat que ja ha començat.
Finalment, el nou Alcalde va prendre
la paraula i va agrair a tots i totes els regidors i regidores del passat mandat el seu
treball i dedicació i també a tots i totes els
veïns i veïnes d'Abrera el seu suport en les
passades eleccions locals del 26 de maig.

NOU ACORD DE GOVERN
PER ABRERA
El PSC i ERC han signat un nou
acord de govern per a aquest
nou mandat. Aquest nou acord
posa en valor una visió tranversal
i diversa a l’hora de governar,
incorporant al recolzament
majoritari de les veïnes i veïns,
una nova suma de visions que
enriquirà el treball de l’Ajuntament,
consolidant la política basada
en l’esforç, la transparència i
l’empoderament a la ciutadania.

Organització del
govern municipal
del mandat 20192023

A la sessió es va donar compte de la
constitució dels grups polítics municipals i dels decrets d’Alcaldia en matèria
d’organització referents al nomenament
dels tinents i tinentes d’alcalde, a la composició de la Junta de Govern Local, a
la delegació d’atribucions de l’alcalde a
favor d’aquesta mateixa Junta i a la delegació de l’alcalde a favor dels regidors i
regidores del govern municipal.
El regidor Francisco Sánchez és el primer tinent d’Alcalde, Guadalupe Marcos
la segona tinenta d’Alcalde, Maite Novell
la tercera, Albert Roca el quart tinent d’Alcalde i Xavier Serret el cinquè.
El nou govern municipal compta amb
una estructura en la qual les tinences
d’alcaldia tindran una responsabilitat
d’àrea de govern, i els regidors i regidores delegats treballaran en grup per
tal d’abastir totes les àrees de governació
de l’Ajuntament. Així, tenim l’Alcalde, els

tinents i tinentes d’alcaldia, els regidors i
regidores delegats i tot el personal de la
corporació per tal de continuar treballant
en la millora del nostre municipi i el servei
a la ciutadania.
En aquesta línia, l’estructura organitzativa del govern municipal per al mandat
2019-2023 s’estructura en tres Àmbits de
Govern, que coincideixen amb els de l’organigrama tècnic:
• Àmbit de Serveis Generals i Econòmics
• Àmbit de Serveis a les Persones
• Àmbit de Territori i Sostenibilitat
També s’han creat cinc Àrees de Gestió, cadascuna de les quals està presidida
per un tinent o tinenta d’Alcalde:
• Àrea de Serveis Generals: Guadalupe
Marcos
• Àrea de Serveis Econòmics: Maite
Novell
• Àrea de Serveis a les persones i famílies, socioculturals i de lleure: Francisco Sánchez
• Àrea d’Urbanisme i Espai Públic: Albert Roca
• Àrea de Medi Ambient i Salut: Xavier
Serret
I s’han creat les següents regidories
delegades, al capdavant de cadascuna
de les quals estarà el regidor o regidora
designat que detallem a continuació:
• Francisco Sánchez és el titular de les
regidories de Gent Gran, Cultura i
Festes Populars
• Guadalupe Marcos porta les regidori-

"Continuarem invertint en nous
plans d'ocupació i defensarem
la creació de llocs de feina
de qualitat"

Com a eixos vertebradors del nostre repte de govern, treballem per tenir
més habitatges a Abrera i continuarem
invertint en nous plans d'ocupació i
defensarem la creació de llocs de feina de qualitat amb especial atenció a
les persones aturades de llarga duració,famílies nombroses i monoparentals,víctimes de la violència masclista
i treballarem la implantació de convenis de col·laboració entre les noves
empreses que es vulguin implantar a
Abrera, cuidant els nostres espais urbans i el futur del nostre poble.

La Sala de Plens de l’Ajuntament
d’Abrera va acollir, el dimecres 3 de
juliol, una sessió extraordinària del Ple
Municipal dedicada al Cartipàs Municipal del mandat 2019-2023.
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es de Promoció Econòmica; Comerç
i Mercats municipals; Seguretat Ciutadana i Protecció Civil; Recursos;
Projectes tecnològics i Turisme
Maite Novell és la regidora de Serveis Econòmics i recursos financers;
Atenció a la Ciutadania; Gestió Documental; Transparència i Gestió de
les Persones
Albert Roca està al capdavant de les
regidories d’Espai Públic i de Projectes estratègics i de desenvolupament
urbà
Xavier Serret és el regidor de Medi
Ambient
Giulia Mirto és la titular d’Acció Social;
Educació; Infància i Habitatge
Montserrat Navarro porta les regidories de Comunicació; Igualtat; LGTBIQ+ i Convivència ciutadana
Alfred Delgado està al capdavant de
Joventut i la regidoria adjunta de
Festes Populars
Arantxa Galofré és la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria històrica
i regidora adjunta de Cultura
Mercedes Álvarez porta les regidories d’Obres; Urbanisme i Planejament
urbanístic
Jordi Moreno és el titular d’Esports;
Mobilitat i Transport
Sara Roca és la regidora de Salut Pública i Benestar
I la Regidoria de Participació Ciutadana depèn del nostre alcalde,
Jesús Naharro.

La nostra principal preocupació
són les famílies, en totes les seves
modalitats, lluitarem i donarem més
recursos al Departament de Serveis
Socials per tal reduir la desigualtat,
amb més ajuts i més serveis a la ciutadania.
Abrera ha esdevingut un referent
comarcal amb espais de lleure i oci
per a tothom. Volem continuar fent
créixer el nostre poble. El projecte
de la nova Abrera s'ha de fer amb
claredat, experiència, ganes i renovació!

A

ACTUALITAT

Nou cartipàs
municipal
El ple va fixar la periodicitat de les sessions ordinàries, que continuaran sent el
darrer dijous dels mesos de gener, març,
maig, setembre i novembre a partir de les
set de la tarda, i la tercera setmana el mes
de juliol, amb els vots a favor de l’Equip de
Govern, PSC i ERC, i Alternativa d’Abrera,
i les abstencions de Ciutadans i Abrera en
Comú. Les sessions ordinàries de la Junta
de Govern Local tindran lloc els dimarts de
la primera i tercera setmana de cada mes,
excepte a l’agost, a les sis de la tarda. Aquest
punt va comptar amb el suport de l’Equip de
Govern i l’abstenció de l’oposició.

REALITZACIÓ DE LES OBRES

ROTONDA I ACCÉS FINALITZAT

També es van crear i es va determinar
la composició de diferents òrgans com ara
la Comissió Informativa General, la Comissió Especial de Comptes i la Junta
de Portaveus amb el suport de l’Equip de
Govern, PSC i ERC, i Alternativa d’Abrera, i
l’abstenció de la resta de grups. La Comissió
de Delimitació es va aprovar amb els vots a
favor de PSC i ERC, l’abstenció d’Alternativa
d’Abrera i Abrera en Comú, i el vot en contra
de Ciutadans.
El Ple Municipal va aprovar altres punts de
l’ordre del dia com el règim de dedicació,
retribucions, dietes i indemnitzacions
dels membres corporatius amb el suport de
l’Equip de Govern, l’abstenció d’Alternativa
d’Abrera i el vot en contra d’Abrera en Comú

i Ciutadans. També va aprovar el número,
característiques i retribucions del personal
eventual, la secretària de la unitat del Gabinet d’Alcaldia i la responsable de la Unitat
de Premsa i Comunicació, amb els vots favorables de l’Equip de Govern, PSC i ERC,
l’abstenció d’Alternativa d’Abrera i Abrera
en Comú, i el vot en contra de Ciutadans.
Amb aquests mateixos vots, el ple va aprovar el nomenament dels representants de
la Corporació en òrgans col·legiats com ara
associacions, consorcis, consells i altres ens.
La delegació de competències en la Junta
de Govern Local en matèria de contractació
va comptar amb el suport de l’Equip de Govern, l’abstenció d’Abrera en Comú i el vot
en contra d’Alternativa d’Abrera i Ciutadans.

Millorem
l’accessibilitat al barri
de Ca n’Amat amb
una nova entrada
al carrer del Ter

carrer del Ter amb la cruïlla del carrer del
Montseny i la ronda de Sant Jordi amb
doble sentit pels vehicles i un camí rural
pels vianants, també de doble sentit.
L'enjardinament de la nova rotonda del
carrer del Ter es realitzarà a la tardor, ja que
és l’època més adequada per tal que aquest
procés sigui el més satisfactori possible.

El mes de juliol es va obrir al trànsit
de vehicles el nou accés al barri de
Ca n’Amat pel carrer del Ter, on hem
ampliat un tram de la calçada del
carrer, hem construït una rotonda
i hem creat un nou camí d’entrada
i sortida del barri, que connecta el
carrer del Ter amb la ronda de Sant
Jordi.
Aquesta actuació permet l'entrada i
sortida al barri abrerenc per aquest carrer. Des de l'Ajuntament d'Abrera hem
construït aquest nou accés per millorar
l'accessibilitat a Ca n'Amat.
El projecte ha inclòs la reurbanització
del carrer del Ter, amb l’adaptació de la
vorera per tenir un vial d’accés de doble sentit per a cotxes i vianants. També hem realitzat un vial per comunicar el
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Albert Roca
Regidor d'espai Públic, Projectes Estratègics

Amb aquest nou accés al barri de
Ca n’Amat, resolem una reclamació
molt necessària per als veïns i veïnes
que, de forma provisional, hem pogut
articular tècnicament. Així mateix, hem
realitzat un petit estudi de mobilitat de
l’entorn, per tal de corroborar aquesta
modificació viària i que aquesta millora
no perjudiqués cap component del
barri. L’execució s’ha dut a terme segons
els terminis establerts en la contractació.
Des de l’Ajuntament agraïm als veïns
i veïnes de la zona la paciència en el
moment de la realització de les obres,
ja que sempre ens podem trobar amb
molèsties i provisionalitats típiques com
unes obres d’aquesta envergadura.

ELS VIANANTS,
LA NOSTRA PRIORITAT
L'actuació és fruit de la col·laboració
entre l'Ajuntament i ECOM, un moviment
associatiu integrat per organitzacions de
persones amb discapacitat física, per fomentar la inclusió de les persones amb
discapacitat en tots els àmbits. ECOM ha
revisat les propostes d’actuació de millora
de l’accessibilitat de la via pública.

ABANS DE LES OBRES

ABANS DE LES OBRES

ACTUACIÓ FINALITZADA

Treballem per millorar
l'accessibilitat dels
i les vianants al nostre
municipi
Amb la finalitat d'augmentar l’accessibilitat i seguretat dels vianants, des de
l'Ajuntament d'Abrera hem dut a terme
la primera fase d'un pla de millora de
l'accessibilitat que inclou 17 actuacions en cruïlles de diferents carrers,
principalment al nucli antic d'Abrera.
Les obres han consistit, principalment, en
enderrocs de vorera i calçada per la construcció de nous passos de vianants que
s’adapten normativa d’accessibilitat. S'han
fet feines de pavimentació, senyalització
i en algunes actuacions hem construït nous
embornals (forats de desguàs). També hem
millorat la ubicació d'elements de mobiliari
existent i d’enllumenat. Alguns dels passos
de vianants són elevats per millorar la seguretat dels vianants en les cruïlles.
L'actuació també ha inclòs la millora
de l’accessibilitat a la vorera del carrer

Nou amb la construcció d’una àmplia
rampa amb barana al costat de tres
antics graons, per facilitar el pas a veïnes
i veïns amb mobilitat reduïda.
A més del carreu Nou, aquests treballs
de millora de l'accessibilitat s'han realitzat
al carrer Major, Sant Pere, Nou, Salvador
Espriu, plaça de la Constitució, Casamada, Esparreguera, Jaume I, Federico Garcia Lorca, Magarola, Hort de Can Morral,
Sitges, Tarragona, Malgrat, Balaguer, Igualada, Vilafranca i les avingudes Catalunya
i Sant Hilari.

Mercedes Álvarez
Regidoria d’Obres, Activitats, Urbanisme
i Planejament

La valoració que es fa de les actuacions
és molt positiva perquè suposa la
seva adequació a les exigències legals
d'accessibilitat. Cal recordar que
l'accessibilitat és un dret humà reconegut
a diferents lleis i normatives (catalanes
i estatats), convencions intrenacionals
(ONU), així com per l'estatut d'Autonomia
de Catalunya i la Constitució Espanyola.
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ACTUACIÓ FINALITZADA

L'espai públic accessible és un element
fonamental per garantir el dret a la
mobilitat de les persones, com el dret al
desenvolupament personal i ciutadà. Influeix
de forma determinant en la inclusió a les
persones amb discapacitat a tots els àmbits
de la vida.Concretament amb les actuacions
realitzades s'han eliminat les barreres
arquitectòniques, s'ha fet una senyalització
amb paviment tàctil per a vianants
amb discapacitat visual i s'ha renovat la
senyalització dels passos de vianants.

A

ACTUALITAT

Millorem els nostres
centres educatius
durant l’estiu

Reclamem
a l'Incasòl que
acceleri l'inici
de les obres al barri
de Can Morral
L'Ajuntament d'Abrera continua
exigint a l'Institut Català del Sòl,
Incasòl, l'inici de les obres per la
reparació dels desperfectes existents a la majoria de voreres, calçades i a la rotonda del barri de
Can Morral (entre el carrer Joan
Miró i el Camí del riu), en una actuació d'urbanització executada
per l'organisme de la Generalitat.
L'Incasòl ha anunciat a la corporació local per carta que l'inici de
l'actuació es preveu en sis mesos, a
principis de novembre, i que les obres
s’estima que tindran una durada de
tres mesos, així que es finalitzarien el
gener del proper any.
Davant aquestes previsions, l'Ajuntament demana a l'Incasòl que els
terminis establerts s'escurcin al més
aviat possible per solucionar els desperfectes i resoldre les deficiències de
seguretat en el barri abrerenc.
El consistori ha compartit amb
l'Associació de Veïns de Can Morral
i l'AMPA de l'Escola Josefina Ibáñez la
seva preocupació i ha anunciat que
continuarà treballant per poder accelerar l'inici de les obres.

Aprofitant l’aturament de l’activitat
habitual a les nostres escoles durant
els mesos d’estiu, des de l’Ajuntament d’Abrera hem realitzat diferents treballs per adequar i millorar
els centres de cara al proper curs
escolar 2019-2020 que encetarem
el proper mes de setembre.
Hem realitzat treballs de neteja als
patis com el desbrossament d’herbes i
la neteja d’embornals a totes les escoles.
Als interiors s’han netejat en profunditat
les aules, els vidres i s’està realitzant el
poliment dels terres.

ESCOLA BRESSOL
MUNICIPAL MÓN PETIT
Aprofitant l’aturada del curs a l’escola
bressol del nostre municipi, aquest mes
d’agost s'han executat diferents treballs
de reparació de fusteria i la col·locació
de revestiment a una paret interior.

• Subministrament i instal·lació de paviment de gespa artificial als sorrals
1r, 4t, 5è i 6è.
• Desinfecció profunda i repintat dels
sostres de la zona de les dutxes i vestuaris del centre.
• Repintat del mobiliari del pati d’infantil i de les pistes esportives i els
seus elements: cistelles, porteries i
línies de delimitació.
• Reforma integral de l’hort interior
d’infantil.

ESCOLA JOSEFINA IBÁÑEZ
S’han executant tots els treballs generals de manteniment per tal de garantir-ne les millors condicions d’estudi a tot
l’alumnat: neteja als patis amb el desbrossament d’herbes, la neteja d’embornals
i neteja en profunditat de les aules, els
vidres i el poliment dels terres.
Pel que fa a l’àmbit sanitari anualment
als centres educatius s’actua amb els
plans de plagues, i de control i prevenció de la legionel·losi. També hem fet el
control analític de les sorreres als patis.

ESCOLA FRANCESC PLATÓN I
SARTÍ D’ABRERA
En aquest centre d’infantil i primària
repararem la majoria de finestres de les
aules per tal de millorar l’aïllament tèrmic
i l’eficiència energètica de l’escola.

ESCOLA ERNEST LLUCH
Per a millorar la situació del pati exterior del nostre centre escolar des de
l'Ajuntament d'Abrera s’han dut a terme
les següents actuacions:
• Eliminació dels murets que limiten els
sorrals 2n i 3r per eliminar obstacles
entre l'edifici de les aules i el pati.
• Retirada del paviment de cautxú a
tots els sorrals.
• Enderroc del paviment de formigó
als sorrals 2n i 3r i subministrament i
estesa de paviment de sorra garbellada.
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Giulia Mirto
Regidora d'Educació, Habitatge, Infància
i Serveis Socials

Hem realitzat una sèrie de millores per al
dia a dia dels nostres centres educatius,
tant per al personal docent com per a
l’alumnat. Des de l’Ajuntament seguirem
treballant per l’objectiu principal, que
sempre és el benestar de l’alumnat
alhora que l’entorn acompanyi en la
tasca educativa que duen a terme els
nostres centres.

Demanen la posada en
marxa de la T-Mobilitat
Abrera, Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de
Montserrat i Sant Esteve Sesrovires
volen que es bonifiqui amb una zona
aquests municipis per compensar la
ciutadania exclosa de la tarifa plana
de zona 1 que tenen els 36 municipis
de l’AMB des de l’1 de gener.
Els alcaldes i alcaldesses d’Abrera,
Castellví de Rosanes, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat
i Sant Esteve Sesrovires van registrar el
9 d'abril en el departament de territori de
la Generalitat a Barcelona un text con-

sensuat i adreçat al conseller de Territori i
Sostenibilitat, Damià Calvet, per demanar
millores en el sistema tarifari del transport públic per a aquests set municipis.
Mentre que des de l’1 de gener d’enguany 36 municipis de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) es beneficien
de la tarifa plana de zona 1, als set municipisdel Baix LLobregat Nord abans
esmentats no se’ls aplica cap mena de
bonificació i, per tant, aquesta ciutadania
ha de pagar comparativament molt més
pel transport públic.
Els alcaldes i alcaldesses demanen
la implantació de la T-Mobilitat “al més
aviat possible i que s’implementi un nou
sistema tarifari més just i transparent”
i que fins que no es posi en marxa el
nou sistema tarifari “es bonifiqui amb la
reducció d’una zona els municipis que
no hem estat beneficiats per la tarifa
plana, per tal de minimitzar el greuge
que patim els veïns dels municipis no
metropolitans”.

Abrera i Sant Esteve
Sesrovires signen l'acord
per la cotitularitat del
Casal Social de Ca n’Amat
L'alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i
el de Sant Esteve Sesrovires, Enric
Carbonell, van signar el dimecres 3

d'abril el conveni que regula la cotitularitat del Casal Social del barri
de Ca n’Amat (Av. Sant Esteve, s/n,
Sant Esteve de Sesrovires). A Abrera
li correspon un 19,59% mentre que
la resta li pertoca al municipi veí.
L'objectiu de l'acord signat pels dos
alcaldes és normalitzar la situació del
Casal Social, pel que fa a la inscripció
registral com a la gestió intermunicipal.
L'acord també permetrà iniciar la licitació
per la gestió del servei de bar del casal.
Els dos ajuntaments tindran els mateixos drets d'utilització del Casal Social
de Ca n'Amat. Els consistoris assumiran
també a parts iguals les despeses pel que
fa al manteniment i obres de l'equipament, que s'acordaran prèviament. La
resta de despeses anirà a càrrec de l'Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires.
Els plens municipals d'ambdós municipis van aprovar el mes de març passat
els convenis sobre la cotitularitat del
Casal Social de Ca n'Amat.

Demanem a la Generalitat l’inici de les obres per
millorar de forma urgent els jutjats de Martorell
El nostre Alcalde, Jesús Naharro, juntament amb altres alcaldes del Baix
Llobregat i l’Anoia, va demanar al Departament de Justícia de la Generalitat
l’inici de les obres per millorar les instal•lacions dels jutjats de Martorell, en
una reunió mantinguda amb responsables de Justícia el mes de juliol passat.
Les instal·lacions dels set jutjats de
Martorell es troben en una situació precària pel mal estat dels espais que ocupen, des de fa 24 anys, en els locals de
sis edificis situats al passeig del Sindicat
i l’avinguda Pau Claris, que presenten diferents deficiències: filtracions d’aigua,
locals amb el sostre apuntalat per deficiències en l’estructura, sortides d’emergència tapiades i espais inaccessibles per
a les persones amb mobilitat reduïda.
Els darrers anys s’han realitzat diverses revisions i la Generalitat invertirà 8
milions d’euros per a la creació d’una
nova Ciutat Judicial del Baix Llobregat
Nord, que s’ubicarà en un solar de Can

Carreras, al costat l’Estació de Ferrocarrils
de la Generalitat de Catalunya (FGC) de
Martorell, i que entrarà en funcionament
l’any 2024, segons les previsions.
També és previst el trasllat provisional dels jutjats 4, 5 i 7 a un altre edifici
durant l’any 2020, que encara s’ha d’adequar per acollir les instal·lacions de Justícia.

EXIGIM UNA INTERVENCIÓ
INMEDIATA
Des de l’Ajuntament d’Abrera exigim
una intervenció immediata i urgent. Com
ha explicat l’alcalde, Jesús Naharro, “Particularmente desde Abrera resaltamos
que el Registro Civil no es accesible
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para la ciudadanía y esto conlleva muchos problemas. Exigimos que se haga
una intervención urgente y rápida para
subsanar esta deficiencia”.
“Entendemos que la justicia tiene que
ser un servicio de calidad para todos los
vecinos y vecinas. Los juzgados de Martorell pueden ser los más precarios de
Catalunya y nosotros exigimos que esta
solución se haga lo más rápido posible.
Ya tenemos partida presupuestaria consignada y vigilaremos que se hagan las
obras lo antes posible”, ha afegit l’alcalde.
Els jutjats de Martorell donen servei a nou
municipis de les comarques del Baix Llobregat i de l’Anoia, amb 135.000 habitants.

A

ACTUALITAT

L’alcalde d’Abrera,
Jesús Naharro,
conseller de Política
Territorial del Consell
Comarcal del Baix
Llobregat
El nostre alcalde, Jesús Naharro,
ha estat escollit conseller de Política Territorial del Consell Comarcal del Baix Llobregat. L’elecció
va tenir lloc en el ple de constitució celebrat a la seu del Consell, a Sant Feliu de Llobregat, el
divendres 19 de juliol, en el que
van prendre possessió els nous
càrrecs electes de la legislatura,
2019-2023.
L’alcalde, Jesús Naharro, ha destacat que la seva elecció com a nou
conseller de Política Territorial és una
“responsabilitat que agafo amb la intenció de poder apropar les necessitats de les nostres veïnes i veïns en
matèria d’infraestructures, coordinar
polítiques d’habitatge i projectes que
tinguin com a destí el Baix Llobregat
i la seva ciutadania”.
“El Consell Comarca ha de ser una
eina de proximitat que ajudi a impulsar
millores en la nostra vida diària, treballant conjuntament amb la Diputació
de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Estat”, ha afegit l’alcalde
El Consell Comarcal és, després
de l’Ajuntament, la institució pública
més propera a la ciutadania. La seva
composició depèn dels resultats de
les eleccions municipals. Després
dels comicis del 26 de maig passat, el
Consell Comarcal del Baix Llobregat
està format per 39 conselleres i consellers: 16 del Partit Socialista de Catalunya (PSC), 9 d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), 5 d’En Comú
Guanyem (ECG), 5 de Ciutadans (Cs)
i 4 de Junts X Catalunya (JxCAT).

Demanem millores urgents en matèria de seguretat
Abrera, Collbató, Esparreguera, Olesa de Montserrat i Sant Esteve Sesrovires
van signar el 9 de maig a l’Ajuntament d’Abrera una carta adreçada al Conseller d’Interior de la Generalitat, Miquel Buch, per tal d’instar a la conselleria
a què desenvolupi un pla de millores de mitjans i d’ampliació de recursos
dels territoris d’aquests municipis de manera imminent.
Els cinc municips del Baix Llobregat
Nord destaquen que són conscients
de la bona feina realitzada per l'ABP de
Martorell, però també són sabedors de
les seves limitacions per la manca de
recursos i de mitjans existents, fet que
sovint els aboca a destinar mitjans i recursos municipals per poder col·laborar
amb els Mossos en les seves tasques.

Tres integrants de
la Policia Local s’han
llicenciat a l’Institut de
Seguretat Pública de
Catalunya
El dimecres 19 de juny va tenir lloc
a l’Institut de Seguretat Pública de
Catalunya l’acte de la llicenciatura
dels i les alumnes pertanyents a la
32a promoció de policies. D’aquests,
3 són membres de la plantilla de la
Policia Local d’Abrera que han superat amb èxit el curs de formació
bàsica per a policies.
Els i les 804 membres de les policies
locals i del cos de mossos d’esquadra
han compartit nou mesos d’intens treball amb un total de 1.282 hores lectives
impartides, amb un model que pretén
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També apunten que malgrat la voluntat dels ajuntaments de col·laborar
amb qualsevol institució, consideren
que aquest esforç no s’ha de considerar com un fet “normal”, i és per això
que insten a la Conselleria d’interior a
què desenvolupi un pla de millores de
mitjans i d’ampliació de recursos en els
nostres territoris de manera imminent.

afavorir la interrelació entre els cossos
de la policia de Catalunya i una col·laboració més eficaç i eficient. D’aquests
alumnes, 3 són membres de la plantilla
de la Policia Local d’Abrera, que han
superat amb èxit el curs de formació
bàsica per a policies.
L’acte, també conegut entre els aspirants com “la tirada de gorres”, suposa la
culminació a uns mesos de feina diària
intensa que tenen la seva recompensa
amb la recollida de diplomes que certifiquen la superació del curs.
La data esdevé especial pels i les
aspirants, però sobretot per les seves
famílies que representen un suport fonamental en el llarg camí que aquests
recorren per aconseguir graduar-se com
a policies.
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, va
assistir a l'acte acompanyat per l’Inspector en Cap de la Policia Local d’Abrera,
Juan Antonio González, i el Caporal Coordinador, Martín Gutiérrez.

Els i les infants de les
escoles bressol d’Abrera
visiten la 'Policia Amiga'
Un total de 94 infants, de l’Escola
Bressol Municipal Món Petit, de la
Llar d’infants Quitxalla i del Centre
de Suport Familiar El Cangur d’Abrera van visitar el dijous 6 de juny la
nostra comissaria de la Policia Local
per tal de conèixer l’activitat que s’hi
realitza des del cos de policia.
Des del Servei d’Educació de l’Ajuntament d’Abrera, conjuntament amb el
Servei de Seguretat Ciutadana, vam organitzar aquesta activitat que consisteix
en apropar la Policia Local d’Abrera als
infants de 2 i 3 anys per tal de poder establir una relació de confiança i proximitat.
Des de primera hora un autocar va recollir a tots els i les infants per portar-los a
la comissaria. Allà, els i les policies els van
ensenyar les seves dependències i també
van poder pujar als seus vehicles, fer sonar
la sirena o posar-se les seves gorres. També
van fet una activitat en petit grup en la que
se’ls ensenyava a moure’s per la via pública.

Campanya forestal
a Abrera
El mes de juliol, des de l'Ajuntament
d'Abrera vam realitzar els treballs de
manteniment i risc d’incendi en les
franges perimetrals de protecció contra incendis forestals als barris d'Abrera i al nucli urbà. També vam continuar amb els treballs d'adequació de les
zones verdes i parcel·les municipals.
Vam treballar en el manteniment de
les franges de protecció perimetral per
evitar els incendis forestals i vam tenir cura
de les zones verdes municipals. Es van
fer treballs d’aclarida perimetrals, a una
distància mínima de 25 metres d’amplada.
El manteniment té com a objectiu
aclarir els arbres i els matolls. Aquests
treballs queden definits en el Pla de Prevenció d’incendis forestals als barris
d’Abrera, també denominat PPU, i s'afegeixen als ja realitzats aquest any per
Protecció Civil d'Abrera a tot el terme
municipal d'Abrera.

Primera sessió
plenària de la Junta
Local de Seguretat
d'Abrera
La sala de plens de l'Ajuntament va
acollir el dijous 14 de març la primera Junta Local plenària de Seguretat
d'Abrera, que estableix les polítiques
de seguretat en el municipi, amb
l'assistència de representants de
les associacions de veïns d’Abrera
i dels grups municipals, una sessió
per explicar les dades de seguretat a
Abrera de forma clara i transparent.
Cal destacar la reducció del nombre
de delictes en un 9,22% entre els anys
2017 i 2018. La disminució dels delictes
contra les persones en un 28,33%, el descens dels delictes contra el patrimoni en
un 11,35%, i la disminució dels robatoris
amb força a domicilis en un 31,17%, també en el període 2017-2018.

PROHIBIT FER FOC AL BOSC
Recordem que des fins al 15 d’octubre està prohibit fer foc en zones
forestals i el seu entorn, ja que estem
en temporada alta de risc d’incendis forestals. La prohibició inclou tant finques
forestals que estiguin poblades d’espècies
arbòries com les que no, així com en una
franja de 500 metres al seu voltant.

ADEQUACIÓ DE CAMINS
Des de l’ajuntament d’Abrera, mitjançant
un conveni amb l’ADF EL ROURE i la Diputació de Barcelona, realitzem un any més
el manteniment d’una sèrie de camins de
la xarxa primària d’extinció contra incendis
dins del Pla de Prevenció d’incendis (PPI).
Aquest 2019 treballem en el repàs de
manteniment de les plataformes de servei
i de la seccions de servei del camí Xampla, camí de Can Popoch, camí Roca la
Monac i el camí de Sant Ermengol.
Per garantir la ràpida detecció de columnes de fum o incendis forestals, des
de l’Ajuntament d’Abrera vam destinar durant els mesos d’estiu els recursos del pla
d’informació i vigilància contra incendis
forestals (PVI).
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La taxa de delictes a Abrera és de 41,5
per cada mil habitants, 31 punts per sota
dels 72 per cada 1.000 habitants registrats a tot Catalunya.
En els anys 2017 i 2018 s'incrementen les estafes en un 22,08% (una de les
causes principals són les noves formes
de pagament per internet) i els delictes
contra la seguretat viària en un 95,45%;
aquests últims amb motiu de l’increment
de l’activitat de la Policia Local, que ha
augmentat el número de controls per
prevenir la conducció sota els efectes
de l’alcohol i les drogues.
La modernització i professionalització de la Policia Local i la coordinació
entre les diferents forces i cossos de seguretat són altres aspectes que es van
comentar a la Junta Local de Seguretat.
La Junta local de seguretat estableix
les polítiques de seguretat local i fixa els
criteris de coordinació, col·laboració
i cooperació dels diversos cossos de
policia i altres serveis de seguretat. És,
així mateix, l'òrgan de participació dels
diversos sectors socials que es poden
veure afectats.

Vam organitzar una unitat de vigilància
que recorre tot el territori d’Abrera. Amb
permanent contacte amb les guaites i les
diferents unitats mòbils i Protecció civil de
l’Ajuntament.
A més, des de l’àrea de seguretat i
protecció civil d’Abrera vam coordinar
en unitats mòbils la vigilància de les zones forestals mitjançant els voluntaris
de protecció civil, distribuint-los per fer
tasques de control, vigilància dels possibles incendis i d’informació i dissuasió als
ciutadans d’Abrera.

A

ACTUALITAT

Reconeixem la gran
tasca de l’Estrella
Alonso a l’Associació de
Voluntaris de Protecció
Civil d’Abrera
El dimecres 17 de juliol, la sala de plens
de l’Ajuntament va acollir un emotiu
acte d’homenatge dedicat a l’abrerenca Estrella Alonso, per la seva gran
tasca al capdavant de l’Associació de
Voluntaris de Protecció Civil d’Abrera.

Familiars, companys i companyes, càrrecs electes, i membres de la junta de l’entitat abrerenca van assistir a l’acte. L’alcalde,
Jesús Naharro, i la regidora de Seguretat
i Protecció Civil, Guadalupe Marcos, van
dedicar unes paraules d’agraïment i reconeixement a la feina realitzada per l’Estrella Alonso a l’entitat de voluntaris. Jesús
Naharro li va fer entrega d’una placa commemorativa com a record.
L’any 1994, diversos veïns i veïnes van
formar un grup de voluntaris i voluntàries.
L’Ajuntament va impulsar la creació d’una
entitat dos anys després. L’any 2003 es va
constituir l’Associació de Voluntaris de

Protecció Civil d’Abrera, amb l’Estrella
Alonso com a vocal de la Junta Directiva. Des del 28 de juny de 2005 al 4 de
desembre de 2019, va ser la presidenta
de l’associació.
A principis d’aquest 2019, l’Estrella va
finalitzar la seva col·laboració amb l’entitat. Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm la feina que ha realitzat pel nostre
municipi durant tots aquests anys en
esdeveniments i tasques de seguretat,
col·laborant amb la Policia Local. L’associació de voluntaris demostra, davant
de qualsevol activitat, el seu compromís
amb la seguretat.

Campanya de
civisme a favor del
descans del veïnat
A les nits d'estiu, els espais públics
com parcs i places apleguen un bon
nombre de veïnes i veïns. Amb l'objectiu de reduir els sorolls nocturns
en aquests espais, des de l'Ajuntament d'Abrera vam engegar aquest
estiu una campanya de civisme municipal per sensibilitzar la ciutadania
en el respecte al descans del veïnat.
Amb els missatges "Abaixa el soroll,
puja el civisme", "A Abrera respectem
el descans. Abaixa el volum" i "Respecta el descans del veïnat", vam convidar
la ciutadania a gaudir dels nostres espais
públics amb un volum adequat, compatible amb el descans.
El nostre alcalde, Jesús Naharro, va
explicar que “se puede disfrutar de los
amigos, de la compañía de nuestros seres queridos en un volumen adecuado
que sea compatible con el descanso y
el civismo de nuestras vecinas y vecinos”.
La campanya de comunicació posarà èmfasi en els parcs del municipi
amb més afluència de veïnes i veïns
durant les nits d’estiu.

Més agents cívics
Apostem per la millora del civisme i
de la convivència en el nostre municipi. Amb aquest objectiu, des de
l'Ajuntament hem ampliat l'equip i
comptem amb tres agents cívics.
Els agents cívics treballen des del Servei de Convivencia i Mediació Ciutadana
d'Abrera, formant part de l'equip de convivència, i realitzant tasques de detecció
i sensibilització, conjuntament amb els
dinamitzadors comunitaris. La Maite González, el Miguel Garcés i la Charo Escobar
desenvolupen les tasques d'Agents Cívics
a Abrera fins a finals d'aquest d'any.
Tot l'equip, desde la direcció del servei
de mediació, treballa a diari per reforçar la
convivència en el conjunt del municipi. Els
objectius són: promoure el civisme, ajudar
a prevenir els conflictes als espais públics
i vetllar per una bona convivència amb
especial atenció als indrets de més afluència.

Abrerainfo

12

Setembre 2019

La seva tasca cerca la conscienciació,
les actituds i els comportaments cívics
informant, requerint i advertint a les
persones d’aquelles conductes que pertorben una convivència adequada, sensibilitzant en l’ús responsable i respectuós
de l’espai públic.
En paraules de la responsable del Servei de Convivència i Mediació Ciutadana,
Jessica Ahaik, "la incorporació d'aquestes figures al nostre municipi és de gran
importancia. Els agents cívics realitzen
unes tasques i un primer contacte amb
els veïns i veïnes que ens resulta molt
útil i necessari. Ells detecten i deriven
situacions de possible conflicte per que
nosaltres des del servei podem intervenir. A més a més i com a tasca principal, gràcies a la seva presència ajuden a
prevenir i a donar suport en els casos
que els abrerencs i abrerenques es troben
front dificultats. Estem molt contents de
poder continuar amb aquest projecte i
millorar-lo dia a dia".

Jornada artística i
comunitària a l’Escola
Josefina Ibáñez
Veïns i veïnes del barri de Can Morral
van participar el dissabte 18 de maig a
la jornada artística i comunitària que
va tenir lloc a l'Escola Josefina Ibáñez
amb la pintada d’un mural, inflables,
animació i una paellada popular.
El Servei de Mediació Ciutadana
de l’Ajuntament d’Abrera va organitzar
l'activitat juntament amb l’Associació de
Veïns de Can Morral, l’Escola Josefina
Ibáñez i l'AMPA del centre.

Veïns i veïnes de totes les edats van
participar pintant un mural a la façana
de l’Escola Josefina Ibáñez, i també hi
va haver inflables infantils i música per
amenitzar la jornada a càrrec de l‘Associació Juvenil Garsasound. A partir
de les 13.00 h, tots els assistents van

Taller formatiu
'Comptabilitat
per a associacions'
La Casa de Cultura (Federico Garcia
Lorca, 17) va acollir els dimarts 11 i 18
de juny el taller formatiu 'Comptabilitat
per a associacions', adreçat a totes les
entitats abrerenques. Des de l'Ajuntament d'Abrera vam organitzar aquest
taller formatiu amb el suport de la DIBA
Oberta (Diputació de Barcelona).

Abrera participa!
Pressupostos
Participatius d’Abrera
del període 2019-2022

acollir el divendres 13 de setembre a les
13.30 hores el sorteig públic per a la designació dels integrants del Grup Motor
dels Pressupostos Participatius del període 2019-2022.
El nou Grup Motor ha d’actuar en el
marc
dels Pressupostos participatius del
Vols millorar Abrera? Tens propostes
període 2019-2022 i estarà integrat per:
pel nostre municipi? Des de l'Ajuntal’alcalde, el Secretari, 5 representants dels
ment d'Abrera tornem a engegar el
grups polítics municipals (1 per grup), 3
procés dels Pressupostos Participatius
representants del teixit associatiu del mui el Grup Motor que s'encarregarà de
davant
nicipio i 3 representants dePresentació
ladelciutadania
garantir i dinamitzar el procés de 2019
Grup Motor
Convocatòria
pública/es
Com es va Validació
informar,i audiència/es
es va obrir
un
i dels següents 3 anys.
Presentació
i presentació
de les propostes
de presentació
període
de
presentació
d’inscripcions,
i difusió del procés
de propostes
presentades
de propostes
L'any 2018 vam encetar els primers
comprés entre el dilluns 19 d’agost i el
Pressupostos Participatius d'Abrera. Endiumenge 8 de setembre, per a la preguany les veïnes i veïns d’Abrera tornarem
sentació de candidatures per cobrir les
1
2
3
4
a proposar, debatre i decidir en els presplaces reservades als representants del
supostos participatius el destí de 200.000
teixit associatiu del municipi i de la ciuta8
7 aquest marc,
6 es va establir
5 que
€ de la partida d’inversions (obres, modania. En
biliari urbà, enllumenat públic, senyaliten cas que es presentessin més candidazació viària, clavegueram, vehicles, web,
tures que el nombre de places a cobrir,
aplicacions informàtiques, equipaments
s’assignarien
mitjançant sorteigVotació
públic.
Memòria final
Execució i seguiment Escrutini i presentació
de
les
propostes
de
les
propostes
del
procés
de
les
propostes
d’edificis, etc.).
Finalitzat el termini de presentació
de
i exposició pública
seleccionades
guanyadores
La Sala de Plens de l'Ajuntament
candidatures, el nombre d’inscripcions
d'Abrera (plaça de la Constitució, 1) va
presentades pels ciutadans (a títol individu-

poder gaudir d’una paellada popular
gratuïta.
Des de l'Ajuntament d'Abrera felicitem l'Associació de Veïns de Can Morral,
l’AMPA i l'equip docent i directiu de l'Escola Josefina Ibáñez i l'Associació Garsasound per la gran feina realitzada.

L'objectiu és donar a conèixer a les
entitats sense ànim de lucre del nostre
municipi les seves obligacions comptables i ajudar a entendre els principis bàsics
de la comptabilitat.
Una vuitantena persones van assistir a les dues sessions dels tallers en representació de diverses entitats abrerenques. Els i les assistents van poder
conèixer les obligacions comptables de
les associacions i van tenir la possibilitat
de formular preguntes i resoldre dubtes
amb la docent, de la Fundació Catalana
de l'Esplai.

al) va ser superior a les places a cobrir. Per
aquest motiu, el divendres 13 de setembre
vam celebrar un sorteig públic per designar
els representats de la ciutadania. Més informació al web municipal abrera.cat

Decideix

Participa

Millora

Anima’t
Construeix

C
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Y

CM

MY

CY

CMY

K

Plaça de la Constitució, 1
08630 Abrera
93 770 03 25
abreraparticipa@abrera.cat
ajuntamentabrera.cat
@AbreraInforma
@abrerainfo
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a

Presentació
de propostes de projectes
per als pressupostos
participatius d’Abrera 2019

Entr e totes i tots
fem Abrera!

A

ACTUALITAT

Antonio Villalba
HOMENATGES
15 de març va ser l'últim
A L’AJUNTAMENT Eldiadivendres
de feina del sergent de la Policia
Local, Antonio Villalba, després de 34
D’ABRERA
anys de servei pel municipi d'Abrera.
El sergent va ser homenatjat en dos
emotius actes durant la jornada.

Paquita Gómez
La sala de plens del consistori va acollir, el divendres 12 de juliol, un emotiu acte d’homenatge per la companya Paquita Gómez, que es va jubilar
després de 40 anys de servei a Abrera,
amb familiars, companyes i companys.
L’alcalde, Jesús Naharro, va agrair
la gran feina realitzada per la Paquita
Gómez a l’Ajuntament d’Abrera durant
quatre dècades a diferents departaments
com el Gabinet d'Alcaldía i el Departament de Gerència i li va entregar una
placa commemorativa per la seva jubilació, en nom de totes les persones que
formem part de l’Ajuntament. També l’ex
gerent de l'Ajuntament, Ferran Alberdi,
va agraïr a la nostra companya Paquita la
gran feina realitzada al servei del municipi.
Dos néts de la Paquita Gómez van dedicar a la seva àvia una bonica poesia que
va ser rebuda amb forts aplaudiments.
A continuació, els i les assistents a l’acte
de comiat vam veure un emotiu vídeo
realitzat per les companyes de feina de
la Paquita, amb un recull de fotografies
i missatges de comiat de companys i
companyes de feina. Les companyes de
l’Ajuntament també li van entregar diversos regals i una tarja de felicitació.
L’acte va finalitzar amb una foto de
grup davant l'Ajuntament i un pica pica,
gentilesa de la Paquita Gómez.

Al matí, l'Escola Francesc Platón i Sartí va sorprendre el sergent amb una sorpresa al pati del centre, després de regular
el trànsit durant l'entrada dels escolars per
darrera vegada. Els i les alumnes de primària de l'escola van agrair al sergent la seva
tasca durant més de trenta anys.
A la tarda, el sergent va rebre un merescut homenatge a la Casa de Cultura amb l'assistència de la Policia Local,
companys i companyes de l'Ajuntament d'Abrera, familiars i amics. L'acte

Primitiva Fernández
Després de 42 anys de servei a Abrera, la nostra companya del departament de Serveis Econòmics, Primitiva Fernández, es va jubilar el dimarts
28 de maig. Companyes, companys
i familiars vam participar en un merescut i emotiu homenatge a la sala
de plens del consistori.
L’alcalde en funcions, Jesús Naharro,
va agrair la gran feina realitzada per la Primitiva Fernández a l’Ajuntament d’Abrera
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va començar amb la formació dels i les
agents de la Policia Local i Protecció
Civil a l'exterior de l'edifici per rebre el
sergent. Seguidament, l'alcalde, Jesús
Naharro, l'inspector de la Policia Local,
Juan Antonio González i el regidor de
Seguretat Ciutadana, Protecció Civil i
Personal, José Luis Hita, van adreçar unes
paraules de reconeixement del gran valor humà i el treball realitzat pel sergent
Villalba per Abrera. A continuació, els presents van veure un vídeo amb fotografies realitzades al sergent durant els anys
de servei.
Després, el sergent Villalba va ser obsequiat amb una foto del comiat realitzat
al matí a l'escola, una placa commemorativa, un bolígraf, el recull de fotografies en
suport digital i una samarreta dels Diables
d'Abrera. L'acte va finalitzar amb una foto
de grup i un berenar.

durant quatre dècades en el departament
de Serveis Econòmics i li va entregar una
placa commemorativa per la seva jubilació en nom de totes les persones que
formem part de l’Ajuntament.
Seguidament, els i les assistents vam
veure un bonic i emotiu vídeo amb
un recull de fotografies de la trajectòria
personal i professional de la Primitiva
Fernández realitzat per la seva filla, que
també va adreçar unes paraules d’agraïment a la seva mare. L’acte va finalitzar
amb una foto de grup de totes i tots els
assistents.

Apostem pels Centres
Locals de Serveis
a les Empreses
El nostre alcalde, Jesús Naharro, juntament amb la regidora de Promoció
Econòmica, Guadalupe Marcos, van
signar el dimarts 2 de juliol un conveni de col·laboració amb diferents
ajuntaments de la comarca per dur a
terme un projecte supramunicipal en
l'àmbit d'actuació dels Centres Locals
de Serveis a les Empreses.
A la signatura del conveni van participar
l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro; l'alcalde
de Castellví de Rosanes, Joan Carles Al-

Visitem l’empresa
Gestamp Abrera
El dijous 18 de juliol, l'alcalde Jesús
Naharro, i la regidora de Promoció
Econòmica, Guadalupe Marcos, van
visitar el centre R + D i la planta productiva de Gestamp a Abrera.
Les instal·lacions de la multinacional Gestamp estan especialitzades en el
disseny i desenvolupament de components metàl·lics per a l'automoció per a
la fabricació de cotxes més segurs i lleugers, amb un millor consum d'energia i
impacte en el medi ambient.
L'alcalde i la regidora van visitar les
instal·lacions de l'empresa i van assistir a
la presentació dels resultats del projecte

Forma't amb Promoció
Econòmica d'Abrera!
Organitzem noves propostes formatives per l’últim trimestre de l’any. Si
vols formar-te després de les vacances
d’estiu, ho pots fer al teu municipi!Hem
planificat cursos que tenen una alta
demanda d’ocupació en el mercat de
treball actual per tenir un major èxit
d’inserció.
Si estàs aturat o aturada aprofita
aquesta oportunitat per a millorar les teves competències professionals i així augmentar les teves possibilitats de trobar una
feina. Els cursos que oferirem a les Aules
del Departament de Promoció Econòmica (primera planta del Mercat Municipal.

mirall; l'alcalde de Collbató, Miquel Solà;
l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas;
l'alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa;
l'alcaldessa d'Olesa de Montserrat, Pilar
Puimedón; l'alcalde de Sant Andreu de
la Barca, Enric Llorca; i l'alcalde de Sant
Esteve Sesrovires, Enric Carbonell.
El conveni, amb vigència fins l'any
2021, estableix la creació d'una comissió

de seguiment, entre d'altres mesures, pel
desenvolupament dels Centres Locals de
Serveis a les Empreses.
Des de l'any 1994, els municipis treballem de forma coordinada pel reconeixement a l'emprenedoria amb l'organització conjunta de nou edicions de
concursos d'iniciatives empresarials al
Baix Llobregat Nord.

Communion, subvencionat en el marc
H2020 per la UE, que desenvolupa una
innovadora solució per a la fabricació
de components més lleugers i segurs.
Jesús Naharro va destacar "la importància de conèixer el teixit empresarial del
municipi i que Abrera tingui un model
empresarial d'acord amb les noves necessitats, amb companyies dedicades a
la investigació, tecnologia i desenvolupament. És el model que des d'Abrera
potenciem i hi donem suport".
En aquest sentit, Guadalupe Marcos
va explicar que des del “Departament de
Promoció Econòmica de l’Ajuntament
és important conèixer les empreses
per donar cobertura a les seves necessitats”. Escolteu les declaracions de
l’alcalde i la regidora en la part inferior
d’aquesta pàgina.

Rambla del Torrentet, 16) durant el darrer
trimestre de l’any són els següents:

OCTUBRE
• ACTIC II. Horari per determinar. Finalització al novembre.
• Auxiliar de magatzem, Classes als
matins. Finalització al desembre.
• Carretoner. Classes de 9 h a 14 h. Finalització a l'octubre.
• Gestió administrativa. Classes de 9 h
a 14.30 h. Finalització el juny de 2020.
• Utilitza l'smartphone en a la recerca
de feina. De 9.30 h a 12.30 h. Finalització a l'octubre.

NOVEMBRE
• EXCEL - Nivell intermedi. Classes a
la tarda, de 16 h a 19 h. Finalització al
desembre.
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• SAP - Nivell intermedi. Classes a la
tarda, de 16 h a 19 h. Finalització al
desembre.
• Buscar feina per Internet. Classes al
matí, de 9.15 h a 12.15 h. Finalització
el 13 de novembre.
• Manipulació d'aliments. Classes a les
tardes, de 15 h a 19 h. Finalització al
desembre.
Si estàs interessat o interessada en alguna formació pots emplenar la teva fitxa
de pre-inscripció directament al Departament de Promoció Econòmica (primera planta del Mercat Municipal. Rambla
del Torrentet, 16). Recordem que l’horari
d’atenció al públic dés de dilluns a divendres de 9h a 14 h. Per a més informació
també us podeu adreçar mitjançant correu electrònic a promocioeconomica@
abrera.cat o per telèfon al 937700102.

S

SOCIETAT, CULTURA
I ESPORTS

Gaudim de la
nostra Festa
Major amb més
de 70 activitats i
molta participació!
Del divendres 28 al diumenge 30 de
juny, a Abrera vam gaudir de la nostra
Festa Major amb una setantena d'activitats, totes gratuïtes. Des de l’Ajuntament d’Abrera vam organitzar un
any més el gran esdeveniment amb la
col·laboració i empenta de les associacions locals.

PUNTS D’INFORMACIÓ
Enguany vam apostar novament per
millorar la comunicació amb els nostres
veïns i veïnes amb els punts d’informació
situats a la rambla del Torrentet i al passeig de l’Estació. Els informadors i informadores van repartir programes de Festa
Major, orientar als veïns i veïnes i van fer
enquestes.

FESTA MAJOR JOVE
AMB DOS ESCENARIS
Com a novetat, la Festa Major Jove tenia dos escenaris: Can Morral i el nou espai de l'escenari del pàrquing del carrer de
Joan Miró (al costat de l'estació dels FGC)
per obrir el ventall de propostes d'artistes
i entitats d’Abrera, com #Big Tour, Yogur
Griego, Remember the Time, 4Them,
Garsasound i molts més, adreçats al jovent del municipi.

FESTES LLIURES
DE SEXISME I AMB CIVISME
Aquesta Festa Major vam comptar
amb dos punts liles al parc de Can Morral i al pàrquing del carrer de Joan Miró.
Precisament en aquest nou emplaçament
les noies que atenien les persones que
s’hi acostaven pertanyien a l’Associa-
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ció de Joves Garsasound. Se’ls hi va fer
una formació sobre la importància dels
protocols contra les agressions sexistes,
l’atenció al punt lila i la prevenció de les
violències masclistes.

PROGRAMACIÓ ESPECÍFICA
PELS INFANTS
Dins el programa de Festa Major vam
elaborar un d'específic amb les activitats adreçades a tots els i les infants i
les seves famílies, com tallers, espectacles infantils, l’Abrera Circus… A més, vam
comptar amb espais destinats a totes les
persones amb diversitat funcional.

APROPEM ELS BARRIS
A LA FESTA MAJOR
Amb el lema “T’apropem a la Festa
Major” per segon any consecutiu des
de l'Ajuntament d'Abrera vam posar en
marxa durant la Festa Major un servei de
bus per comunicar els barris amb el nucli
urbà.
L’objectiu d’aquesta iniciativa era
apropar els abrerencs i abrerenques a
totes les activitats programades en el
marc de la Festa Major d’enguany. El bus,
amb un recorregut circular, va funcionar
de les sis de la tarda a dos quarts de set de
la matinada el divendres i dissabte, i fins
dos quarts de tres el diumenge.
Per l'Alcalde d'Abrera, Jesús Naharro
la valoració de la Festa Major d'enguany
és molt positiva ja que "ens hem trobat
amb una Festa Major amb gran quantitat
de festes, gran quantitat d'espais, molt encaminada a oferir serveis de proximitat
per a totes les famílies del municipi que
ens ha servit per gaudir en companyonia i
companyia de totes i tots els veïns i veïnes

d'Abrera. A més destaquem des de l'Ajuntament la gran quantitat d'activitats que
hem organitzat, amb una setantena de
propostes per a que tothom en gaudeixi
i trobés el seu espai".
Per la seva part, el regidor de Cultura
de l’Ajuntament d’Abrera, Francisco Sánchez, agraeix l’esforç realitzat per les entitats i la ciutadania en general. “Donem
les gràcies a tots els veïns i veïnes, entitats, personal de l’Ajuntament, proveïdors
i col·laboradors per la gran feina realitzada
durant la Festa Major d’Abrera 2019! Gràcies, Abrera!

FES CLIC A LA FESTA MAJOR
D'ABRERA 2019
Per tercer any consecutiu vam realitzar el concurs Fes Clic a la Festa Major
d'Abrera 2019 a través de la xarxa social
Instagram amb el hashtag #fmabrera19.
El primer premi d'enguany, de 180€
ha estat per a la fotografia feta per @zubikaris amb el seu compte d’instagram. El
segon premi s’ha atorgat a @subi58 amb
una dotació de 120€, i el tercer, de 70€
per a @marmara1984. El jurat del concurs ha estat format per representants de
l'Agrupació Folclòrica d'Abrera i l'Associació de Veïns de Can Morral i personal del
Departament de Cultura i Comunicació
de l'Ajuntament.
Enguany s'han publicat més de 40
fotos a la xarxa social d’instagram amb
el hashtag #fmabrera19. Gràcies a totes
i tots!
L'Ariadna Vilanova Solias, veïna
d'Abrera, que actualment resideix a Barcelona, va ser la guanyadora del Concurs
de Cartells de la festa Major 2019, dotat
amb 600€. Moltes felicitats!
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Festes Majors
dels barris
d’Abrera

Can Morral
L’Associació de Veïnes i Veïns de
Can Morral va organitzar amb
molta il·lusió la primera Festa Major del barri, que va tenir lloc al
pàrquing del carrer de Joan Miró
el cap de setmana 1 i 2 de juny.
Petits i grans van gaudir amb diverses activitats: inflables, animació infantil, fideuà popular, manualitats infantils,
espectable de màgia, correfoc amb la
colla de diables Bram de Foc d’Abrera, música amb DJ Emilio, exhibicions
de ball amb el Grup de Hip Hop del
Casal de Joves, Juventudes Rocieras i
Pica-Pica Popular.
L’Associació veïnal de Can Morral va
valorar molt positivament l’esdeveniment: "Les veïnes i veïns ens han donat
el seu suport i hem viscut unes festes
plenes de bon rotllo i col·laboració. Donem les gràcies a totes les persones que
es van apropar. Els hi expliquem que seguirem lluitant perquè se sentin orgullosos/es de dir #SócDeCanMorral!".
Des de l’Ajuntament vam col·laborar
en l’organització de la festa, que també
va comptar amb el suport dels establiments New Hei, Bar Kalimera, Bar JJK
i el Bar Capritx Ibéric.

Ca n’Amat
Del divendres 12 al diumenge 14 de
juliol, els veïns i veïnes de Ca n’Amat
van celebrar la seva festa, amb tot un
seguit d’activitats a la pista del Casal
Social de Ca n'Amat.
La festa va començar el divendres amb
una xocolatada, animació infantil, sopar
de l’entrepà i ball amb l’orquestra Zafiro
3. El dissabte es van disputar torneigs de
dominó i parxís, es va instal·lar un parc
d’atraccions i es va fer una funció de
teatre a càrrec del grup de Sant Esteve
Sesrovires Salto a la Fama. A la nit es va
celebrar un sopar de germanor, que va
comptar amb l’assistència del nostre alcalde, Jesús Naharro, la regidora d'Acció Social, Educació, Infància i Habitatge,

Giulia Mirto, i l'alcalde de Sant Esteve
Sesrovires, Enric Carbonell. La festa va
continuar amb el ball amb l'Orquestra
Solimar.
I el diumenge es va fer un concurs de
dibuix infantil, festa de l'escuma, atraccions aquàtiques, masterclass de zumba a
càrrec de l'entitat abrerenca Vive y Baila i
Cinema Jove a la fresca amb la projecció
de la pel·lícula "Un pliegue en el tiempo”.
L’Associació de Veïns i Veïnes de Ca
n’Amat 2001 va fer una valoració molt
positiva sobre la "gran participació dels
veïns del barri a la Festa Major de 2019.
Les activitats destinades a totes les edats
han agradat molt! Els membres de l’associació volem donar les gracies a tots els
comerços i a l’Ajuntament que han volgut
col·laborar i fer possible que les nostres
festes cada vegada siguin millors".

Les Carpes de Vilalba
El barri de Les Carpes de Vilalba va
celebrar la seva Festa Major del divendres 12 al diumenge 14 de juliol.
Les activitats van tenir lloc al Casal
Social del barri.
El divendres la festa va començar amb
inflables i jocs gegants. L'alcalde, Jesús
Naharro, va llençar el tradicional "xupinasso" i va tenir lloc un correfoc a càrrec de
la Colla de Diables Infantil Bram de Foc.
Seguidament, el veïnat va gaudir d'una
sessió de Cinema Jove al Carrer amb la
projecció de “Los Vengadores: infinity
war” i del ball amb música dels 80’s i 90’s.
L’endemà es van fer danses amb tallers
de zumba, bachata i audició de sardanes,
un espectacle infantil i inflables esportius.
A la nit, es va celebrar un sopar de germanor amb l'espectacle "Som Cabaret" i ball
amb orquestra, discoteca i brau mecànic.
I el diumenge 14 de juliol, es va fer una
concentració de cotxes minis. Els nens i
nenes es van refrescar amb inflables d'aigua i escuma. Al migdia, el veïnat va gaudir d'una paella popular. L'alcalde, Jesús
Naharro, i la regidora de Comunicació,
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Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+, Montse
Navarro, van participar-hi.
La festa fa continuar amb una exhibició
dels grups de ball Soles de Andalucía i Duende Andaluz de les Juventures Rocieras
d'Abrera, que es va fer a l'interior del Casal
Social per la pluja, i el sorteig de la rifa.
L'Associació de Veïns va felicitar el
veïnat per l' alta participació a totes les
activitats de la festa d'enguany. "Una vez
acabadas las fiestas toca hacer balance.
En primer lugar, dar las gracias a la Junta
por su dedicación y acierto al elegir las
actividades. Todo muy bien organizado y divertido. Además, agradecer a los
vecinos el civismo. No ha habido ningún
incidente, que es lo más importante. Gracias a todos y hasta el próximo evento.
Endavant, Carpes!".

El Rebato
Les veïnes i veïns del barri del Rebato van celebrar del divendres 19 al
diumenge 21 de juliol la seva Festa
Major, amb tot un seguit d’activitats
organitzades al carrer del Rebato.
Les activitats van començar el divendres amb una nova projecció del cicle de
Cinema Jove al Carrer amb la pel·lícula
'Jumanji. Bienvenidos a la jungla’. El dissabte es va organitzar una Festa de l’escuma, una degustació de pinxos i tapes,
l’obertura del Josep’s Bar, un espectacle
de màgia amb el Mag Aloutte, Zumba

Yoguilates Abrera, Correfoc amb la colla
de Diables Bram de Foc i amb la colla
infantil, sopar de germanor i ball de nit.
El diumenge 21 vam cloure la festa
amb inflables d’aigua i jocs tradicionals,
el Josep’s Bar, i una xocolatada seguida
d’havaneres i rom cremat.
L'Associació de Veïns i Veïnes del barri del Rebato va destacar la bona marxa
de la Festa Major d'enguany ja que "ha
estat la millor valorada entre els veïns del
nostre barri. Ha funcionat tot molt bé i
això és gràcies en part a totes i tots els
que formen part de la regidoria de Festes
Populars i també de totes i tots els i les
professionals que treballen a la Brigada

Municipal. També és igual d'important
la col·laboració de totes i tots els veïns i
veïnes que formem part d'aquest carrer".
A banda des de l'associació destaquen
el paper del jovent que "ha estat molt
participatiu i pro actiu amb totes les activitats. De fet aquest era un dels nostres
objectius: que hi hagués diversitat per a
tothom. Un cop més gràcies!".

Can Vilalba
Un any més, els veïns i veïnes del
barri de Can Vilalba van gaudir de la
seva Festa Major amb un ampli ventall
d'activitats organitzades per l'Associació de Veïns. El Casal Social va acollit les diferents propostes, que van
comptar amb una alta participació.
La festa va començar el divendres amb
un Campionat de parxís infantil i adults,
un Campionat de Remigio i un Taller de
manualitats de disseny de samarretes. Seguidament es va disputar la classificació
pel campionat de futbol unisex +16, un
Ball Popular per a la Gent Gran i l'espectacle per a joves a càrrec de #Big Tour.
El dissabte es va fer un Campionat de
petanca i un Circuit Canviaventura a càrrec del Club d’Esports de muntanya Can
Vilalba. Els més menuts i menudes van
poder gaudir amb inflables d’aigua i al
migdia es va fer una Paella Popular. A la
tarda es va realitzar un Taller de manualitats per a tots els públics a càrrec d’Alean,
es van disputar les semifinals de futbol +
16 i una Festa Holy. Seguidament es va
disputar el Campionat de futbol infantil
-16, A la nit, la festa va continuar amb un
Sopar a la fresca a la terrassa del bar del
Casal. La jornada va finalitzar amb el ball
amenitzat amb el Duo Blue Maresme i
Show amb Remember. A la mitja part es
va fer un bingo.
I el diumenge va fer una classe de ioga
i ioga dance amb Monyogui i una Classe

de Zumba a càrrec de Vive y Baila. Durant
el matí hi va haver inflables d’aigua per a
tots els públics i ja al migdia un canó d’escuma. A la tarda es va fer una sessió de
Cinema Popular i un espectacle d’animació infantil amb el grup KIDS i un berenar
popular. A la mateixa hora es va disputar
el Final del Campionat de futbol +16.
Al vespre, l'alcalde, Jesús Naharro,
va entregar les medalles de les diferents
competicions. I a la nit va tenir lloc una
batukada des de les runes del Castell de
Voltrera fins el Casal Social i la tradicional
il·luminació del Castell. La Festa Major
del barri va finaltizar amb un ball amb DJ
i Traca de final de festa.
L'Associació de Veïns de Can Vilalba
va destacar la implicació dels veïns a la
Festa Major d'enguany: "La Festa Major
de Can Vilalba ha tingut molta afluència
per part de les families veïnes de l'urbanització i d'altres indrets. Aquest any, les
novetats, com el ball de la gent gran el
divendres a la tarda, i les classes de Ioga
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i de Zumba han estat un èxit. Com sempre, també els nostres inflables d'aigua
per tots els públics, han estat molt utilitzats per grans i petits degut a la calor
d'aquests dies que convidaven a remullar-se i gaudir. La AAVV, organitzadora de
la Festa Major, amb el suport del nostre
Ajuntament, ha mirat que hi haguessin
activitats per a totes les edats, perquè
poguessin gaudir nens, joves, adults i
gent gran d'aquests dies. Moltes gràcies
ala assistents i fins el proper any!!
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Festes Majors
dels barris
d’Abrera

Santa Maria de Vilalba
Els veïns i veïnes del barri de Santa
Maria de Vilalba van poder gaudir, un
any més, d'uns dies plens d'activitats
en el marc de la seva Festa Major.
Les celebracions van començar el
dissabte 20 de juliol i es van tancar
el passat diumenge 28. L'Associació
de Veïnes i Veïns del barri va organitzar la festa amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Abrera.
La primera activitat de la Festa Major de
Santa Maria de Vilalba va tenir lloc el dissabte 20 de juliol amb el tradicional dinar de
jubilats, que va comptar amb l'assistència
del nostre alcalde, Jesús Naharro. Un any
més, més de 50 avis i àvies dels barris de
Vilalba van passar una bona estona al restaurant Casa Pedro de Les Carpes.
El dimecres 24 de juliol es va organitzar la 13a Caminada popular nocturna i
l'endemà, va tenir lloc una Cercavila de
Gegants i Capgrossos i a la nit, el veïnat va
gaudir del Monòleg “Los Quillos”.
L’oferta d’activitats va continuar el divendres 26 de juliol a la tarda amb la instal·lació de l’Adrenalina Park, Jumping i
Wipeout amb activitats d’aigua. També
amb l’espectacle infantil amb “Fantasy

Sant Miquel

Les activitats van tenir lloc a la pista
del barri abrerenc. El es va fer un sopar de
germanor, seguit de Ball amb DJ Angar.

I el diumenge els més menuts del barri
van gaudir d'una Festa Infantil d'Escuma.
L'Associació de Veïns i Veïnes del
barri de Sant Miquel d'Abrera va destacar
l'èxit de la celebració ja que "la logística
de les taules, cadires, generador, entre
d'altres ha estat perfecte i la comunicació amb l'Ajuntament tambè ha estat
molt fluida i senzilla". També han volgut
fer arribar al nostre consistori un "agraïment per tota tota l'atenció rebuda durant la preparació i execució de la Festa
Major del barri 2019".

Show Events Barcelona” i un refrigeri. Al
vespre, vam gaudir d’Havaneres i rom
cremat a la plaça de l’Església i, a la nit, del
concert “Remember” i música amb DJ.
El dissabte 27 de juliol, la plaça de l'Església va acollir una activitat ben refrescant: l’Aigua Fest. A la tarda es va diputar
un partit de futbol de Velles Glòries Surocopa, i al Casal Social va tenir lloc el Ball
de Jubilats amb coca i cava. La festa va
continuar amb una exhibició i Masterclass
de Zumba amb Vive y Baila i ja a la nit, va
tenir lloc el Correfoc amb Bram de Foc.
El Ball de Nit i Disco Mòbil amb Big Tour
+ Big Éxitos va tancar la festa.
El diumenge 28 de juliol es va celebrar
la missa de Festa Major. Seguidament, petits i grans van poder gaudir d'un Tobogan
gegant al carrer Major amb una piscineta
i d'una Festa de l'escuma. A la tarda es va

fer la Cursa de llits infantil, i la 28a edició
de la Cursa de Llits per a majors de 15
anys. Al vespre es va fer un sopar lliure a
la pista i una sessió del Cicle de Cinema
Jove al Carrer amb la projecció de "Señor
dame paciencia".
Des de l'Associació de Veïns i Veïnes
del barri de Santa Maria de Vilalba es va
valorar positivament la festa, ja que han
tingut "bastant aforament de gent a totes les activitats que hem programat
enguany en el marc de la nostra gran
celebració tot i que per dissabte la predicció meteorològica apuntava que faria
mal temps, la gent va col·laborar en totes
i cadascuna de les activitats que vam preparar i per això volem agraïr a tothom le
seva col·laboració i implicació en la festa". L'Associació també "agraeix a l'Ajuntament d'Abrera la confiança en nosaltres".

Les veïnes i veïns del barri de Sant
Miquel van gaudir el cap de setmana,
27 i 28 de juliol, de la seva Festa Major. L'Associació de Veïns del barri va
organitzar la festa un any més amb la
col·laboració del nostre Ajuntament.

Abrerainfo

22

Setembre 2019

Carrer de La Font
El carrer de La Font va celebrar la
seva gran festa el dissabte 31 d'agost
i el diumenge 1 de setembre amb
diferents activitats programades.
L’Associació de Veïns va organitzar
la festa, amb una alta participació!
El dissabte 31 d'agost va iniciar la festa
amb una botifarrada i ja a la tarda es va fer
una xocolatada amb xurros i una Cantada
d'Havaneres. A la nit es va organitzar un
sopar de germanor al carrer seguit de Ball
de revetlla amb Pere Ribas a partir de la
mitjanit.

La Florida
Les veïnes i veïns del barri de La Florida van celebrar el divendres 20 de
setembre la seva festa! Amb aquest
esdeveniment van finalitzar les Festes
Majors dels barris del nostre municipi,
organitzades per les associacions de
veïns amb la nostra col·laboració.

I el diumenge 1 de setembre a la tarda van
continuar les activitats amb una demostració
de puntaires, seguida del tradicional concurs de coques i una ballada de sardanes
amb la Cobla Vila d'Olesa. Al vespre es va
cloure la festa amb una Traca de Fi de Festa.

“Un any mes, la festa ha estat un èxit
en assistència, tant en les havaneres
com en el sopar i la ballada de sardanes. Agraïm la col·laboració de l’Ajuntament”, va manifestar l’Associació de
Veïns i Veïnes del carrer de La Font.

La festa va començar amb un espectacle de màgia per als més petits i
petites a la tarda. A les 21 h va començar
el sopar de germanor a la fresca, amb
fideuà a càrrec del restaurant Can Martinet. Les famílies van afegir les postres i
el vi o cava. Després del sopar, el veïnat
va gaudir de la música i l’animació de Dj
Jangar. Un any més, el veïnat va gaudir
del sopar i les activitats!

Francisco Sánchez
Regidor de Gent Gran, Cultura i Festes Populars

Un año más hemos vivido las Festes
Majors dels barris muy intensamente.
Es una enorme satisfacción participar
en todas. Las Asociaciones de Vecinos
son los protagonistas de las Festes
Majors de sus barrios. Organizan,
ayudan y trabajan durante el año
intensamente para tres días de fiesta.
Desde el Ajuntament damos todo el
apoyo que necesitan las asociaciones
para que todas las actividades salgan
bien. Damos apoyo logístico y todo
tipo de ayuda para que las vecinas y
vecinos puedan disfrutar de les Festes
Majors dels barris con toda tranquilidad.
Invitamos a todas y todos a disfrutar de
las fiestas.
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La Coral Contrapunt d'Abrera
ofereix un emotiu concert solidari
Tot obrint l’estiu i a les portes de la Festa Major, el diumenge 16 de juny
passat la Coral Contrapunt va oferir un magnífic concert solidari a favor de
l'Associació Espanyola contra el Càncer (AECC) al Centre Polivalent, sota
la batuta de l’Oriol Hernández i l’acompanyament al piano de Jordi Casas
i el rapsoda Antonio Córdoba.

Pintem Abrera amb
el 42è Concurs
de Pintura Ràpida

A l'esdeveniment va assistir la coordinadora del Baix Llobretat de l'AECC de Barcelona, Blanca Xifré, i es van
recaptar 370 €, que es van destinar a
l'Associació

Des de la Coral Contrapunt del nostre
municipi estan molt satisfets pel concert
i també volen agraïr l'assitència del Cor
Mixt de la Unió, per la bona feina realitzada tots i totes.

El diumenge 9 de juny passat
va tenir lloc als carrers, places i
indrets del nostre municipi una
nova edició del Concurs de Pintura Ràpida Vila d’Abrera que un
any més vam convocar des de
l'Ajuntament d'Abrera.
La temàtica de les obres podia ser
qualsevol aspecte d’Abrera, amb una
grandària mínima de 38 cm x 48 cm,
i es podia fer servir qualsevol tècnica pictòrica. El 1er premi va ser per
a l'obra “Vistes de l’Església de Santa
Maria de Vilalba” de l’abrerenc Julio
García. El segon premi, per a “Façana
de Can Martinet” de Laureano Saez i el
tercer premi per al quadre “Interior del
bar Havana (plaça del Doctor Trueta)
de Manuel Doblas.
El lliurament de premis es va realitzar el mateix diumenge 9 de juny a
la Casa de Cultura, un cop finalitzada
la deliberació del jurat. L'alcalde en
funcions, Jesús Naharro, i el regidor de
Cultura en funcions, Francisco Sánchez, van entregar els premis als artistes
guardonats. El primer premi va guanyar
una dotació de 800 €, el segon premi
600 € i el tercer premi, 400 €.

Presentació del llibre 'Celio vence sus
fantasmas' de Juan José Sánchez Fernández
El dilluns 22 de juliol passat es va presentar la segona obra publicada de
Juan José Sánchez Fernández 'Celio vence sus fantasmas' a l'Auditori de
la Casa de Cultura, que estava ple de veïnes i veïns que volien acompanyar
l'escriptor en aquesta nova aventura literària i la seva presentació en públic.
Una quarantena de persones van
omplir l'Auditori de la Casa de Cultura per acompanyar l'escriptor, que va
estar rodejat de la seva família i amics,
L'obra literària 'Celio vence sus fantasmas', que és la segona de l'autor, es va
presentar durant la Segona Fira de Sant
Jordi d'Abrera i ha tingut molt bona acollida entre les lectores i lectors que ja van
gaudir de la primera part: 'La vida mágica
de Celio'.
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A l'acte també hi va assistir l'alcalde
d'Abrera, Jesús Naharro, que va mostrar el
seu agraïment a l'autor per la seva manera de ser, afable, entusiasta, i col·laborador
amb l'Ajuntament, i la regidora de Patrimoni Cultural i Memòria històrica i regidora
adjunta de Cultura, Arantxa Galofré, qui va
gaudir amb les paraules de l'escriptor.
Des de l'Ajuntament d'Abrera felicitem
l'escriptor Juan José Sánchez Fernández i
li desitgem molts èxits literaris!

Celebrem la quarta edició de la fira Abrera Street Food
La fira gastronòmica va reunir el dissabte i el diumenge, 4 i 5 de maig, gairebé
una vintena de Food Trucks al parc de Can Morral. Diferents espectacles
gratuïts per a veïnes i veïns de totes les edats van amenitzar l'esdeveniment.

La Casa de Cultura va acollir el divendres a la tarda a causa de la pluja
l'espectacle infantil “Que peti la plaça”,
a càrrec de la cia. Xip-Xap, un karaoke
infantil, a càrrec de Big Friday, i l'actuació de l'entitat Vive y Baila.
El dissabte 4 de maig, la fira va comptar amb l'amenització de Santi Cámara.
Els nens i nenes van poder participar al
matí en el taller de cuina Tapa Fria, a
càrrec de Manualitats Alean. A la tarda
van continuar els tallers amb Manualitats
Alean i els inflables pels petits i petites.
Les famílies també van gaudir del concert de La Tresca i la Verdesca, dins el

cicle 'Musiquem Abrera'. Seguidament
va tenir lloc una actuació de hip hop, a
càrrec dels grups del Casal de Joves. La
música de DJ Emilio va tancar la jornada.
L'esdeveniment va coincidir al parc
de Can Morral, el diumenge 5 de maig,
amb la celebració del Dia Internacional
de la Dansa, que va comptar amb actuacions i tallers gratuïts a càrrec de diferents entitats abrerenques.Des de l'Ajuntament d'Abrera vam organitzar un any
més la fira gastronòmica Abrera Street
Food amb la col·laboració de diverses
entitats del municipi i el bar Paddington.
Gràcies a totes i tots!

Abrera viu la dansa!
El nostre municipi va celebrar el Dia Internacional de la Dansa, el diumenge 5 de maig, al parc de Can Morral i a la Casa de Cultura (Federico Garcia
Lorca, 17) amb exhibicions de ball i tallers gratuïts a càrrec de les entitats
del municipi que viuen amb passió la dansa.
Vive y Baila, Juventudes Rocieras i
els grups de Hip Hop del Casal de Joves van impartir els tallers de dansa a la
Casa de Cultura. Les classes van ser molt
ben acollides per les veïnes i veïns del
municipi amb una alta participació. Els
i les assistents van ser obsequiats amb
una gorra commemorativa de l'esdeveniment.
Les exhibicions de dansa van tenir
lloc al Parc de Can Morral. L'alcalde

d'Abrera, Jesús Naharro, va donar la
benvinguda a les entitats participants:
Asociación Cultural Bailamos, Vive y
Baila, Abrera Sardanista, Juventudes
Rocieras i els grups de Hip hop del Casal
de Joves. Per acabar va tenir lloc l'espectacle final a càrrec del grup de ball
Iron Skulls. Des de l'Ajuntament d'Abrera
vam organitzar l'esdeveniment amb la
col·laboració de les entitats. Felicitats a
totes i tots!

V Trobada d’Amics de les
Motos d’Abrera

La jornada va comptar amb diverses
activitats, com l’ambientació per part del
grup de batucada Associació de Música
del Carrer, l'actuació dels grups de HipHop del Casal de Joves, un concert
tribut a Miguel Ríos a càrrec de Rock &
Ríos Band, i un recorregut en moto per
diversos carrers d’Abrera. Santi Càmara
va presentar les diferents activitats des de
l'escenari.

El dissabte 6 d’abril va tenir lloc la
V Trobada d’Amics de les Motos
d’Abrera al Parc de Can Morral. Malgrat la previsió de pluja, van ser diversos els motards i els veïns i veïnes
que van gaudir de la trobada.
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L'entitat Amics de les Motos d'Abrera
va organtizar l'esdeveniment motard amb
la col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera,
la Policia Local i Protecció Civil d'Abrera.
A la trobada també es van adherir el grup
de motards abrerencs Riders, entre ells el Josep Pujol i el Xavier Ayach, que van explicar
que realitzen diverses escapades en moto
arreu del país i que Abrera compta amb un
grup nombrós de moters i moteres.

S

SOCIETAT, CULTURA
I ESPORTS

Vintena edició del Concert de Mans Unides
L’entitat Voluntarios contra el hambre i la parròquia de Sant Pere d’Abrera
van organitzar un any més el Concert de Mans Unides, un esdeveniment
benèfic que va comptar amb entitats, cantants i músics d’Abrera com a intèrprets destacats. L’Auditori del Centre Polivalent (plaça del Rebato, 1) va
acollir el diumenge 24 de març, la vintena edició del concert.

Les Caramelles
d'Abrera posen
música al diumenge
de Pasqua
El diumenge 21 d'abril, els cantaires de Caramelles d'Abrera van
realitzar la tradicional cantada de
diumenge de Pasqua a diferents
indrets del municipi. Amb el trenet, les Caramelles van recorrer
el poble fent cantades pel Rebato, Cal Duch, la Residència d'avis
Canigó, la plaça de l'Ajuntament i
el carrer de la Font. La cantada va
finalitzar a l'Església de Sant Pere.
Un any més, l'Associació Folklòrica
i Cultural d'Abrera va organitzar l'activitat cultural amb la col·laboració de
l'Ajuntament d'Abrera. Les Caramelles
van ser rebudes a l'edifici del consistori on van poder recuperar forces menjant mones i bevent mistela i refrescs.

La recaptació del concert, que tenia
una aportació voluntària de 6€ per l'entrada, va tenir com a objectiu l’enfortiment organitzatiu i educatiu, la millora
de l’accés a l’aigua, l’atenció de la salut
i la nutrició i la generació d’ingressos i la
reclamació dels drets com a poble indígena dels Wayúu, al Departament de la
Guajira Manaure (Colòmbia).
L’esdeveniment benèfic, presentat per
Mª Jesús Fernández i Izaera Blue, va oferir
les actuacions de cantants, músics i entitats del nostre municipi Ramon Medina,

Santi Cámara a.k.a. Thunder, combo de
versions de l'Escola Municipal de Música
d’Abrera, FusionUp Music (Luis Frontado
& Américo Toro), Josefina Ramos, Izaera
Blue, Àlex Bonilla, 3 Más 3, Associació Vive
y Baila (grups de Ioga i Dansa del Ventre, i
la col·laboració poètica de Rubén Martín.
L’esdeveniment solidari va ser possible
gràcies a la col·laboració de l'Ajuntament
d’Abrera, Ràdio Abrera, La Copisteria
d’Abrera, Vídeo Carles Paulo, Fotografía
A. Jiménez, Escola Municipal de Música i
l'Associació Vive y Baila.

Gran increment de públic
al cicle de microteatre 'Glops'
Els dissabtes 25 de maig i 15 de juny es van dur a terme les sessions del
cicle de teatre breu de primavera "Glops: píndoles escèniques", organitzat
per l'Ajuntament d'Abrera.
El creixement exponencial del públic
a cadascuna de les sessions i la diversitat d’edats, que també comptava amb un
grup de joves abrerencs i abrerenques,
demostra que el cicle ha funcionat i que
el format contribueix a apropar les arts
escèniques als barris del municipi, amb
una varietat de propostes i gèneres que
enriqueixen la programació.
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Els espectadors van descobrir, en petites píndoles de quinze minuts, el millor
teatre de la mà d'artistes professionals a
espais com l’edifici de Serveis Socials, al
carrer Major, El Capritx Ibèric, a la Rambla
del Torrentet, la sala de Juntes del Mercat
Municipal, l’Auditori del Centre Polivalent,
el pati de Can Garrigosa i la llar d’infants
Quitxalla.

Abrera batega amb la
Diada de Sant Jordi
L’Ajuntament d’Abrera va organitzar
per segon any consecutiu la Fira de
Sant Jordi a la plaça de Pau Casals,
amb una jornada plena d’activitats
per a tots els veïns i veïnes amb la
col·laboració d’entitats abrerenques.
La fira va comptar amb l’estand dels
Abrecedaris, amb escriptors i escriptores del nostre municipi, que van signar
exemplars dels seus llibres: Juan José
Sánchez, Maria José Orobitg, Maria
José Guarch, Susanna Martínez, José
Luis Garcia Herrera, Xabier Novella, i
Jaume Casanova.
També van participar amb un estand
les entitats abrerenques Vive y baila, l’Associació Abrera Contra la Violència de
Gènere, Amics Acollidors dels Animals,
els comerços locals Papelería Abrera i
Manualitats Alean, i les formacions polítiques Abrera en Comú, Ciutadans,
Esquerra Republicana de Catalunya,
Partit Socialista de Catalunya d'Abrera
i Alternativa d'Abrera.
Les regidories de Dones i Igualtat,
Infància i Joventut de l'Ajuntament i la
Biblioteca Josep Roca i Bros també van

participar a la fira de Sant Jordi amb un
estand. Dones i Igualtat va instal·lar un
punt lila amb informació sobre el servei
que realitza en el municipi. Infància i Joventut van realitzar tallers per a infants
i joves de manualitats, com un taller de
roses reciclades, i un de manga i còmic
amb una alta participació.

LECTURES,
MÀGIA LITERÀRIA I MÚSICA
Durant la tarda, diverses activitats van
amenitzar la fira de Sant Jordi, com les
lectures compartides a càrrec d'alumnes

de l’Aula d’Adults d’Abrera i l'espectacle
“Brossabadat”, una barreja sorprenent de
màgia i lectura, llibres i fantasia amb contes i rondalles amb el poeta Joan Brossa
(1919-1998) com a protagonista.
Seguidament, els alumnes i professors
de l’Escola Municipal de Música d’Abrera
van oferir la primera part del concert amb
l’actuació del Cor, que van interpretar la
Cantata “Patruflash” amb la col·laboració
del Grup de teatre Illets d’Abrera. Després
d’un espai per a la poesia i la narrativa, a
càrrec dels Abrecedaris, va actuar el Cor
de Joves i Adults de l’escola.

ENTREGA DE PREMIS
A la mitja part es va fer el sorteig de
la panera cultural de la Biblioteca Josep
Roca i Bros, l’entrega de premis del Concurs de fotografia #abreraenclaudedona i l’entrega de premis del III Concurs

de Relats “Imagina Abrera”. Enguany el
primer premi va ser per Juan José Sánchez Fernández pel seu relat “El enigma
de Can Bros”, el segon premi per l’Eva
María Baos Ruiz per “El susurro del viento” i el tercer premi se’l va endur Esther
Sanahuja i Fabrés amb el seu relat “Tornarem a ser”.
Després va tenir lloc la segona part
del Concert de l’Escola Municipal de
Música amb l’actuació del grups d’alumnes adults. La celebració de Sant Jordi va
finalitzar amb l’actuació de la colla infantil dels diables Bram de Foc d’Abrera.
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SANT JORDI A LES ESCOLES
L’Escola Francesc Platón i Sartí va celebrar l’entrega de premis dels Jocs Florals
al gimnàs del centre. L'alcalde, Jesús Naharro, el regidor d'Ensenyament, Miquel
Tomàs, la tècnica municipal, Maria Edo, i
la representant de l'AMPA, Marisa Porcuna,
van participar en l'entrega dels premis.
L'Escola Bressol Municipal Món Petit,
també celebrar Sant Jordi amb una representació de la Llegenda de Sant Jordi
i l'AMPA va organitzar una parada per recaptar fons pel centre.
A la tarda l’Escola Ernest Lluch també va celebrar l’acte de lliurament dels
seus Jocs Florals, amb la participació de
l'alcalde, Jesús Naharro, el regidor d'Ensenyament, Miquel Tomàs, la tècnica
municipal, Maria Edo, i representants de
l'AMPA del centre, en l'entrega de premis.

SANT JORDI ALS BARRIS
El divendres 26 d’abril al Casal Social
de Les Carpes, l’Associació de Veïns del
barri va organitzar un taller de manualitats per fer un punt de llibre, i la lectura del conte infantil “La llegenda de
Sant Jordi”. Mentre que el dissabte dia 27
d’abril, l’Associació de Veïns de Can Vilalba va organitzar un mercat de segona
mà i tallers infantils.
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Treballem en la consolidació i promoció
de les restes del castell de Voltrera
Amb l’objectiu de preservar un destacat element patrimonial del nostre municipi com és el castell de Voltrera, des de l’Ajuntament estem treballant amb
la Diputació de Barcelona en la consolidació de les restes. També treballem
amb el Consorci de Turisme del Consell Comarcal del Baix Llobregat en la
iniciativa Els 7 miradors de Montserrat per promocionar el castell i el municipi.
El turó del castell d’Abrera és un mirador privilegiat sobre les valls dels rius
Llobregat i Anoia i té comunicació visual directa amb el castell de Castellví de
Rosanes i amb el d’Esparreguera, tots
dos a l’altra banda del riu Llobregat. En
el seu cim es troben les restes del castell
de Voltrera, edificació del segle X, i de la
capella castral de Sant Pere, del segle XII.
El conjunt està catalogat com a BCIN (Bé
Cultural d’Interès Nacional).
La Diputació ens ha lliurat el Projecte bàsic i executiu de consolidació estructural de les restes del castell. L’àmbit
d’actuació inclou les parets laterals i l’absis
de la capella de Sant Pere i les restes del
castell de Voltrera, així com del mur de
contenció de les terres que formen la
plataforma del turó. L’objectiu és aturar
la degradació del monument i consolidar

estructuralment les restes, especialment
aquelles que estan en risc de col·lapse. El
projecte també preveu un recorregut que
permeti obrir l’accés al públic per visitar el
conjunt. La redacció del projecte, dirigit
pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local, ha tingut un cost de 14.889€ i l’import
de les obres previstes és de 195.346€.
El castell de Voltrera, mirador de
Montserrat
La regidoria de Turisme de l'Ajuntament també està treballant juntament
amb el Consorci de Turisme del Consell
Comarcal del Baix Llobregat en la promoció de les restes del Castell de Voltrera. La regidora de Turisme, Guadalupe
Marcos, ha visitat recentment les restes
amb tècnics del consistori i del consorci
de Turisme per treballar en la iniciativa Els
7 miradors de Montserrat.

Arantxa Galofré,

Guadalupe Marcos

Regidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica

Regidora de Turisme, Promoció Econòmica
i Comerç, Protecció Civil i Seguretat Ciutadana

L’Ajuntament d’Abrera va sol·licitar, en la
seva convocatòria 2018, una subvenció
per l’1,5% Cultural al Ministerio de
Fomento, que ja ha estat precondedida
i que finançarà un 70% de l’actuació
de consolidació i obertura al públic del
conjunt arquitectònic i històric.

Ens interessa poder dinamitzar el nostre
municipi i aquesta és una proposta que ens
encoratja a tirar endavant i que puguem
donar a conèixer Abrera a tots els ciutadans
i ciutadanes. Per tant, aquesta iniciativa ens
comportarà la visita de gent de fora, que
després pot gaudir també de les diferents
botigues o restaurants del municipi, i donarem
una visió turística al nostre patrimoni.
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Visita comentada al jaciment
arqueològic de les trinxeres
de la Guerra Civil
Prop de mig centenar de persones van
gaudir de la interessant visita comentada al jaciment arqueològic de les trinxeres de la Guerra Civil Espanyola del
bosc de Sant Miquel, que es va realitzar
el dissabte 29 de juny a les 11 h, coincidint amb la Festa Major. Aquesta ha estat la primera visita pública al jaciment,
coincidint amb els 80 anys de la seva
construcció per part de les tropes republicanes en plena operació de retirada
davant de l'exèrcit franquista.
L’Ajuntament va editar un punt de llibre commemoratiu, que es pot trobar
en diferents dependències municipals i a
la Biblioteca Josep Roca i Bros (Federico
Garcia Lorca, 17) durant aquest estiu.
La visita va ser el primer acte públic de
la nova regidora de Patrimoni Cultural
i Memòria Històrica, Arantxa Galofré,
que va assistir a l’acte acompanyada del
regidor de Cultura, Francisco Sánchez.
També hi era present l’exregidor d’Acció
Cultural i Patrimoni, Miquel Tomàs.
Des de la regidoria es valora molt positivament la nombrosa assistència a l’acte,
fet que demostra que el patrimoni d’Abrera
interessa a la ciutadania i ja s’està valorant
programar més visites com aquesta per tal
d’apropar el coneixement de la historia del
municipi als abrerencs i abrerenques.
Entre el públic també hi havia visitants
de pobles veïns que, atrets per la singularitat d’aquest jaciment d’època contemporània, no es van perdre la magnífica explicació a càrrec de l’arqueòleg Òscar
Augé, un dels experts que el van excavar.
El jaciment encara no està inaugurat. En
els pròxims mesos, les darreres tasques
de senyalització i adequació del lloc donaran per acabades les intervencions de
recuperació de les trinxeres, unes estructures militars excavades a terra.
La campanya d'excavacions es va dur a
terme el passat 2018, una operació promoguda per l'Ajuntament d'Abrera, amb
el suport de la Diputació de Barcelona.

Descobrim
el jaciment
arqueològic
de Sant Hilari
d'Abrera!
Prop de cent persones van arribar,
el dijous 25 de juliol, puntualment a
les set de la tarda a l’esplanada que
s’ubica entre el Mas de Sant Hilari i
l’ermita per participar en la visita al
jaciment arqueològic de Sant Hilari.
Els assistents es van dividir en quatre
grups per a poder agilitzar la visita i fer-la,
alhora, més completa.El Doctor Francesc
Tuset, catedràtic de la UB i assessor científic del projecte de Sant Hilari, va explicar
la zona de les termes romanes, un espai
amb molts enigmes que caldrà investigar a les properes campanyes. La doctora
Gisela Ripoll, catedràtica de la UB i també assessora del projecte, va incidir en
l’ermita de Sant Hilari i les seves etapes
constructives, encara incertes.
Xavier Esteve, coordinador de la campanya d’excavacions de Tríade Serveis
Culturals, va subratllar la necessitat de
conservar aquest jaciment i de potenciar-ne la investigació, també amb la voluntat de delimitar les restes i difondre-les
a la societat. Finalment Imma Mesas, arqueòloga directora de la campanya, va
explicar com els nivells medievals se
superposen i reaprofiten antigues estructures romanes associades a aquest
gran complex termal. Gisela Ripoll va
sol·licitar també protegir la zona com a
Espai de Protecció Arqueològica (EPA),
per tal que Sant Hilari gaudeixi d’una protecció oficial per part de la Generalitat de
Catalunya.

Arantxa Galofré
Rgidora de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica

Des de l’Ajuntament hem sol·licitat a la
Diputació de Barcelona un estudi previ
per desenvolupar la planificació de les
necessitats i usos del conjunt històric i
arqueològic de Sant Hilari, que inclou
el jaciment de la vil·la romana, les restes
medievals que s'hi adossen, l'ermita de Sant
Hilari i el Mas homònim. D’aquesta manera
podem fer una previsió a mitjà i llarg termini
dels usos, conservació i divulgació d’aquest
paratge únic i importantíssim a nivell
natural, arqueològic, històric i geològic.

Els visitants, de totes les edats i també vinguts de fora la vila d’Abrera, van
poder gaudir d’aquesta visita tan especial, guiada pels mateixos arqueòlegs i
experts en la matèria, alhora que van poder veure en directe l’equip treballant in
situ. Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm
l’interès de la ciutadania en el jaciment.

acord d'ambdues parts fins a un màxim
de dos anys.
Els treballs impulsats des de l'Ajuntament d'Abrera des de 2016 han posat
en relleu la importància del jaciment arqueològic de Sant Hilari d'Abrera, amb
restes arqueològiques de l'època romana
i medieval.

CONVENI AMB LA UNIVERSITAT
El 18 de juny, l'alcalde, Jesús Naharro, va signar un conveni de col·laboració
entre l'Ajuntament d'Abrera i el Departament d'Història i Arqueologia de la
Universitat de Barcelona (UB) per tal de
treballar el jaciment del complex arqueològic de Sant Hilari. El conveni té una
durada prevista fins al proper 31 de desembre de 2020 i es podrà prorrogar per

Gran afluència de públic a l’activitat
‘Memòries líquides’ als safareigs públics
del carrer de la Font
El dissabte 6 de juliol passat a les 19 h als safareigs públics del carrer de
la Font d’Abrera es va fer la xerrada dinamitzada “Memòries líquides: veus
dels safareigs”, a càrrec de Rosa Vendrell.
Des de l’Ajuntament d’Abrera vam
organitzar l’activitat, que va tenir una
afluència de públic molt destacable. Mes
de 40 persones es van aplegar per recuperar la memòria d’aquest lloc abrerenc, tan estimat pels veïns i veïnes del
municipi.
Rosa Vendrell va cantar cançons de
safareig, llegir poemes de diversos au-
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tors que en parlen i també hi va haver
moments perquè el públic compartís els
seus records i vivències de fa temps. Hi
va haver qui va portar roba, coves, fustes
de picar i altres elements associats a la
neteja en aquest element patrimonial. Es
demostra, doncs, que el patrimoni cultural d’Abrera i els espais de memòria interessen i són estimats per la ciutadania!
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Cloenda del projecte
'Lletra a lletra
fem municipi.
Emparaulem-nos'
2019

Promovem la cultura
emprenedora
a les escoles
Enguany, per primer cop a Abrera
participem en el projecte Cultura
emprenedora a l'escola (CuEmE).
Aquest programa serveix per treballar l’autonomia, la iniciativa
personal i l’emprenedoria a 5è de
primària. Durant el curs escolar,
l'escola i els alumnes que hi participen creen i gestionen una cooperativa.
Les tres cooperatives d'alumnes
formades a l'Escola Francesc Platón
i Sartí van posar a la venda els seus
productes, el dimarts 21 de maig, al
mercat ambulant i al mercat municipal
d'Abrera amb molt d’èxit. Felicitats!

Triomfa el teatre
a les escoles!
En el marc de l’Abrera Educa, aquest
curs 2018-2019 ha començat el Projecte de Teatre a les escoles, en horari lectiu, amb la finalitat d’apropar
el teatre a tots els nens i nenes.
La proposta s’ha plantejat com una
experiència d’innovació educativa que
aporta una eina significativa per a la cohesió social i la convivència, ja que el
teatre té com a principal eix el desenvolu-

L’Auditori del Centre Polivalent va
acollir, el dimecres 29 de maig, l’acte
de cloenda del projecte 'Lletra a Lletra Fem Municipi. Emparaulem-nos!',
amb la participació de l’Escola Ernest
Lluch i l’Escola d’Adults d’Abrera. Els
i les alumnes d'aquests centres van
presentar públicament el treball realitzat a les aules, amb dramatitzacions, lectures i vídeos.
L’acte va comptar amb l'assistència
de l'alcalde d'Abrera en funcions, Jesús
Naharro, el regidor d'Ensenyament en
funcions, Miquel Tomàs i la tècnica d'Educació, Maria Edo, els i les alumnes dels
centres, les famílies i les mestres. Els i les
escolars van realitzar diverses actuacions
sobre les paraules i la seva importància.
L'Escola d'Adults va fer una presentació
del treball realitzat pels alumnes del centre amb un mural de paraules i frases en
desús en català i castellà, un altre mural
de paraules que es diuen igual en català
i en àrab i una exposició sobre paraules
en diferents llengües.

pament personal i social. A més, estimula
el talent creatiu i artístic.
Durant gairebé tot el curs, tots els
alumnes de P5 de l’Escola Ernest Lluch,
tots els de 1r de l’Escola Francesc Platón
i Sartí i tots els de 4t de l’Escola Josefina
Ibáñez, han rebut unes 15 sessions de
formació teatral, dintre de l’horari lectiu.
En total han rebut la formació uns 132
nens i nenes.
Les famílies dels alumnes van veure
els resultats de les sessions formatives a
les mostra de teatre que els alumnes van
oferir de març a juny als diferents centres.
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La Biblioteca Municipal Josep Roca i
Bros, que també col·labora en el projecte,
va presentar el treball realitzat pels alumnes de 5è i de l'Aula d'Adults a la Biblioteca: un mosaic de paraules, el Lettering i
una cerca etimològica de paraules.
L'acte va comptar també intervencions
musicals a càrrec del Grup taller d'orquestra i del Grup d'orquestra de corda
de l'Escola Municipal de Música d'Abrera. Per finalitzar hi va haver un piscolabis
per a tots els i les assistents.
Des de l’Ajuntament d’Abrera ens
hem adherit, per quart any consecutiu,
al projecte 'Lletra a Lletra Fem Municipi' impulsat per la Diputació de Barcelona. Aquesta és una iniciativa de suport a
l’aprenentatge de totes les dimensions
de les competències lingüístiques.

5.500 persones gaudeixen
del Parc d'Aventura d'Abrera
Excel·lent acollida del parc de Setmana Santa d'Abrera! 5.500 persones van
visitar el parc, instal·lat al recinte de l’Escola Ernest Lluch (pg. de l’Estació, 14)
i a la Casa de Cultura (Federico Garcia Lorca, 17). Les famílies, infants i joves
van gaudir de les diferents activitats.
Durant una setmana, el parc va oferir
diverses activitats, com una piscina de
barques i una piscina de boles, taller de
màscares, taller de xapes, camp de futbol
3x3, circuit de bicis, taller d’accessoris de
photocall, taller de pintacares, làser tag,
parkour, espai de consola, taller de titelles de Pasqua, futbol amb bombolles
gegants, taller d’imans de nevera, torneig

de futbol, taller de bicis, porter inflable,
circuit de karts, circuit de segaways, entre
d'altres!
També es van realitzar activitats inclusives per a infants i joves amb diversitat funcional. Les famílies i els joves van
valorar molt positivament la celebració
del parc, que va amenitzar les vacances de
Setmana Santa. Moltes gràcies a totes i tots!

Gran èxit del cicle
musical familiar
Musiquem Abrera
Amb una altíssima participació,
les famílies van gaudir de la música en el nou cicle de concerts familiars 'Musiquem Abrera'. El cicle
va començar amb l'actuació de la
formació The Penguins, el 23 de
febrer passat, i va continuar amb
el grup El Pot Petit, el 16 de març,
a la plaça de Pau Casals.
El 'Musiquem Abrera' va seguir el dissabte 13 d'abril amb l'actuació de Dàmaris Gelabert al parc de Can Morral, que
va fer gaudir als infants i les seves famílies
en una tarda primaveral. Finalment, La
Tresca i la Verdesca va tancar el cicle
el dissabte 4 de maig al parc de Can
Morral. Les famílies van poder gaudir del
concert i de l'oferta gastronòmica i les
activitats de la Fira Abrera Street Food.
Tots els concerts del cicle van comptar amb un espai reservat per a persones amb diversitat funcional perquè
tothom pogués gaudir del concert. Des
de d'Abrera vam organitzar l'esdeveniment amb la col·laboració dels voluntaris de Protecció Civil d'Abrera. Gràcies
families per l'excel·lent acollida!
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Activitats refrescants
a la Piscina
Municipal d'Estiu
Durant el mes de juliol, la Piscina
Municipal d’Estiu (Passeig de l’Església, 18) va acollir diferents activitats gratuïtes per a les famílies.
Vam començar amb una actuació
de màgia i un taller de Globusflèxia
el dijous 4 i 11 de juliol. Vam continuar
amb un taller de percussió el dijous
18 de juliol. I, com a darrera activitat,
el dijous 25 de juliol vam presentar el
conte “El pescador de Barcelona”
amb la col·laboració de la Biblioteca
Josep Roca i Bros, que també va organitzar la 21a edició de Bibliopiscina,
una iniciativa que any rere any apropa
als i les usuaris i usuàries de la Piscina
Municipal d’Estiu les lectures més refrescants!
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El Cinema Jove al Carrer
guanya espectadors!
A Abrera ens agrada el cinema. Més
de 200 veïnes i veïns d'Abrera vam
gaudir, durant tot aquest mes de
juny, del Cinema Jove al Carrer amb
projeccions gratuïtes.

Nova edició
de l'Abrera Skate
molt participativa!

El Cinema Jove al Carrer d'enguany
ha tingut una gran afluència d'assistents
que s'han sumat a la iniciativa per veure
les seves pel·lícules preferides a l'aire lliure.
Aquesta edició ha comtpat amb una mitjana d'entre 100 i 150 persones per sessió
i s'ha dut a terme sense cap incidència.
Totes les sessions de Cinema Jove
al Carrer eren gratuïtes. Al nucli urbà, les

Abrera va acollir el dissabte 8 de
juny passat una nova edició de
l'Abrera Skate per gaudir del monopatí. L'activitat, gratuïta, es va
dur a terme a la plaça de Rafael
Casanova.

pel·licules ‘Coco’, ‘Wonder woman’, ‘La
momia’ i ‘Dando la nota’ es van projectar
els dissabtes 1, 8, 15 i 22 de juny a les
22.00 h al Parc de l'Estació.
Al juliol, el Cinema Jove al Carrer va
continuar als barris d'Abrera, coincidint
amb la celebració de les Festes Majors,
amb les projeccions de ‘Sola en casa’, el
dissabte 6 de juliol a l’escenari del Casal
Social de Can Vilalba; ‘Vengadores: Infinity war’, el divendres 12 de juliol al Casal
Social de Les Carpes; ‘Un pliegue en el
tiempo’, el diumenge 14 de juliol al camp
de futbol de Ca n’Amat; ‘Jumanji. Bienvenidos a la jungla’, el divendres 19 de
juliol al Rebato; i ‘Señor dame paciencia’,
el diumenge 28 de juliol al parc de Santa
Maria de Vilalba.

Concert acústic
de la cantant Suu
a la Casa de Cultura

Al matí es va fer una masterclass
d'iniciació a l'Skate per a infants. I de
les 12 h a les 19 h es va realitzar la competició amb diferents categories: masculina menors de 16 anys, femenina
menors de 16 anys, masculina majors
de 16 anys i femenina majors de 16
anys.
Seguidament, el grup de Hip Hop
Abrera i l'Associació de Joves Garsasound, que també van amenitzar tota
la jornada, van oferir un concert i es
va dur a terme l'entrega de premis.
L’Abrera Skate va finalitzar amb l'actuació del grup musical Weaver Brothers.
Des de l'Ajuntament d'Abrera vam
organitzar l’esdeveniment amb la col·
laboració dels Joves Skaters d'Abrera, el Grup de Hip Hop del Casal de
Joves i Spot Skateshop.

L’artista barcelonina Suu va actuar el
divendres 5 d'abril a la Casa de Cultura (Federico Garcia Lorca,17) a la nit
en un concert acústic improvitzat, ja
que la pluja va impedir la realització
de l'actuació prevista al Parc de Can
Morral. L'artista va visitar el municipi per presentar el seu primer disc,
“Natural”.
La cantant i instagramer Susana Ventura, més coneguda com Suu i nascuda a
Barcelona, està present a les xarxes socials sota el nom ‘Tontaca13’ i amb només
18 anys ha esdevingut un fenomen que
triomfa a les xarxes. Després del concert
a la Casa de Cultura, la cantant va explicar
el canvi d'ubicació i format del concert i
va donar les gràcies als seus seguidors.
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Estiu dinàmic amb
el Trenkestiu jove!
Durant el mes de juliol, el Trenkestiu
va oferir diverses activitats, de caràcter inclusiu i transversal, adreçades
a totes i tots els i les joves d’Abrera
a partir dels 12 anys. Des de l’Ajuntament d’Abrera vam organitzar el
Trenkestiu amb la amb la col•laboració d’entitats del nostre municipi.
La primera setmana de juliol vam iniciar
les activitats del Trenkestiu amb un taller de
xapes al Casal de Joves (plaça del Rebato, 1) i
tornejos esportius al Pavelló Esportiu Municipal, que es van disputar durant tot el mes.
El dissabte 6 de juliol vam gaudir de l’Abrera
Sona amb el grup local Remember The Time
al Parc de l’Estació. I el diumenge 7 de juliol
a la tarda, la plaça de Rafael Casanova va
acollir l’espectacle 'Impro Barcelona'.
La setmana següent es van fer un Taller de Trenes i més tornejos esportius. El
divendres 12 de juliol, amb motiu del Dia
Internacional de l’Orgull LGTBIQ+, vam realitzar a la plaça de Rafael Casanova, l’activitat de conscienciació ‘De veu en veu’.
El dijous 18 de juliol, al parc de l’Estació
es va impartir un Taller de “cajón flamenco”.
I el divendres 19 de juliol, es va programar
una Màster Class d’Afrobeat + Videoclip +
Taller de còctels saludables.

Les activitats es van cloure el dimecres
24 de juliol amb més tornejos esportius, que
han tingut un gran èxit de participació, i el
dijous 25 de juliol amb un Gran Torneig de
futbolí al Casal de Joves. Gràcies a totes i tots
per participar al Trenkestiu Outdoors 2019!

Nou servei d’ocupació
i assessorament
juvenil a Abrera
Des de l’Ajuntament d’Abrera oferim
un servei d'ocupació i assessorament juvenil, del Consell Comarcal.
El nou servei d’ocupació i assessorament juvenil d’Abrera s’ofereix de
forma quinzenal, cada dos dimarts,
al Casal de Joves (plaça del Rebato,
n.3), de 16.00 h a 20.00 h.

Enguany hem superat amb escreix
l'edició de l'any passat, no només
amb les activitats realitzades tant
a l'interior com a l'exterior Casal
de Joves, si no també amb la
participació de les i dels nostres
joves. A més, hem tingut molta cura
de dur a terme activitats transversals
vers amb altres regidories com
Esports, Infància e Igualtat,
Feminismes i LGTBI+, assolint les
fites que ens havíem marcat en
aquests esdeveniments conjunts.

El servei està adreçat a tot el jovent
d’Abrera que necessiti orientació, i dona
prioritat a aquelles persones amb situació
de vulnerabilitat: joves que actualment
no estudien ni treballen, joves amb risc
d’abandonar l’ESO, jovent que no sap què
fer després d’estudiar, que vulguin aprendre competències laborals i joves que vulguin formar-se amb els cursos que ofereix
el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC).
El programa referent d’ocupació juvenil ofereix una atenció individualitzada
amb orientació i assessorament personalitzada. Per a més informació sobre el nou
servei d’ocupació i assessorament pels joves d’Abrera podeu adreçar-vos a l’email
rfocupaciojuvenil@elbaixllobregat.cat,
trucar al telèfon 93 685 24 00 ext. 623 i a
les xarxes socials: RFocupacioBL a Facebook i Twitter i rfocupaciobl a Instagram.

Des de l’Ajuntament d’Abrera i amb
la col·laboració de #Big Tour, vam tornar
a organitzar una de les cites ineludibles
del calendari d’activitats estivals al nos-

tre municipi. El #Big Splash! va comptar
amb un tobogan d'aigua de 120 metres
de llargada, inflables, gimcana, escuma i
animació musical.

Alfred Delgado
Regidor de Joventut

Gran èxit del
#Big Splash! La
festa aquàtica més
esperada de l’estiu
Més de 300 persones van gaudir, el
diumenge 21 de juliol, de l'activitat
més refrescant i plena de diversió
de l'any, el #Big Splash 2019, que va
tenir lloc al Parc de Can Morral. Famílies, nens i nenes, joves i grans van
passar una estona divertida plena de
jocs i aigua.

Alfred Delgado

Giulia Mirto

Regidor de Joventut

Regidora d’Infància

Estem super, super contents amb
el #Big Splash! Estem contents
sobretot perquè hem hagut
d'ampliar el nombre d'inscripcions,
en comparació amb l'any passat
que van ser 200, hem ampliat els
inflables i han pogut accedir cent
i escatx persones més en aquesta
edició 2019. Ha estat un èxit total.

Estem molt contents des d'Infància.
Hem vist nens i nenes de totes les
edats, pares i mares compartint
temps de qualitat en família. També
amistats, grups de totes les edats. Un
èxit total poder comptar en el nostre
municipi, prop de casa, d'espais de
qualitat en família.
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Els participants també han valorat
positivament l'activitat: "Molt bé,
molt divertit, ho estem passant
super bé". "Muy bien", "És el segon
any que venim i molt bé". "La verdad
que muy bien". "Puedes entretenerte
con la familia". "Lo estamos pasando
muy bien".
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Abrera en
clau de dona!
En el marc de les activitats engegades des de l’Ajuntament d’Abrera per commemorar el 8 de març,
Dia Internacional de les Dones
vam organitzar el concurs fotogràfic #abreraenclaudedona. La
finalitat del era captar el millor
moment de les activitats o experiències en clau de dona que es van
realitzar al municipi durant tot el
mes de març.
Els/les veïns i veïnes d’Abrera van
poder participar de dues maneres: via
digital a Instagram utilitzant el Hashtag #abreraenclaudedona, o bé físicament presentant les fotografies al
departament de Serveis Socials o al
Punt d’Informació Juvenil-La Garsa.
Fins al 18 d’abril es va poder veure
al Centre Polivalent (plaça del Rebato,
1) un vídeo amb una presentació de
les 22 fotografies que van participar
al concurs. I el dimarts 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, es va fer l’entrega
de premis a la plaça de Pau Casals: el
primer premi va ser per a la fotografia
“Brots i fulles” de Francisco Alcaraz, el
segon per “Moments creatius” de Jerico Hom, i el tercer per “We can do it”
de Consol Vallespin, i a la categoria
jove la fotografia guanyadora va ser
“Caravana màgica” d’Àxel Fernández.

Dia
Internacional
de la Dona
Durant tot el mes de març, el nostre
municipi va acollir diverses activitats
per commemorar el 8 de març, Dia
Internacional de les Dones, sota el
lema 'Abrera en clau de dona'.
Els actes van començar el dijous 7
de març a la Casa de Cultura (Federico
Garcia Lorca, 17) amb la xerrada de l’escriptora Najat El Hachmi i l’acte Institucional amb la lectura del Manifest del
Dia Internacional de la Dona, a càrrec
d’alumnes de l’Institut Voltrera. A més, hi
va haver una xerrada de la Maite Moreno,
guanyadora de la IX Edició del Premi Literari Delta, i el recital poètic “Amb veu de
dona” amb la Mireia Calafell i participació
de l’Escola Municipal de Música.
El divendres 8 de març, Dia Internacional de les Dones, es va convocar
una vaga feminista sota el lema "Ens
aturem per canviar-ho tot". L’endemà,
el dissabte 9 de març a la plaça de Pau
Casals va tenir lloc l’activitat Artesanes
i Remeieres, amb el saber popular femení: tallers d’ungüents naturals, bossetes aromàtiques i sorpreses al voltant
del Carro de Contes, que es va instal·lar
durant dos dies a la plaça. També es va
realitzar l’Acció performativa “Doner
veu... i veure més” a càrrec de Les Mireies. I, al migdia, l’actuació musical de
la Rusó Sala i la Caterinangela Fadda
va amenitzar la festa.
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El diumenge 10 de març, la plaça de
Pau Casals va acollir més activitats amb
el lema Diumenge en clau de dona. Hi
va haver exhibicions de ball de Vive y
Baila i del Grup de Dones de Hip hop i
un taller de creació de xapes feministes i
bombolles de sabó gegants. Al migdia es
va fer l’Espectacle “Cospress”, centrat en
l’obsessió pel culte al cos. La jornada va
finalitzar amb una batucada a càrrec de
SomSó Repercussió.
El diumenge 17 de març, una vintena
de dones van participar a la masterclass
de Defensa Personal Femenina, impartida per l'instructor Gustavo Baco al Parc
Estació. Les clases de defensa personal van
continuar el divendres 22 i el dissabte 23
de de març al Pavelló Esportiu Municipal.
També el divendres 22 de març al Casal
d’Avis d’Abrera (Rbla. del Torrentet, 8) es
va realitzar l’activitat “Moviment, Música
i Emocions” per la dona que portes dins.

CONSELL MUNICIPAL DE DONES
El dimecres 27 de març va tenir lloc a
la Casa de Cultura el Consell Municipal
de Dones d’Abrera, l’òrgan de participació
ciutadana de les dones d’Abrera. En l’acte
es van presentar les conclusions del 5è
Congrés de les Dones del Baix Llobregat.
El diumenge 31 de març l’Auditori del
Centre Polivalent (Pl. del Rebato, 1) va
acollir cinefòrum amb la pel·lícula “Todas las mujeres que conozco”, escrita i
dirigida per la Xiana Do Teixeiro. I durant
tot el mes de març, la Casa de Cultura va
acollir la mostra “Cicatrices de un corsé”
a càrrec de la Pili Picó, mentre que la Biblioteca Josep Roca i Bros va organitzar
la mostra “InspiraDONES”.

Apostem per unes
festes lliures de
sexisme

Abrera diu prou!
El dilluns 8 de juliol a la tarda ens
vam concentrar davant de l'Ajuntament (plaça de la Constitució, 1) per
manifestar el nostre rebuig a l'agressió sexual que va patir una menor
de Manresa l'octubre de 2016. Veïnes i veïns del nostre municipi van
participar en l'acte tot i la pluja. La
concentració va comptar amb les
entitats Associació d'Abrera contra
la Violència de gènere (AAcVG) i les
integrants de l'Assemblea Feminista
d'Abrera, de recent creació.
L'acalde, Jesús Naharro, acompanyat
de regidores i regidors, va llegir un text
en suport de la víctima. També va llegir
un manifest la presidenta de l'Associa-

ció Abrera contra la Violència de Gènere,
Anna Díaz.
Des de l'Ajuntament d'Abrera ens solidaritzem amb la víctima de Manresa
i condemnem uns fets intolerables.
També reafirmem el nostre compromís
en combatre qualsevol tipus de violència
contra les dones i expressem el nostre
suport a la víctima.
L’Audiència Provincial de Barcelona
jutja set joves acusats d'abús sexual a la
menor de 14 anys. Tant l'acusació com
els moviments feministes insten la Fiscalia perquè l'acusació sigui d'agressió
sexual i no d'abús sexual, com es va reivindicar en el judici del cas de la "manada".
Les violències masclistes són una xacra i un problema social d'extraordinària magnitud contra el qual els poders
públics hem d'oferir una resposta ferma,
inequívoca i urgent.

Abrera és un municipi lliure i en defensa de la Llei 11/2014 que garanteix els drets LGTBIQ+ i lluita per
eradicar la LGTBIfòbia. Així, treballem per desenvolupar i garantir els
drets de lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals i evitar
situacions de discriminació i violència, per assegurar que podem
viure en plena llibertat la diversitat
sexual, afectiva i de gènere.
També promocionem la Llei
5/2008, de 24 d’abril, del dret de les
dones a eradicar la violència masclista i remoure les estructures socials i els
estereotips culturals que la perpetuen.
Per aquest motiu vam instal·lar
punts liles d’informació a la V Trobada
d’Amics de les Motos, a la Festa Pride i
als Espais de la Festa Major Jove.
Veïnes i veïns petits i grans es van
apropar als punts liles per informar-se
sobre què fer en cas de detectar o
patir una agressió sexista.

Diem NO a
l'LGTBIfòbia

A Abrera celebrem
la Festa Pride!
Per segon any, des de l'Ajuntament
d'Abrera vam organitzar la Festa Pride
amb motiu de la celebració del Dia
de l'orgull LGTBIQ+, i el Dia per l’Alliberament de lesbianes, gais, trans,
bisexuals i intersexuals.
Per donar visibilitat al Dia de l’Orgull
LGTBIQ+ des de l’Ajuntament vam col·locar paraigües de colors representant la

bandera de l’Arc de Sant Martí a l’edifici de Serveis Socials, la Casa de Cultura,
l’Ajuntament o Ràdio Abrera.
La Festa Pride va tenir lloc al Parc de
Can Morral, on vam llegir un manifest
amb la col·laboració de l’Associació de
Joves Garsasound, i vam gaudir de les
actuacions de la Asociación Cultural Bailamos, l'Escola de Dansa Anubis, el grup
de Hip Hop del Casal de Joves i Vive y
Baila. També vam participar en una festa
Holi, amenitzada per #BIG TOUR. El fi de
festa va anar a càrrec de l’Associació de
Joves Garsasound.
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El 17 de maig és el Dia Internacional contra l’LGTBIfòbia i des de
l’Ajuntament d’Abrera ens vam adherir a la declaració elaborada per
la Xarxa de Serveis d'Atenció Integral LGBTI de Catalunya. A més,
des del servei de Dones i Igualtat
vam penjar al balcó de l’Ajuntament la bandera irisada i a la Biblioteca Josep Roca i Bros es va
poder consultar una mostra sobre
la temàtica tant per a adults, com
també de contes i literatura per a
la infància i joventut.
Actualment, l’Ajuntament d’Abrera
està en procés d’elaboració del Pla
d’Igualtat LGTBI treballant conjuntament amb el Consell Comarcal i
apostant per tal de poder optimitzar els
recursos de la zona i sumar sinèrgies
amb la resta de municipis que també
s’hi adhereixen.
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Fem front
l’onada de calor
Amb motiu de les elevades temperatures de finals de juny, des de
l’Ajuntament d’Abrera vam prendre
diverses mesures.
Vam realitzar trucades telefòniques
a les persones amb més risc i vam activar diferents mesures en funció de les
característiques de les persones usuàries. I des del dijous 27 de juny passat
fins el diumenge 30 de juny, la Piscina
Municipal d’Estiu va estar oberta al
públic de forma gratuïta.

Cloenda del Taller
de Llengua
El Centre Polivalent va acollir, el dimecres 19 de juny, la cloenda del
Taller de Llengua amb una vintena
de dones que van assistir a classe
el curs 2018-2019. La regidora de
Serveis Socials Maite Novell, va fer
entrega dels diplomes d’assistència
i aprofitament del curs.
Durant el curs passat s'ha continuat
amb la proposta de fer activitats extres,
dins del propi taller, com per exemple una

Gairebé
700 infants
participen als
Casals d’Estiu
i a l’Escola
Esportiva

masterclass de ioga, una xerrada de l’escriptora Najat El Hachmi, celebració de la
Castanyada amb l'elaboració de panellets,
i hem continuat amb l'intercanvi de dones
d'Esparreguera, que han visitat el nostre
municipi. La majoria de les dones han assistit al mòdul C del Certificat d’Acollida
de la Generalitat.
Per celebrar la cloenda, les dones van
portar dolços típics del Marroc elaborats
per elles mateixes, acompanyats de te i
refrescos. Des de l’Ajuntament d’Abrera
valorem molt positivament l'assistència de
les dones al Taller de Llengua. Per elles
aprendre català és molt important, ja que
és una eina integradora al nostre municipi.

creatives refrescants, a la Piscina Municipal d'Estiu i al Centre Aquàtic Municipal; i
fora de l'aigua, al Pavelló Poliesportiu Municipal, a l'Escola Ernest Lluch, a l'Escola
Josefina Ibáñez, al Gimnàs Municipal, als
parcs, parcs infantils i altres indrets a l'aire lliure del nostre municipi. A més, com
en edicions anteriors, des de l'Escola Esportiva d'Estiu hem organitzat diferents
sortides, per tal de donar a conèixer als
nostres nens i nenes altres municipis i
instal·lacions, com a les Coves del Salnitre
a Collbató, el Castell de Gelida, i el Parc
d'atraccions Sportcenter Land a Terrassa,
entre altres indrets.

Un estiu més, els nens i nenes d’Abrera
han pogut gaudir de les activitats del
Casal d’Estiu, al juliol i al setembre, i de
l’Escola Esportiva. Gairebé 700 nens i
nenes han participat en els casals.

Giulia Mirto

El Casal d’Estiu es va dur a terme de l’1
de juliol al 26 de juliol en horari de 09.00 h
a 13.00 h, a l’Escola Francesc Platón Sartí
(Salvador Espriu, 3) amb una assistència

Regidora d’Infància

de 263 infants i del 2 al 10 de setembre
amb 75 nens i nenes més. El nostre Casal d’Estiu és un espai de vacances i de
trencament de la rutina diària dels infants
al llarg del curs. Les activitats estan desenvolupades a partir d’un tema o centre
d’interès, enguany “un viatge al futur ple
d’emocions”, i estan adaptades als diferents grups d’edats dels infants del casal.
A l'Escola Esportiva d'Abrera, amb 423
nens i nenes, hem gaudit d’activitats re-
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Agraïm la confiança de les famílies
un any més en el nostre Casal
d’Estiu, que en aquest darrer curs ha
presentat la novetat d’elaborar un
vídeo en que les menudes i menuts
han pogut apropar-se i conèixer
el nostre patrimoni mentre s’ho
passaven d’allò més bé. Amb el
Casal d’Estiu de setembre seguim
oferint un espai educatiu i de lleure
per a la nostra infància on s’ho
passin d’allò més bé, amb l’objectiu
d’acompanyar les famílies en la tasca
de la conciliació familiar i laboral.

Gaudim del
berenar-sopar
d'estiu del
Casal d'Avis
340 avis i àvies del nostre municipi
van assistir el diumenge 16 de juny
passat, al berenar-sopar d'estiu del
Casal d’Avis que va tenir lloc al Pavelló Municipal d’Esports per celebrar
l’arribada de l'època estival
Des de l'Ajuntament d'Abrera vam col·
laborar en l’organització d’aquest esdeveniment, que va comptar amb l’amenització musical del solista Antonio Tamayo.
L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor de
Gent, Francisco Sánchez, van assistir a la
festa i van agrair la feina realitzada per la
Junta del Casal.

Ioga al Casal
d’Avis
Enguany des del nostre Casal d'Avis
s'ha ofert l'activitat de ioga, que ha
tingut una gran acollida per part de
les veïnes i veïns grans del municipi.
Els i les participants van gaudir de les
diferents sessions que s'han realitzat
al mateix equipament municipal.
El dimarts 18 de juny passat es va dur
a terme la darrera sessió de l'activitat de
Ioga per a la gent gran d'Abrera amb una
jornada a l'aire lliure, concretament al
parc de l'Estació i van acabar amb un
esmorzar sobre la gespa. Des de l’Ajuntament vam col·laborar en l’activitat, organitzada pel Centre Shanti d'Abrera.

1er Concurs
de Poesia i
Relat Curt per
a la Gent Gran
d’Abrera
Amb motiu de la Diada de Sant Jordi,
enguany vam organitzar el Primer Concurs de Poesia i Relat Curt per a la Gent
Gran d’Abrera. El lliurament dels premis
va tenir lloc el dimecres 24 d’abril al Casal
d’Avis d’Abrera. 10 persones van participar en el concurs, 8 en la modalitat de
poesia i 2 la de relat curt.
En poesia, el primer premi va ser per
l’obra "Silencio" de l'autor Àngel Jordi
Redondo (Pseudònim: Andi Regi). El segon premi, per "A ella" de l’Àngel Cuellar
(Pseudònim: Ancusa). Pels que fa als relats
curts, el primer premi el va guanyar l'obra
"Paloma Gris". de Joan Guradiola (Pseudònim: Akxel.). I el segon premi, "El Sommiador", de Carles Mollón (pseudònim: Falcó).
Tots els premiats van ser obsequiats amb
una panera de Cal Garrigosa i un lot de
llibres per cada premiat. Moltes felicitats!

Rebem un grup
de gent gran
de Corbera
Més de 50 veïns i veïnes de Corbera de Llobregat van visitar Abrera el
dijous 11 d'abril per conèixer el municipi, acompanyats per un grup del
Casal d'Avis. L'Ajuntament d'Abrera
va organitzar aquesta activitat amb
l'objectiu de promoure l'envelliment
actiu. Els avis i àvies d’Abrera aniran
a Corbera el dia 4 d’octubre.
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‘Els Dimecres
Grans’
La gent gran del nostre municipi ha gaudit de diferents activitats
i concerts durant tot l'any a l'edició
2019 del cicle "Els Dimecres Grans".
Més de 100 avis i àvies van assistir a
la cloenda de 'Els Dimecres Grans' al
Casal d'Avis d'Abrera, que va tenir lloc
el dimecres 26 de juny passat, amb el
concert dels cantants Ulises Ordúñez
i Natasha i l'acompanyament de ball
de la Núria Serra.
El gener del 2020 tornarà el cicle
“Els Dimecres Grans”. No hi falteu!

Mostra i
reconeixements
al Casal d’Avis
Amb motiu de la Festa Major, el divendres 28 de juny al Casal d'Avis es
va inaugurar l'exposició de treballs
manuals, costura i “patchwork” realitzats per les i els alumnes del Casal
d'Avis d'Abrera. En aquest acte, l'alcalde,
Jesús Naharro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, van reconèixer
amb un obsequi a la professora de
costura, Aurora Murillo, el professor
d'informàtica, Antolin Gil, i la directora del grup de teatre, Mayte Moreno,
pel seu treball voluntari al Casal d'Avis.
Enhorabona!
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Motos 100%
elèctriques
per la Policia
Local d'Abrera
Amb la finalitat d'incorporar vehicles no contaminants i respectuosos
amb el medi ambient, la Policia Local
d'Abrera incorpora al parc de vehicles
dues motos cent per cent elèctriques.

Empatia animal amb
gossos de teràpia
L’entitat abrerenca Amics Acollidors dels Animals i el Centre de Suport Familiar El Cangur d’Abrera van
organitzar el dilluns 17 de juny passat
al matí l’activitat ‘Empatia Animal’. Els
menuts i menudes del centre van rebre la visita de gossos de teràpia amb
els que van jugar i pentinar, a la vegada
que van aprendre a establir vincles
afectuosos i respectuosos amb els
animals. L’alcalde, Jesús Naharro, va
assistir a l’activitat, conduïda per personal autoritzat de l’entitat ‘Al Perro
Verde’, que treballa en programa d’integració social amb gossos de teràpia.

Si et vols desfer d'un
moble vell, no el
deixis al carrer!
Recordem que des de l'Ajuntament
d'Abrera realitzem la recollida d'andròmines (mobles i trastos vells) el
segon i últim dijous de cada mes. A
primera hora del matí deixeu les andròmines davant de casa vostra (o al
costat dels contenidors d'escombraries) sense obstaculitzar el pas i l’empresa encarregada de la seva gestió
passarà a recollir-les.

Les noves motos són del model BMW
C evolution, un maxiscooter elèctric que
combina la sostenibilitat, el dinamisme i

l'agilitat. Tenen una autonomia de fins
als 160 km i ofereixen quatre modes de
conducció, així com la recuperació intel·ligent de l'energia al frenar i accelerar.
Els vehicles es carreguen amb un dispositiu de càrrega integrat, mitjançant un
punt de corrent domèstica regular o en
una estació de càrrega. L'endoll de càrrega de la moto és compatible amb endolls
de cotxe del tipus 1. Són respectuosos
amb el medi ambient, ja que no emeten
CO2 a l’atmosfera.
Amb la incorporació de vehicles no
contaminants i respectuosos amb el medi
ambient, des de l'Ajuntament d'Abrera
i la Policia Local apostem per cuidar el
nostre entorn.

Arranjem l'antic
camí Ral a
Martorell
L’antic cami Ral a Martorell és un camí
històric i de caràcter supramunicipal,
que enllaça Abrera amb Martorell.
Des de l’Ajuntament hem arranjat el
camí, de gran importància regional.
La seva importància radica principalment en que aquest camí és l’adequat
per transitar-hi en tractor o bicicleta per
anar d’Abrera a Martorell ja que sinó, la
única alternativa és l'A2.
Hem arranjat un tram d’aquest camí
d’uns dos quilòmetres aproximadament
des del sector de les Mates (que és la zona
d’entrada de l’espai agrícola de Can Pous)
i el límit del terme d'Abrera- Martorell, al
costat de la colònia textil de Can Bros.
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Nova furgoneta
100% elèctrica pel
Servei d'Esports
Amb la finalitat d'incorporar vehicles
no contaminants i respectuosos amb
el medi ambient, el Servei d'Esports
ha incorporat al parc de vehicles una
furgoneta 100% elèctrica.
El vehicle és un model Nissan E NV200,
amb dues places i amb la classificació mediambiental "0 emissions". El vehicle elèctric es carrega amb un endoll normal en 15
hores aproximadament i té una autonomia aproximada de 280 quilòmetres. És
respectuós amb el medi ambient, ja que
no fa soroll ni emet CO2 a l’atmosfera.
Els usos de la nova furgoneta del Servei d'Esports 100% elèctrica és cobrir tot el
manteniment preventiu i correctiu de les
instal·lacions municipals del nucli urbà
i dels barris de Les Carpes, Can Vilalba i
Santa Maria de Vilalba.

Bona
participació a la
campanya anual
d'enguany de
prevenció del
Glaucoma i
DMAE
Amb la col·laboració de l’Institut Oftalmològic Tres Torres, des de l’Ajuntament d’Abrera hem dut a terme una
nova campanya de revisions oftalmològiques gratuïtes per a la prevenció
del Glaucoma i la Degeneració Macular Associada a l'Edat (DMAE) pels
veïns i veïnes del nostre municipi.
La Unitat Mòbil de l'Institut Oftalmològic Tres Torres es va instal·lar a la plaça
de Pau Casals des del dilluns 22 de juliol
fins al divendres 26 de juliol passat en ho-

Engeguem
motors cap al
Pla de Salut
Local
A Abrera treballem per la salut de les
nostres veïnes i veïns. Des de l'Ajuntament hem començat a treballar en
el Pla de Salut Local, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, amb
una subvenció en format de recursos tècnics.

rari de matí i tarda. En total es van realitzar
70 revisions de les quals 42 eren dones
i 28 homes amb edats compreses entre
els 50 i els 90 anys.
En les revisions es van detectar 2 casos
de pacients amb possible Glaucoma (PIO
alta), 3 persones més amb possible DMAE
i 14 pacients amb cataracta o principi de
cataracta. De les visites realitzades aquest
any 2019, 38 han estat persones i que ja
es van apropar altres anys a la unitat mòbil
per revisar-se la vista.
La campanya anava dirigida especialment a la població amb factors de risc
com poden ser: hipertensió ocular, ser
major de 40 anys, miopia elevada, diabetis, hipermetropia, persones en tractament
amb corticoides i persones amb familiars
directes amb glaucoma; però tothom que
s'hi apropès es podia realitzar la revisió.
El Glaucoma és una malaltia ocular
crònica en la qual es produeix una pèrdua de visió de caràcter irreversible en
danyar-se el nervi òptic.

Sara Roca
Regidora de Salut Pública i Benestar

Estem satisfets amb l'acollida,
un any més, de la campanya de
revisions oftalmològiques per a la
prevenció del Glaucoma i la DMAE
tot i les elevades temperatures que
es van enregistar la darrera setmana
de juliol. Així doncs continuarem
treballant per la salut i el benestar
de totes i tots els veïns i veïnes del
nostre municipi!

La Unitat Mòbil de l'Institut OftalmolòEl dimarts 9 de juliol vam realitzar la
primera reunió per a la seva posada en
marxa del pla i el dilluns 2 de setembre
es va fer la primera reunió del Grup Motor
de la iniciativa. A les trobades van assistir
personal tècnic i polític de l’Ajuntament,
l’empresa d-CAS, representants del CAP
d’Abrera i de la Diputació de Barcelona i
Generalitat de Catalunya.
El mes de setembre s’han realitzat
dues enquestes sobre salut, una enquesta online adreçada a professionals i una
altra de presencial i online, que es realitzarà a la ciutadania a mitjans de setembre.
Aquesta acció participativa té com a
objectiu recollir informació que permeti
conèixer els punts forts i tot allò a millorar en relació a la salut de la ciutadania
d’Abrera. A partir d’aquestes dades es podran saber quins serveis i polítiques són
més importants reforçar.
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Dimecres de
Salut a la Casa
de Cultura
Cada mes, des de l'Ajuntament
d'Abrera oferim una xerrada sobre temes de promoció de la salut dirigida a
tota la població. Les xerrades es fan a la
Sala de Cultura, a l’edifici de la Biblioteca
al carrer de Federico García Lorca, 17.
El dimecres 29 de maig vam realitzar una xerrada sobre el lupus i
altres malalties autoimmunes a les
18 hores, a càrrec del Doctor Tarek
Carlos Salman. L'Institut Català de
la Salut i l'Equip d'Atenció Primària
d'Abrera organitzen el col·loqui amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Abrera
i l'Associació Catalana de Lupus E.G.
I el 19 de juny, la coach i nutricionista
Alicia Cavagni en va oferir una xerrada
sobre alimentació saludable.

Sara Roca
Regidora de Salut Pública i Benestar

Tenim una oportunitat única per
conèixer, no només la realitat
actual, sinó les necessitats
futures. D’una banda es podrà
veure una radiografia de la salut;
les mancances, necessitats,
preocupacions, variables que més
afecten el nostre benestar… De
l’altra veurem les tendències en
aquest sentit per poder treballar en
les millors polítiques de salut per
a tots i totes. El més important del
Pla de Salut Local és que tothom
participi en la seva elaboració, que
totes i tots els veïns i veïnes se’l facin
seu i es conscienciïn que la salut va
més enllà de l’àmbit sanitari.

S

SOCIETAT, CULTURA
I ESPORTS

Les ballarines
abrerenques
de dansa urbana
continuen sumant
èxits
Les joves veïnes d’Abrera Ariadna
Folch i Verònica Folch es van proclamar campiones en diferents categories de danses urbanes al Campionat
Open Mediterráneo celebrat el mes
de juny passat a Castelló.
La Verònica Folch va ser la primera
classificada en la categoria Kid Femení

Hip Hop Solo i l’Ariadna Folch va ser també primera classificada en categoria Baby
Dansa Urbana Solo.
Aquests èxits es sumen als aconseguits
al mes de maig passat quan la Verònica
es va proclamar campiona Mini-Solista
del Campionat ‘La Beat Dance’ i va quedar tercera en la categoria Kid Hip Hop
Solo del Campionat d’Espanya de Fit Kid
i classificada pel mundial de l’any vinent.
L’Ariadna va ser segona en la categoria
Mini Solo, Duo, Trio Hip-Hop/Commercial
del Campionat ‘Show your Dance’ i tercera la categoria Kid Jazz Funk Solo del
Campionat d’Espanya de Fit Kid i classificada pel mundial de l’any vinent.
Des de l’Ajuntament felicitem la Verònica i l’Ariadna pels seus bons resultats!

Més de 400
persones participen
a la XX Caminada
de Primavera
Abrera-Montserrat
El diumenge 14 d'abril passat va
tenir lloc la vintena Caminada de
Primavera Abrera - Montserrat, que
va reunir més de 400 persones. Tot
un èxit de participació!
La caminada va començar puntualment a les 07.00 h i va comptar
amb un recorregut de 16,4 quilòmetres que va finalitzar al Monestir
de Montserrat passant pels municipis d’Esparreguera i Collbató. Des de
l’Ajuntament vam organitzar la caminada amb la col•laboració d’entitats
com el Centre Excursionista d’Abrera,
el Club d'Esports de Muntanya Can Villalba i Protecció Civil d’Abrera, i que ha
comptat amb el suport de la Diputació
de Barcelona i la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat i
l'empresa Ivsiberica.

El Club Atletisme
Abrera participa
a dues proves de
muntanya
El cap de setmana del 15 i 16 de juny,
el nostre Club Atletisme Abrera va
participar en equip en la 'Garmin
Team Trail', una prova de muntanya
que va tenir lloc des de Castellar de
N’Hug i fins a Sant Cugat, un total
de 200km amb etapes de 20 km a
30 km.
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El club abrerenc va participar-hi amb 8
corredors i es va classificar en 13a posició
amb un temps de 26 hores i 48 minuts.
L’entitat també va participar, el cap de
setmana del 13 i el 14 de julio, a la Buff
Epic Trail a Barruera, a la Vall de Boí. La
Marta Vásquez va participar amb un temps
de 6 hores i 5 minuts a la prova de 26km i
1800 metres de desnivell. La Pili Prescolí,
amb un temps de 5 hores i 50 minuts i
l’Anabel Molina, amb 6 hores i 44 minuts.
D’altra banda, la Raquel Córdoba amb
un temps de 6 hores i 59 minuts i el José
Miguel Uribe amb el mateix temps van completar els 42km de la prova de la marató
amb 2800 metres de desnivell. Enhorabona!

Gaudim de la
Marató d'Spinning
a l’aire lliure
La plaça de Rafael Casanova va acollir
el dissabte 1 de juny la Marató d'Spinning a l’aire lliure que organitzem des
de l’Ajuntament d’Abrera amb la col·
laboració de l’empresa PaidoEsport.
La marató, amb una durada de 2 ho-

res i 30 minuts, va comptar amb una
participació del cent per cent amb 75
persones!
Més del 90% dels assistents van
aguantar les dues hores i mitja de marató. L'únic handicap va ser la calor. De tant
en tant, a les persones que volien, se'ls hi
feia una bona remullada! Les sensacions
i opinions dels participants van ser molt
bones, van gaudir de la jornada i van expressar les ganes de tornar a repetir l'any
vinent. Gràcies a totes i tots!

El 6è Torneig Vila d'Abrera va comptar amb els equips masculí i femení del
Club Basquet Abrera, els equips masculí
i femení del club Nou Bàsquet Olesa i
l'equip femení del Club Bàsquet Castellet. En total hi van participar 54 jugadors
i jugadores. Felicitats a totes i tots!

Fran Gijón
Director del projecte

Un año más se ha disfrutado de una
gran fiesta de baloncesto en el 6è
Torneig Vila d’Abrera, un torneo
creado para fomentar los valores de
este deporte, establecer y mantener
relación entre clubes y dar cierre
a la temporada de competición
2018-2019, la cual ha sido increíble
por parte de todos los equipos del
club. En el evento se ha podido ver
a diferentes equipos de la propia
entidad y de pueblos vecinos
compitiendo en un equilibrado y
emocionante torneo que terminó
con un concurso de triples.
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El diumenge 16 de juny passat el
Club de Petanca d’Abrera va celebrar la festa del seu XXè aniversari
amb una melé i una paella popular
entre tots els socis i sòcies. Felicitats!
Durant dues dècades, unes 300
persones han fet possible que el club
abrerenc sigui una realitat i els darrers
10 anys ha arribat a tenir-ne fins a quatre equips de petanca federats, i van
aconseguir passar de 6a divisió a 2a
divisió. En aquests moments, funciona
com a club social i al llarg de l’any
l’entitat organitza entre tres o quatre
dinars populars pels socis i sòcies, així
com alguns tornejos i partides nocturnes a l’estiu.
Des de l’Ajuntament d’Abrera donem suport a les nostres entitats esportives i amb l’objectiu de donar més
visibilitat a la pràctica de la petanca,
hem canviat tota la tanca exterior
de les pistes municipals de petanca.

6è Torneig Vila
d'Abrera de bàsquet
El Pavelló Esportiu Municipal d'Esports va acollir el dissabte 8 de juny
passat el 6è Torneig Vila d'Abrera, organitzat pel Club de Bàsquet Abrera.
Des de l'Ajuntament vam col·laborar
en l'esdeveniment un any més. L’alcalde, Jesús Naharro, i el regidor
d’Esports, Francisco Sánchez, van
entregar els trofeus als esportistes.

XXè aniversari
del Club Petanca
d’Abrera

Setembre 2019
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Un miler de corredores
i corredors a l’Abrera
Corre D9
Excel·lents resultats de
la Societat Esportiva
de Pescadors d'Abrera
en el Campionat
d’Espanya de Pesca
Els abrerencs Raúl Carrasco i David
Félix, de la Societat Esportiva de
Pescadors d'Abrera, es van classificar en la primera posició del Campionat d’Espanya de Pesca, modalitat
Feeder Duos, celebrat a l'embassament de Bellús, València, els dies 12,
13 i 14 de juliol.
Els pescadors abrerencs Higinio
Roldan i Jordi Minaya van quedar
en tercera posició i Gerard Fàbrega i
Ramon Fàbrega en la cinquena de la
competició. A més, Catalunya s'endugué el campionat per autonomies.
Enhorabona!

El diumenge 9 de juny, el nostre municipi va acollir una nova gran matinal
atlètica organitzada pel Club d’Atletisme d’Abrera, l'onzena edició de la
Cursa Popular Abrera Corre D9. Més
d'un miler de persones van participar
en el gran esdeveniment, que també
va incloure la Segona Marxa Bressol
d'Abrera, amb les famílies i els més
petits i petites com a protagonistes!
L’atleta olímpic Fermín Cacho va ser
el convidat de “la festa del running” abrerenca. L’esportista va oferir una xerrada
al Centre Polivalent i va realitzar un entrenament amb el club abrerenc el dissabte 8 de juny. Cacho va elogiar l'aposta
de l'Ajuntament d'Abrera per l’esport i va
animar a les veïnes i veïns d’Abrera a viure
una vida activa i saludable.
Un total de 428 adults i 420 nens i
nenes van participar a les curses. La Segona Marxa Bressol d'Abrera també va
ser tot un èxit de participació, amb una
cinquantena d'infants acompanyats i
acompanyades de les seves famílies.

A la cursa Open de 10 km en categoria masculina, el guanyador va ser Daniel
Moisés amb una marca de 33 minuts i 18
segons, el segon classificat va ser Javier
Paniello amb un temps de 33 minuts i 50
segons, i José Manuel Granadero va ser
tercer, amb 34 minuts i 1 segon.
Mentre que en categoria femenina la
millor marca va ser la de Sónia Cruz amb
41 minuts i 54 segons, Carme Ballesteros va
ser segona amb 43 minuts i 11 segons i Laura
Cerceda tercera, amb 43 minuts i 48 segons.
A la prova de 5 km la millor marca en
categoria masculina va ser la de Janne Pietilainen amb 17 minuts i 13 segons, i en categoria femenina Anna Orozco va ser la millor
amb un temps de 20 minuts i 58 segons.
L’alcalde, Jesús Naharro, el regidor
d’Esports, Jordi Moreno, i l’atleta Fermín Cacho van entregar els trofeus a les
guanyadores i guanyadors. Enhorabona
a totes i tots!

Assistim a la final
de la 31a edició
del Campionat de
Frontó per Parelles
d'Abrera

RESULTATS FINALS:

El dimarts 25 de juny passat i dins els
actes previs a la Festa Major d'Abrera 2019, vam passar una tarda d'allò
més emocionant al partit final del 31è
Campionat de Frontó per Parelles del
nostre municipio, que ja esdevé un
clàssic en el calendari d'activitats esportives i festives d'Abrera.

• 1a posició: Martínez/Cuesta
• 2ª classificació: González /
Martínez
• 3rs: Alonso / Rey
• 4ts: Jiménez / Gracia
• 5a posició: Morraja / Herrero
• 6ns: Comas / Deiros
• 7a posició: Domínguez/
Casanovas

L'Alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i el
regidor d'Esports, Jordi Moreno, van fer
entrega dels trofeus als participants tot
felicitant-los pels seus triomfs i agraint la
seva implicació en la vida esportiva del
nostre municipi.
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Excel·lents resultats
de les gimnastes
abrerenques
al Campionat
d’Espanya
La ciutat de València va acollir la primera setmana de juliol una de les
competicions més rellevants de Gimnàstica Artística Femenina, el Campionat d'Espanya. Les gimnastes abrerenques van participar-hi amb grans
resultats. Enhorabona!
13 gimnastes de l’Abrera Gimnàstic
Club van participar al campionat aconseguint uns excel·lents resultats:
• Nicole Garcia de l’Abrera Gimnàstic
Club va proclamar-se Campiona d'Espanya de paral·leles i va aconseguir el
bronze a la classificació general en
categoria Via Olímpica 4.

• Sara Lazo va aconseguir la 7 posició
a la classificació general d’un total de
143 gimnastes a la categoria Base 3.
• Martina Borreguero va obtenir el 18è
lloc a terra d’un total de 143 gimnastes
a la categoria Base 3.
• Ariadna Rueda es va penjar la medalla
de bronze a paral.leles d’un total de 145
gimnastes a la categoria Base 4.
• Júlia Lavandeira i la Helena Sánchez
també van aconseguir un 4t i un 8è
lloc, respectivament, a paral.leles de
la categoria Base 4.
• Nerea Mora es va proclamar sotscampiona d’Espanya a la classificació general de la categoria Base 5 i va obtenir
la medalla de plata a salt.
• Neus Valenzuela va ser sotscampiona
a barra a Base 5.
• Sara Cases, sotscampiona a terra i vuitena a la classificació general a Base 5.
• Mireia Drets, campiona a paral.leles
i cinquena a la classificació general a
Base 5.

• Maria Fusalba, 16ena posició a terra
a Base 5.
• Emma Cantos, 14è posició a paral.
leles a Base 5.

Les gimnastes abrerenques que competeixen al CG Esparreguera i al CGA
L'Hospitalet també van participar al Campionat d’Espanya celebrat a València.
• Ainara Llopis (CGA L'Hospitalet) va
quedar en la posició 21 de 58 gimnastes a la categoria Via Olímpica 6.
• Paula Fernández (CGEsparreguera)
va quedar 11a a la general, i per aparells, 5a a terra i salt, 20a a barra i 45a
a paral·leles a la categoria Base 4.
• Alaia Estragues (CGEsparreguera) va
quedar en el lloc 50 a la general, i per
aparells, 22a a barra, 65a a terra, 70a
a paral·leles i 128a a salt a Base 4.
• Alejandra Luengo (CG Esparreguera)
va quedar 78a a la general, i per aparells,
50a a paral·leles, 65a a barra, 118a a salt
i 144a a terra a la categoria Base 5.
• Belén Prado (CG Esparreguera) va
ser 25a a la general i per aparells, 9a a
barra, 18a a paral·leles, 51a a salt i 65a
a terra a Base 6.

Un dels èxits esportius més importants de la darrera temporada
és, sens dubte, l'aconseguit per la
Queralt Garabito, una jove gimnasta abrerenca que forma part de
l’Abrera Gimnàstic Club. La temporada vinent entrenarà al Centre
d'Alt Rendiment de Sant Cugat del
Vallès!
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• Carla Rodríguez (CGA L'Hospitalet)
va quedar en 10a posició a la general
i ha aconseguit el bronze a paral·leles
a Base 8.
• Indara Matías (CG Esparreguera) va
quedar 20a a la general i per aparells,
ha estat 10a a terra, 15a a paral·leles,
25a a salt i 56a a barra a Base 8.
A més, Paula Fernández i Eva Mendoza
(CG Esparreguera) van assistir a l'acte de
reconeixement als millors esportistes del
municipi veí, en el que l'Ajuntament premia als esportistes o equips més rellevants
durant la temporada. L'esdeveniment es va
celebrar el dimecres 10 de juliol, a la plaça
del Centre coincidint amb la Festa Major.

El dissabte 27 d'abril es va disputar
la 3a Fase de la Liga Nacional Iberdrola de Gimnàstica Artística al Poliesportiu del Cabanyal a València
i l'abrerenca Ainara Llopis, amb el
seu equip del CGA L'Hospitalet, es
van proclamar campiones classificant-se directament a la 2a Divisió
a la següent temporada. Felicitats!
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TEMPORADA 2019-2020
DILLUNS

DIMARTS

DIMECRES

DIJOUS

DIVENDRES

SERVEIS
INFORMATIUS
amb Óscar Navarro
i Anabel Gómez

FÓRMULA MATÍ

amb Jordi Quintana
8.00 - 13.00 h

LA MÚSICA I TU

amb Gemma Vilallonga
13.00 - 16.00 h

BUTLLETINS ABRERA INFORMACIÓ
De dilluns a divendres,
cada hora de les 8.04h a les 20.04h

EL TOP

L’ENTREVISTA DEL DIA
De dilluns a divendres a les 14.00h

amb Jordi Bosquet

L’AGENDA
Dissabtes i diumenges,
cada hora de les 8.04h a les 20.04h

16.00 - 19.00 h

RESUM DE LA SETMANA
Dissabtes i diumenges,
a les 14.00h i les 21.00h

FÓRMULA

A

RMUL
FÓ

19.00 - 20.00 h

#BIG

MUSIC.CAT

19.00 - 20.00 h

19.00 - 20.00 h

PLENS MUNICIPALS
Retransmissió en directe de tots els plens
municipals de l'Ajuntament d'Abrera
BUTLLETINS CATALUNYA INFORMACIÓ
De dilluns a diumenge,
cada hora de les 8.00h a les 22.00h

Ràdio Abrera "Viu
l'Estiu" a la Piscina
Tots els dimecres del mes d'agost
la Gemma Vilallonga i el seu programa estival "Viu l'Estiu" van deixar els estudis de Ràdio Abrera per
a instal·lar-se a la Piscina Municipal
d'Estiu de 10 h a 14 h! El programa
va comptar amb la col·laboració de
les entitats abrerenques Juventudes
Rocieras y Vive y Baila, amb divertides masterclass per a tothom! Moltes gràcies a tots i totes.

Segueix el Casal
de Joves!
Joves d’Abrera, el Casal de Joves
té Instagram propi! Si voleu saber
de ben a prop totes les activitats
dirigides a joves entre 12 i 35 anys,
ja podeu seguir el perfil @casaldejovesabrera d'aquesta xarxa social.
El Casal de Joves compta també
amb un número de WhatsApp: “686
253 157”. Mitjançant aquest número us
podeu apuntar al grup de difusió per
rebre tota la informació referent als
cursos, tallers, activitats i formacions
que es duen diàriament al Casal de Joves (pl. del Rebato, 1).
També pots seguir els perfils de
les xarxes socials de l'Ajuntament a
Twitter @AbreraInforma i l'Instagram @
abrerainfo.

FÓRMULA LIMA-LIMÓN!

A 5 BANDES

20.00 - 21.00 h

20.00 - 21.00 h

LIMA LIMÓN
FRESH!
20.00 - 22.00 h

COCODRIL
CLUB

RUTA
66

IN THE
HOUSE

21.00 - 22.00 h

21.00 - 22.00 h

21.00 - 22.00 h

DISSABTE

REMEMBER
THE TIME

NOCHE
URBANA

JAZZ CLUB
DE NIT

SONIDO
REMEMBER

THE
ROUTINE

POWER
FM RADIO

22.00 - 23.00 h

22.00 - 23.00 h

22.00 - 23.00 h

22.00 - 23.00 h

22.00 - 23.00 h

22.00 - 23.00 h

HORA 23:
chill-out

HORA 23:
rock

HORA 23:
llatins

HORA 23:
80's

SZONA
DJ

IN THE DARK
HOUSE

23.00 - 00.00 h

23.00 - 00.00 h

23.00 - 00.00 h

23.00 - 00.00 h

23.00 - 00.00 h

23.00 - 00.00 h

DIUMENGE

DSD
DON’T STOP
DANCING
22.00 - 00.00 h

A LES NITS I TOT EL CAP DE SETMANA: MÚSICA NON STOP AMB FÓRMULA

Temporada 2019-2020 de Ràdio Abrera!
A Ràdio Abrera el dilluns 2 de setembre van engegar la nova temporada 20192020. Continuem apostant per la informació de proximitat acompanyada de
la millor fórmula musical. Escoltan's!

CARTES AL BUTLLETÍ MUNICIPAL
Según la DECLARACION UNIVERSAL
DE LOS DERECHOS HUMANOS (ONU,
1948) en Abrera se violan de forma continuada y sistemática los DERECHOS HUMANOS más básicos. Dicha DECLARACION UNIVERSAL es el texto jurídico más
importante en todo el mundo: la mayoría
de los países lo han suscrito y basan sus
Constituciones en ella (incluida la Constitución Española).
En Abrera se violan con muchísimas
mujeres (discriminación laboral por muchas empresas al asignarles el puesto de
trabajo en función del sexo, discriminación salarial, asignación de un rol de por
vida de forma NO LIBRE, violencia de
género…), con muchísimos inmigrantes
(son discriminados laboral y socialmen-

te por su origen, el color de su piel, por
profesar una religión distinta…), l@s mayores de 40 años que buscan trabajo (son
discriminad@s por su edad al volverse
cada vez más “invisibles” para muchas
empresas de Abrera), en los patios de los
colegios (el ACOSO ESCOLAR es una discriminación al que es diferente)...
La mayoría de los Abrerenses consideran que se respetan, porque desconocen el contenido de la DECLARACIÓN
UNIVERSAL. Por ello es importante la
colocación de 16 PANELES permanentes (muy especialmente en los centros
académicos) y la realización de Talleres
periódicos de sensibilización.

Juan Carlos Pérez Sáez

La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades.
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ADRECES AJUNTAMENT
• Ajuntament d’Abrera Plaça de la Constitució, 1
• Serveis Socials, Dones i Igualtat C/ Major, 3
• Educació C/ Rosers, 1
• Medi Ambient, Obres i Serveis,
Parcs i Jardins, Urbanisme i Mobilitat
C/ Lluís Companys, 8
• Promoció Econòmica, Comerç i Turisme
Mercat Municipal, primera planta
Rambla del Torrentet, 16 - Martorell, 20
• Policia Local C/ Tarragona, 2
• Ràdio Abrera C/ Casamada, 14

• Casa de Cultura Biblioteca Josep Roca i Bros
C/ Federico García Lorca, 17
• Casal d’Avis Rambla del Torrentet, 8
• Centre Polivalent: Casal de Joves, Cultural, Infància,
Joventut, Escola Municipal de Música, Centre Obert
La Galàxia Plaça del Rebato, 1
• Hotel d’Entitats Plaça de les Escoles Velles, s/n
• Pavelló Esportiu Municipal Passeig de l’Església, 22
• Centre Aquàtic Municipal (CAM)
Passeig de l’Estació 24, bis
• Deixalleria Municipal C/ Progrés, 15

TELÈFONS D'INTERÈS
Serveis Municipals
Ajuntament  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 03 25 / 01 01
Ambulatori d’Abrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 25 61
Ambulatori de Can Vilalba  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 49 39
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba  . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 770 17 38
Biblioteca Josep Roca i Bros  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 08 81
Casa de Cultura  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 42 87
Casal d’Avis d’Abrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 26 26
Centre Aquàtic Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 51 00
Casal de Joves  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 43 34
Centre Obert ‘La Galàxia’  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 33 44
Deixalleria Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 27 93
Escola Bressol Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 34 58
Escola Municipal de Música  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 27 02
Hotel d’Entitats  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 770 28 71
Jutjat de Pau  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 24 57
Mercat Municipal d’Abrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 03 95
Protecció Civil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 770 17 01
Punt d’Informació Juvenil La Garsa  . . . . . . . . . . . . . . 93 770 43 34
Ràdio Abrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 23 34
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina) . . 93 770 03 25/01 01
Servei Local de Català  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 47 32
Servei de Promoció Econòmica  . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 01 02
Serveis Socials  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  93 770 29 11
Urgències d’aigua  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  607 350 836
Enllumenat públic  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 09 81

Serveis Locals
Benzinera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 47 60
Correus i Telègrafs  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 28 02
Escola Francesc Platón Sartí  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 03 81

Escola Ernest Lluch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 12 13
Escola Josefina Ibáñez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 16 45
Farmàcia Gaudí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 34 44
Farmàcia Rocamora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 36 84
Farmàcia Pujol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 41 07
Farmàcia El Passeig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 768 00 51
Institut Voltrera  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 32 11
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL)  . . 93 770 10 02
Planta Depuradora d’Aigües Residuals . . . . . . . . 93 770 35 69
Parròquia de Sant Pere d’Abrera . . . . . . . . . . . . . . 93 770 00 57
Parròquia de Santa Maria de Vilalba  . . . . . . . . . . 93 770 00 57
Residència Geriàtrica Canigó  . . . . . . . . . . . . . . .  93 770 29 00
Servei de Neteja Urbana
(Conc. Abrera, Sa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 28 17
Taxi Òskar Gerhard . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 798 805
Taxi Sandra Arévalo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 608 792 794
Taxi Antonio Quesada Medina  . . . . . . . . . . . . . . .  608 146 765
Veterinària  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 29 78
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 061
Bombers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 775 10 80
Emergències Generalitat  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  112
Hospital Martorell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 774 20 20
Policia Local (24 hores) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93 770 09 81
Sanitat Respon  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 902 11 14 44
Contra la Violència de Gènere . . . . . . . . .  016 / 900 900 120

Ajuntament
d'Abrera
El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si algú no el rep per la circumstància que sigui, demanem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 03 25. Edita: Departament de Premsa i Comunicació.
Disseny gràfic i maquetació: Deuni Edicions Digitals. Impressió: Trama color. Més informació a www.abrera.cat
Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a comunicacio@abrera.cat
o al Registre de l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1). La carta ha d’estar signada amb nom i cognoms i el
número del DNI, i l’extensió màxima és de 200 paraules. Es publiquen totes les cartes per estricte ordre d’arribada,
tret de les que siguin injurioses. La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades.

O

OPINIÓ

¡MUCHAS GRACIAS!

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

Volem donar les gràcies a les
abrerenques i abrerencs que ens
han donat el seu suport a les passades eleccions municipals. Agafem
aquest gran resultat com una gran
responsabilitat i el nostre repte
serà tornar la confiança amb ganes, il·lusió i projecte per afrontar les
prioritats de totes les veïnes i veïns
d'Abrera.
Aquests quatre anys de mandat
s'han caracteritzat per un denominador comú, la il·lusió. Una gran il·lusió
i projecte per afrontar nous reptes
i per dur a terme els projectes de
l'Equip de Govern i el PSC. Aquest
mandant també s'ha potenciat la
participació ciutadana, amb els
Pressupostos Participatius. S'han
creat grups de treball per dissenyar

el parc de Les Dones, prop de l'Escola Josefina Ibáñez, i la rotonda de
Santa Maria de Vilalba. A Can Vilalba,
els veïns i veïnes han participat en la
definició del projecte d’ampliació del
casal social, el disseny del parc infantil o l'ordenació de la via pública.
Hem apostat per les famílies i
pels més petits, amb la creació de la
Regidoria d'Infància amb l'organització d'activitats per a les famílies.
Hem treballat la cultura tradicional,
hem creat la Fira Gastronòmica
dels Porrons d'Abrera, que celebrem per segon any consecutiu.
En arribar setembre els i les
nostres infants i joves inicien un
nou curs escolar amb les ganes
renovades. Estem completament
en contra del tancament d'una

línia de P3 al nostre municipi i un
any més es concediran ajuts per
les famílies d'Abrera en l'adquisició
de llibres de text i material escolar,
i també beques menjador i inversions en els centres d'ensenyament.
Estem totalment en contra i
ens oposarem a l'amenaça d'Endesa de tallar el llum a les famílies
vulnerables que tenen dificultats
en el pagament, s'ha d'afrontar un
conveni urgent i sense excuses
entre la Generalitat i les empreses
subministradores.
Aquests i altres reptes com la
millora continua dels espais públics de tota Abrera, l' habitatge i
l'ocupació són línies estratègiques
que estem treballant, ens importa
Abrera, el futur i les nostres famílies.

PER QUÈ AQUESTA NOVA APOSTA DE GOVERN?

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

Aquesta és la primera vegada
que ens podem adreçar a tots els
ciutadans d’Abrera després de les
eleccions municipals del maig. I ho
volem fer responent a una pregunta
que se’ns ha fet diverses vegades
des de llavors. Per què ERC a tornat a entrar a governar al costat del
PSC quan a aquests no els hi calia, i
sobretot, quan les posicions ideològiques respecte al futur del nostre
país semblen estar tant allunyades?
La resposta no és fàcil i la decisió va
ser fruit d’un intens debat.
Des d’ERC creiem profundament en el municipalisme, en
la política de proximitat. Malgrat
la majoria absoluta del PSC, en
aquests últims quatre anys de govern progressista hem aconseguit
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una entesa en temes importants
a través del diàleg amb l’objectiu
de la recerca de la prosperitat i el
benestar d’Abrera. Ara, tenim novament l’oportunitat de tornar a incidir
en la política local trencant la visió
monocolor i donant una veu més
àmplia i diversa que la que podria
haver en un govern de majories
absolutes, i així ho farem.
Nosaltres creiem en la República Catalana. No ho hem deixat
de fer en cap moment. Però som
realistes i sabem que aquesta República que estem construint no
acabarà de ser una realitat sinó
som capaços de construir-la dia a
dia. Fer manifestacions immenses
un cop l’any està molt bé. Reclamar als nostres representants que
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no perdin el nord també, només
faltaria. Però hem de tenir present
que només l’assolirem si aconseguim ser encara més dels que ja
som. El nostre objectiu passa per a
que molts dels que ara es mostren
indecisos però que creuen en la
democràcia, la llibertat i la justícia
social vegin que estem preparats
per a governar i per treballar per a
implementar unes polítiques socials que beneficiïn a tots i cadascú
dels ciutadans d’Abrera i de retruc
de Catalunya.
Joan Fuster deia que “la política o la fas o te la fan”. Nosaltres
fa temps que vàrem decidir fer-la,
prendre la iniciativa. Perquè ningú
ens donarà res que no aconseguim
treballant dia a dia.

I DESPRÉS DE L’ESTIU, QUÈ?
S’ha acabat l’estiu, un estiu en el
que hem tingut Festes Big i hem ballat zumba a la piscina. Si, és veritat,
ha sigut un estiu molt semblant a
la festa de final de campanya del
PSC. Però al cap i a la fi l’estiu està
per gaudir i descansar de la feina.
I això és el que ha fet el govern. El
govern ha gaudit i somrigut a les
fotos a totes les festes.
Ara que s’ha acabat l’estiu es
gira feina: toca abordar el tema de
l’habitatge i el preu dels lloguers i
actuar perquè la gent d’Abrera no
es vegi obligada a anar-se a viure
a fora, toca abordar nous pressupostos municipals que a més de
festes prioritzin el manteniment
dels carrers, parcs i jardins de tots
els barris d’Abrera, toca millorar la
participació ciutadana i dissenyar

urbanísticament l’Abrera del futur,
toca millorar l’atenció sanitària actual, entre molts altres temes.
Passats els tradicionals 100 dies
de gràcia que es donen als nous
governs, demanarem a l’Equip de
Govern format pel PSC i per ERC
que expliquin quin serà el seu Pla
de Govern: quan començaran les
obres d’ampliació de l’IES Voltrera (que van anunciar com una
cosa imminent)?, quan es començarà a treballar en el projecte del
menjador social o en el de la segona residència per a la gent gran
(propostes que també apareixen al
nostre programa electoral)?, quan
serà realitat el Centre d’Urgències
d’Atenció Primària (CUAP) 24 hores que prometia el PSC en lletres
grans al seu programa electoral?,

quan començaran les obres de la
zona d’entrenament d’atletisme?,
com solucionarà el govern la saturació del poliesportiu?, quan
s’iniciaran les obres del Parc de les
Dones? o quan es posarà en servei
el nou servei de bus urbà promès
en campanya amb més freqüència
de pas?
Com a primera força de la
oposició continuarem treballant
incansablement per portar a terme el nostre programa electoral,
contribuirem que aquest govern
pugui fer gaudir Abrera amb les activitats i festes programades, però
també farem que aquest govern
compleixi amb el seu programa,
sobre tot les propostes prioritàries
que coincideixin amb les d’Alternativa d’Abrera.

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

L’ABRERA QUE BATEGA
MÉS ENLLÀ DE LES FESTES
A Abrera es programen molt
sovint festes i celebracions i s’omplen els carrers de banderoles, lones informatives i altre material de
màrqueting. La bijuteria ajuda molt
a realçar els atributs dels que se
la posen, però la bona figura no
sempre va acompanyada de virtut.
No ens conformem perquè,
mentrestant, aquelles iniciatives i projectes que milloren la vida de les persones i que combaten les desigualtats econòmiques i de gènere, no
reben suficients recursos ni atenció.
La veritat és que la política decorativa no podrà amagar mai la
necessitat urgent d’una classe política innovadora i empoderadora.
Per exemple, Abrera té recursos
per crear parc públic d’habitatge
de lloguer social, i garantir l’accés

a l’habitatge digne, una imperiosa
necessitat en els temps que corren.
També per ser un municipi que
canviï el model institucional tancat i conservador que fins ara ha
representat. Un model on la institució municipal és una empresa que
intercanvia favors sempre des de la
condescendència dels que acumulen el poder. Abrera pot sumar-se
als municipis del canvi participatius i transparents, que funcionen a través d’un sistema obert.
Això demostraria que la voluntat
dels que estem de pas a la política
no és quedar bé i penjar-nos medalles, sinó contribuir a construir
una comunitat millor que ens faci
progressar feliços.
Per altra banda, els veïns i veïnes dels barris perifèrics coneixen

la necessitat urgent d’adequar
l’urbanisme i que se’ls garanteixi una neteja òptima dels seus
carrers. I les activistes feministes
exigeixen una política feminista
activa, amb recursos i mesures
concretes, com aplicar la Carta
Europea per a la igualtat de dones
i homes en la vida local. Les associacions, també, es mereixen que
es revisi el model de gestió dels
espais municipals i impulsar de
veritat un nou model de subvencions perquè es donin segons els
projectes i l'aportació al poble de
les associacions i no per tradició i
decisió política..
Com aquestes, molts assumptes més. Siguem inconformistes.
Progressem juntes per millorar el
nostre poble i la nostra comunitat.

que lucían simbología separatista,
ante la permisividad del alcalde y
el resto de concejales del PSC. Las
fiestas mayores son para toda la
población y no únicamente para
el 13% de los votantes de ERC. Es
inadmisible que se permita dicha
manifestación de politismo, pero
como sabemos es el precio a pagar por ciertos pactos de gobierno,
reflejo de lo que sucede a nivel autonómico y estatal.
Per altra banda, les urbanitzacions continuen deixades a nivell
urbanístic i medi ambiental davant
la passivitat del govern. I un exemple ven clar es la neteja de les zones
verdes; com pot ser que a mitjans

de juliol i amb una alerta màxima
de risc d’incendis des del mes de
juny per diferents onades de calor,
encara no estiguessin netes. Per
no dir la periodicitat amb que es
produeixen dites neteges, només
un cop a l’any. Per CS Abrera és
una irresponsabilitat la deixadesa
d’aquestes zones. Senyors del govern, tenir una vila florida no només
es posar un cartell, comporta molta
més responsabilitat.
Nuestro grupo político municipal va a seguir trabajando para que
haya un Reparto equitativo de los
recursos, se mantenga la neutralidad política en espacios públicos y
en actos festivos.

JOAQUÍN EANDI
Regidor d’Abrera en Comú
WhatsApp: 722 06 03 51
Adreça electrònica:
abreraencomu@gmail.com
Web:
abreraencomu.info

EL DESPUÉS
Han passat unes noves eleccions i m’agradaria començar aquest
primer article de la nova legislatura
donant les gràcies a totes les persones que confien en el projecte de
CS Abrera. I als companys per la feina que han fet i no es veu. Gràcies!
Y la sorpresa ha llegado después de las elecciones con el
pacto entre ERC y PSC, ganando
este último las elecciones con
una mayoría absoluta. Des de CS
Abrera hacemos una mención a
este pacto porque ya se ha podido
ver el precio que hemos de pagar
los abrerenses, la politización de
nuestra fiesta mayor. El día que
salieron “Els gegants” se pudo ver
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MÓNICA LORENTE GIL
Concejal de C's
Correo electrònico:
lorentegm@abrera.cat
Web:
https://twitter.com/Cs_Abrera

GENT D’ABRERA

OpssLayla
Vecina de Abrera,
rapera y feminista

CENSURA ES TU PRIMER TRABAJO
DISCOGRÁFICO. ¿QUÉ NOS PUEDES
EXPLICAR DE ÉL?
Este es un tema feminista que está
hecho para dar un mensaje, transmitir
casos que muchas chicas están pasando, que suceden a diario y que poco a
poco y con ayuda estamos intentando
que vaya cambiando.
LANZAS UN MENSAJE PRO FEMINISTA
Y A FAVOR DE LAS MUJERES, ¿POR
QUÉ HAS ESCOGIDO ESTA TEMÁTICA
PARA TU DEBUT?
Porque es la primera canción que escribí, me pasó un hecho que no me hizo
mucha gracia, estaba muy enfadada y me
puse a escribir. Así me salió este tema y
veía necesario hacerlo público.
¿MÚSICA Y LETRA SON TUYAS? ¿LA
HAS ESCRITO Y COMPUESTO TÚ?
Sí, la letra es mía, está escrita por mí
volcando mi propia visión sobre este
tema; la base es de Internet.
¿CÓMO FUE LA EXPERIENCIA
DE RODAR EL VIDEOCLIP DE
‘CENSURA’?
Súper bien porque además me han
acogido muy bien, me han hecho sentir segura y he podido trabajar con total
naturalidad. La verdad es que he estado
muy cómoda.

HAS TRABAJADO CON UNA
PRODUCTORA DE ABRERA Y
TAMBIÉN HABÉIS ELEGIDO
LOCALIZACIONES DEL MUNICIPIO.
¿VERDAD?
Sí, queríamos que la primera canción fuera aquí en Abrera porque es
mi pueblo, estoy orgullosa de él y qué
menos que rendirle homenaje con este
videoclip.
TAMBIÉN APARECEN NUMEROSAS
CHICAS EN ESTE VIDEOCLIP. ¿SON
TODAS DE ABRERA?
Sí, todas son vecinas de nuestro
pueblo. Al principio queríamos muchas
más chicas para que se viera que somos
muchas las que estamos en esta lucha;
pero no pudieron venir todas y entonces decidimos que podía ser genial que
fueran de Abrera; pusimos invitaciones
por las redes sociales y acudieron las
que quisieron. Pudimos trabajar muy
cómodas, expresándonos a través de
este videoclip y para que se vea que
luchamos por nuestros derechos. Y sí,
finalmente todas estas chicas son de
aquí, de Abrera.
¿CUANTAS VISUALIZACIONES TIENE
ACTUALMENTE EL VIDEOCLIP DE
‘CENSURA’?
Ahora mismo tenemos casi 135.000
visualizaciones.

¿TE GUSTARÍA DEDICARTE
PROFESIONALMENTE A LA MÚSICA?
Sí pudiera, la verdad es que sí, ¡me
encantaría!
¿CÓMO EMPEZÓ TU RECORRIDO EN
EL MUNDO DE LA MÚSICA?
Siempre me ha gustado escuchar este
tipo de música. Me puse a escribir, vi que
no se me daba mal entonces decidí seguir
practicando y escribiendo haciendo más
temas y hasta el día de hoy.
¿Y POR QUÉ OPSSLAYLA?
Es el nombre que me puse cuando me
abrí mi perfil en las redes sociales donde
tengo más de 8.000 seguidoras y seguidores que me conocen con ese nombre y
decidí que como quedaba bastante bien,
adoptarlo también como nombre artístico
podía ser una buena decisión.
¿QUÉ ARTISTAS TE INSPIRAN?
¡Qué complicado! La verdad es que en
mi lista de reproducción puedes encontrar a Mozart, a 2pac, puedes encontrarte
a Rosalía, puedes encontrar a multitud de
artistas muy diferentes entre sí pero que
a mi me aportan una visión global del
mundo musical y que me han ayudado
a encontrar mi propio estilo.

¿CÓMO VALORAS ESTE RESPALDO?
Nos esperábamos mucho menos, la
verdad. ¡Así que estoy encantada!

¿TIENES EN MENTE OTROS PROYECTOS?
Sí, voy a sacar otros temas, para no
quedarme solo con ‘Censura’; tengo otros
que creo que pueden gustar mucho y lo
que esperamos ahora es poder subir a
algún escenario y enseñárselo a la gente.

CENSURA SE ENMARCA EN EL
GÉNERO DEL RAP. ¿HAS PENSADO
EN ABRIR TU CARRERA A OTROS
ESTILOS MUSICALES?
Sí, pero sin salirme de mí esencia.
Podría probar con trap, reggae, con cualquier otro estilo pero sin salirme de mí
esencia; eso sí, lo baso en el rap que es
lo que me gusta.

¿DÓNDE PODEMOS CONOCER MÁS
DE OPSSLAYLA Y VISUALIZAR TU
PRIMER TRABAJO?
El videoclip lo podéis encontrar en
los enlaces de mis redes sociales: en
Instagram y Youtube con el nombre de
OpssLayla. También en la página web
del Ayuntamiento de Abrera y en Radio
Abrera.

