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ELS NENS 
I NENES 
SÓN EL FUTUR 
DEL NOSTRE 
MUNICIPI

A Abrera tenim el compromís ferm de 
treballar per les persones. En aquest 
sentit, la infància i les seves famílies són 
la nostra prioritat.

Mostra evident d’aquest fet ha estat la 
creació de la Regidoria d’Infància, així 
com fer realitat tota una programació 
d’activitats diversa, innovadora i inclusiva 
adreçada a aquesta població.

Tenim el convenciment que l’atenció in-
tegral en la primera etapa de la infància 
és clau per garantir el seu desenvolupa-
ment i creixement saludable i equilibrat. 
Per aquest motiu, a nivell municipal, es-
mercem tots els esforços que calgui en 
dotar de recursos, serveis i informació a 
les famílies d’Abrera.

Amb aquest manual didàctic i 
pràctic coneixeràs els diferents 
serveis adreçats a la infància i les 
famílies, que alhora contribuei-
xen a dotar-les d’eines educa-
tives, assistencials i preventives, 
per avançar cap a una societat 
més justa i amable. Entre tots i 
totes fem Abrera!

Jesús Naharro
Alcalde d’Abrera
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Amb aquesta guia que teniu a les mans 
oferim tota la informació a les famílies 
i posem al vostre abast els serveis que 
des de l’Ajuntament d’Abrera destinem 
als infants i les famílies, amb la finalitat 
de promoure el benestar dels més pe-
tits i petites, tenint en compte les seves 
necessitats.

Amb aquest document, responem al 
nostre compromís amb les famílies 
amb infants per abordar de forma trans-
versal i integral l’atenció a la infància.

Volem garantir que disposeu de la infor-
mació necessària a l’hora de prendre una 
decisió que afecti el desenvolupament 
personal i social dels vostres infants, i 
us apropem els serveis oferts pel nostre 
Ajuntament a la ciutadania, contribuint a 
afavorir les actuacions de prevenció i pro-
tecció a la infància, evitant situacions de 
risc i promovent que els nens i nenes del 
nostre municipi creixin en un entorn salu-
dable i amb tots els drets. Us convidem a 
gaudir de les diverses activitats que or-
ganitzem pels infants i les famílies en el 
nostre municipi, activitats amb les quals 
fomentem els espais de convivència. 

Hem d’agrair la col·laboració que han 
tingut els diferents departaments i ser-
veis municipals en la confecció d’aques-
ta guia.

Aquesta informació la podreu trobar 
de forma més detallada a la pàgina 
web ajuntamentabrera.cat i a l’app de 
l’Ajuntament, Connecta’t a Abrera, dis-
ponible de forma gratuïta a l’aplicació 
Google Play (Android) i a l’APP Store 
(iOS). També a les xarxes socials Twitter 
(@AbreraInforma) i Instagram (@abre-
rainfo).

Per què serveix aquesta guia?

Amb aquest document, 

responem al nostre 

compromís amb les famílies 

amb infants per abordar 

de forma transversal i integral 

l’atenció a la infància.
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Família i educació Acció 
Social

Esports
Infància, Abrera vila educadora i Joventut

Serveis Socials Bàsics, 
Dones i Igualtat i Servei 
de Mediació

Abrera es mou

7 15 19
Cultura 
i lleure

Seguretat 
ciutadana

Espais 
públics

Al servei de les Entitats 
i la participació

Cossos de seguretat Espais verds per gaudir 
entre tots

23 31 33

Sanitat
Equipaments i serveis 
sanitaris

27



Família i educació

“ L’educació és l’arma més 
poderosa que pots utilitzar 

per canviar 
el món.”

Nelson Mandela
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INFÀNCIA
La Regidoria d’Infància de l’Ajuntament 
d’Abrera s’adreça a infants de 0 a 12 
anys, dones en període de gestació i a 
les famílies. 

Volem potenciar l’autonomia i la par-
ticipació activa dels infants, utilitzant el 
joc i d’altres elements lúdics com a eina 
educativa, i la implicació de les famílies 
en el seu procés de creixement i ma-
duratiu. 

Treballem de forma transversal amb to-
tes les regidories de l’Ajuntament, com 
també amb l’Equip d’Atenció Primària 
d’Abrera i amb la col·laboració de les 
escoles bressol i els centres educatius 
adreçats als infants.

Impulsem activitats dirigides a infants 
acompanyats amb les seves famílies, 
xerrades, activitats per mares embaras-
sades, activitats d’exercici físic d’alta in-
tensitat tant per a dones embarassades 
com per a dones que ja han tingut el fill. 
Vine, t’hi esperem!

Per més informació:

Servei d’Infància
Plaça del Rebato, 1
937 70 43 34
infancia@ajuntamentabrera.cat
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ABRERA, VILA EDUCADORA
L’educació determina el futur de qualse-
vol comunitat, és per això que és una de 
les prioritats de l’acció municipal. Des 
de l’Ajuntament d’Abrera apostem per 
un municipi educador, on els ciutadans 
i ciutadanes poden trobar els serveis i 
equipaments que facilitin el seu aprenen-
tatge i formació al llarg de tota la vida.
 
Entenem l’educació enfocada a des-
envolupar competències per a la vida, 
per a què els infants, els/les joves i els 
adults puguin ser persones autònomes, 
compromeses i tenir una vida plena. La 
intenció és la de possibilitar que tota 
persona pugui gaudir d’un aprenentat-
ge rellevant i amb sentit, que li permeti 
desenvolupar capacitats que expandeixin 
les seves oportunitats per portar una vida 
amb sentit i dignitat en la societat del co-
neixement.
 
Tenim serveis i equipaments per a què 
trobis un espai de creixement com a per-
sona, de repte intel·lectual, de desenvo-
lupament dels talents, i de celebració de 
la diversitat.

ABRERA EDUCA
Entre el conjunt d’actuacions que duem 
a terme des del Servei d’Educació hi ha 
l’Abrera Educa que, amb una trajectòria 
de 25 anys, és el paraigües que aixopluga 
tots aquells programes, projectes i acti-
vitats pensats, sobretot, per donar res-
posta als reptes que planteja la infància 
i l’adolescència en una societat canviant 
i diversa.

En el bloc Abrera Educa, Abrera amb les 
famílies, cada curs escolar, es proposen 
espais familiars, tallers tertúlia, tallers 
creatius, xerrades, cursos… que tenen 
com a principal objectiu oferir a les fa-
mílies orientació i suport en la criança i 
educació dels seus fills. Participa-hi!
 
Algunes de les activitats són:
• Espai Nap-Buf: Servei educatiu per a 

famílies amb nadons durant el seu pri-
mer any de vida. 

• Taller tertúlia: Quin tipus 
de família soc? Tipus de 
criança.

• Tallers Educar amb una 
mirada positiva

• Tallers creatius (Cuina, Tot sona, 
Muntem una titella, Fem un canço-
ner...)

• Xerrada: Pas de P2 a P3
• Curs Gestionem millor les emocions!

Consulta el llibretó de l’Abrera Educa per 
veure les activitats de cada curs escolar. 

Abrera Educa 
abreraeduca@ajuntamentabrera.cat



ESCOLES
ESCOLES BRESSOL
Els infants del nostre municipi d’entre 
0 i 3 anys poden iniciar la seva formació 
educativa als diferents centres existents a 
Abrera. L’escola bressol és un establiment 
educatiu, de gestió pública o privada.

Escola Bressol Municipal Món Petit 
C/ Antoni Gaudí, 4
93 770 34 58
abrera@cavallcartro.com
www.cavallcartro.com/monpetit
Ampa: ampa.monpetit@gmail.com

Llar d’Infants Privada Quitxalla
C/ Purlom, 12
93 773 81 38

Centre de suport familiar El Cangur
Av. Generalitat, 7, Local 2
647 73 03 76

ESCOLES D’INFANTIL I PRIMÀRIA
A Abrera comptem amb tres escoles 
d’educació infantil i primària, totes elles 
ubicades al nucli urbà. S’adrecen a infants 
de 3 a 12 anys.

Escola Ernest Lluch
Passeig de l’Estació, 15
Telèfon 93 770 12 13
ceip-ernest-lluch@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/ceipernestlluch
AMPA: ampaernestlluchabrera@gmail.com

Escola Francesc Platón i Sartí 
C/ Salvador Espriu, 3
Telèfon 93 770 03 81
ceip-platon@xtec.cat
http://blocs.xtec.cat/platonabrera
AMPA: ampafpsabrera@gmail.com

Escola Josefina Ibáñez 
C/ Esparreguera, 3
Telèfon: 93 519 40 04
a8067132@xtec.cat
www.xtec.cat/centres/a8067132/
AMPA: ampanovaescolaabrera@hotmail.com
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L’educació determina el futur 

de qualsevol comunitat, és 

per això que és una de les 

prioritats de l’acció municipal. 



ESCOLES D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I 
BATXILLERAT
Al nostre municipi comptem amb un únic 
institut que acull tots els alumnes provi-
nents de les tres escoles.

Institut Voltrera
Passeig de l´Estació, 18
Telèfon 93 770 32 11
iesvoltrera@xtec.cat
www.insvoltrera.org
AMPA: ampa.iesvoltrera.abrera@gmail.com

TRANSPORT ESCOLAR
Transport pels alumnes de P3 a Batxillerat.

• Servei de transport escolar gratuït 
pels alumnes escolaritzats a l´Esco-
la Francesc Platón i Sartí (de P3 a 6è) 
i a l’Institut Voltrera (de 1r a 4t d’ESO) 
i empadronats als següents barris: Ca 
n’Amat, Can Vilalba, Santa Maria de Vi-
lalba, Les Carpes i Sant Miquel.

El servei s’ha de sol·licitar en el centre 
educatiu en el moment de tramitar la 
matrícula.

• Servei de transport urbà gratuït pels 
alumnes de batxillerat de l’Institut 

Voltrera i empadronats als barris: Ca 
n’Amat, Can Vilalba, Santa Maria de Vi-
lalba, Les Carpes i Sant Miquel.

Per a fer ús d’aquest servei es necessita 
obtenir un carnet que s’ha de sol·licitar a 
l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC).

Per més informació:

Servei d’Educació
Plaça Constitució, 1
93 770 03 25
educacio@ajuntamentabrera.cat
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ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA 
A Abrera comptem amb una escola mu-
nicipal d’ensenyaments musicals. Posem 
al teu abast (petits, petites i grans) les ei-
nes per accedir a la pràctica musical. 

Oferim cursos de música a partir dels 4 
anys amb programes educatius per a in-
fants, joves, adults i gent gran. També ta-
llers de curta durada per a joves i adults.

Especialitats instrumentals: Violí, Viola, 
Violoncel, Piano, Guitarra, Cant, Flauta 
travessera, Trompeta, Trombó, Saxòfon, 
Tenora, Tible, Acordió diatònic, Guitarra 
elèctrica, Baix elèctric i Bateria.

Tallers: Teatre Musical, Percussió, Im-
provisació, Informàtica musical, Sono-
rització i Enregistrament, Ear training, 
Lectura musical, Audició i Composició.

Per més informació:

Escola Municipal de Música
Plaça Rebato, 1
93 770 27 02
aulademusica@ajuntamentabrera.cat

Posem al teu abast

les eines per accedir

a la pràctica musical.
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JOVENTUT
CASAL DE JOVES
El Casal de Joves, ubicat al Centre Po-
livalent d’Abrera, és el punt de trobada 
municipal pels joves d’Abrera en horari 
de tardes de dilluns a divendres de 16.00 
h a 20.00 h. Es tracta d’un equipament 
viu, obert i participatiu, on les activitats i 
propostes que es desenvolupen sempre 
es fan a partir de les inquietuds i aficions 
de la majoria. És un espai destinat a nois i 
noies a partir de 12 anys.
 
Al casal de Joves podem trobar els dife-
rents espais:

• Punt d’Informació Juvenil La Garsa: 
espai per realitzar consultes i asses-
soraments en temes de formació i 
d’ocupació. L’assessorament del PIJ 
La Garsa és diari en horari de tardes 
de dilluns a divendres de 16.00 h a 
20.00 h. 

• Sala d’estudis: Espai per estudiar, fer 
els deures o realitzar un treball.

• Bucs d’assaig: Gratuïts per a joves

• Tallers Joves: cursos i tallers de dife-
rents temàtiques per a joves d’entre 
12 i 24 anys de dilluns a divendres en 
horari de tarda.

• Sala polivalent: Espai amb mirall per a 
ball o teatre.

Casal de Joves
Plaça del Rebato, 1
937 70 43 34 
joventut@ajuntamentabrera.cat

Per més informació:

Servei de Joventut
Plaça del Rebato, 1
937 70 43 34
joventut@ajuntamentabrera.cat
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Acció Social

“ Aprenent ensenyaràs 
i ensenyant aprendràs.”

Phil Collins



SERVEIS SOCIALS BÀSICS
CENTRE OBERT “LA GALÀXIA”
La Galàxia és un servei municipal 
gratuït d’intervenció socioeducativa 
adreçat a infants i adolescents entre 5 
i 12 anys, que forma part dels Serveis 
Socials Bàsics. 

Dóna suport a la infància que té ne-
cessitats educatives més enllà de les 
escolars, i a les seves famílies. La seva 
principal finalitat és la d’assegurar que 
els pares i mares o guardadors/es tin-
guin l’oportunitat d’oferir als seus fills 
i filles eines educatives bàsiques per 
créixer i desenvolupar-se adequada-
ment.

Els objectius que es treballen són:

• Protegir els drets dels infants
• Ajudar en la millora de les relacions 

amb els iguals, tant dels infants com 
de les seves famílies.

• Estimular el creixement dels infants.
• Motivar l’interès per aprendre
• Acompanyar a les famílies en l’edu-

cació dels seus fills i filles.

Centre Obert La Galàxia
Centre Polivalent
Plaça del Rebato, 1 d’Abrera
Telf 937703344
centreobert@ajuntamentabrera.cat

ZAS
Programa d’atenció psicològica adreçat 
a la població d’Abrera entre 4 i 18 anys, 
amb dificultats emocionals, de relació i 
conducta, i a les seves famílies. 

Recurs adscrit als Serveis Socials Bàsics, 
de caire terapèutic, protector, de su-
port i acompanyament als processos 
de canvi i de creixement personal a les 

relacions interpersonals i intrafamiliars.
S’articula en sessions de teràpia grupal 
adreçades als adolescents, dinàmiques 
terapèutiques específiques per infants, 
sessions de suport i assessorament a 
pares, mares i tutors i, en els casos que 
sigui necessari, sessions de teràpia in-
dividual. 

INTERVENCIÓ GRUPAL
Grups de pares/mares, amb un màxim 
de 10 participants, on s’ofereix un espai 
terapèutic de reflexió sobre els diferents 
rols familiars, en un marc acollidor, per 
tal d’afavorir la parentalitat positiva.

Espai d’intercanvi parental on compar-
tiràs dubtes i experiències respecte la 
criança/educació dels fills i filles de les 
famílies que es troben en tractament en 
els serveis socials bàsics.

Abordatge de diferents temàtiques en 
funció de la composició del grup: lí-
mits, autoritat, procés migratori, etapes 
del cicle vital, gelosia, adopció, sepa-
ració...

Per més informació:

Servei d’Acció Social
Carrer Major, 3
93 770 29 11
s.socials.abrera@ajuntamentabrera.cat
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DONES I IGUALTAT
Des de la Regidoria de Dones i Igualtat 
realitzem campanyes i activitats de pre-
venció i sensibilització envers les violèn-
cies masclistes i per la promoció de la 
igualtat d’oportunitats per a dones i ho-
mes, vetllant per la no discriminació per 
raó de sexe, orientació afectiva-sexual, o 
d’identitat i expressió de gènere i la pro-
tecció i garantia dels drets de la infància.

SERVEI D’INFORMACIÓ 
I ASSESSORAMENT A LES DONES 
Servei que ofereix informació, assessora-
ment, primera atenció i acompanyament, 
si escau, amb relació a l’exercici dels drets 
de les dones i llurs fills i filles en tots els 
àmbits relacionats amb la seva vida la-
boral, social, personal i familiar, amb es-
pecial atenció a les dones que pateixen 
situació de violència masclista. S’ofereix 
atenció psicològica a les dones que 
presenten situacions de necessitat per 
violència masclista i també per a les filles 
i fills d’aquestes.

SIAD Abrera
93 770 29 11 / 935 572 420
dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat

SERVEI D’INTERVENCIÓ 
ESPECIALITZADA DEL BAIX LLOBREGAT 
(SIE)
Ofereix informació, atenció i recuperació 
a les dones que han estat o estan en pro-
cessos de violència masclista, així com 
els seus fills i filles a càrrec i potenciar els 
programes específics i integrals de pre-
venció, assistència i reparació.

SIE Sant Feliu de Llobregat
C/ Pou de Sant Pere, 8
93 685 99 34
siebll.tsf@gencat.cat

Per més informació:

Servei de Dones i Igualtat
C/ Major, 3 
93 770 29 11
dones.igualtat@ajuntamentabrera.cat

Organització de tallers,

activitats i actes pels dies

internacionals, protocol

municipal contra la violència 

masclista i pla local

per a la igualtat LGTBI
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MEDIACIÓ 
La mediació és un mètode pacífic de 
gestió i resolució de conflictes en que 
un tercer, neutral i imparcial (el/la me-
diador/a), crea un espai de diàleg, con-
fidencial, en el que ajuda i acompanya 
a les persones perquè elles mateixes 
puguin trobar solucions satisfactòries 
al seu conflicte.

És un servei públic i gratuït, adreçat 
a la ciutadania d’Abrera, on ajudem a 
prevenir, gestionar i resoldre els dife-
rents conflictes de convivència, que 
sorgeixen en les relacions entre les 
persones, de manera pacifica, imparcial 
i confidencial.

El Servei de mediació podrà ser sol·li-
citat només que una de les parts esti-
gui empadronada o tinguin domicili a 

Abrera (tant les persones físiques com 
jurídiques) i els que tinguin als seus fills 
en els centres educatius d’Abrera.

Si vols sol·licitar el servei cal demanar 
cita prèvia. Si  estàs interessat/da pots 
adreçar-te: 

• Presencialment: Oficina d’Atenció 
Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament 
d’Abrera o al mateix Servei de Me-
diació (c. Major, 3).

• Horari: de dilluns a divendres de 9 a 
14 hores, dimarts i dimecres de 16.30 
a 19 hores.

• Telèfon: 93 770 03 25, ext. 1157
• Email: mediacio@ajuntamentabrera.cat

La mediació és un mètode 

pacífic de gestió 

i resolució de conflictes
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Esports

“ T’inspiren, t’entretenen 
i acabes aprenent més 

del que esperaves.”
Nicholas Sparks
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ABRERA ES MOU
Fer esport reforça la salut, educa en va-
lors, fa comunitat i és divertit. Des de 
l’Ajuntament d’Abrera apostem de forma 
decidida per organitzar, promoure i di-
fondre tot tipus d’activitats esportives.

Comptem amb diferents centres espor-
tius, distribuïts entre el centre urbà i les 
diferents urbanitzacions i barris.

PAVELLÓ ESPORTIU MUNICIPAL
Passeig de l’Església, 22
93 770 51 00

CENTRE AQUÀTIC MUNICIPAL
Passeig de l’Estació 24, bis
93 770 51 00

PISCINES MUNICIPALS D ‘ESTIU
Passeig de l’Església, 18
93 770 22 04

CAMP MUNICIPAL DE FUTBOL
C/ de Pallejà s/n
93 770 25 54 / 93 770 51 00

PISTES MUNICIPALS DE FRONTÓ 
I DE TENNIS
Passeig de l’Església, 20
93 770 51 00

PISTA POLIESPORTIVA “CAN VILALBA”
Av. de Circumval·lació, 3 
93 770 51 00

PISTA POLIESPORTIVA “LES CARPES”
C/ del Pintor Ribera, s/n
93 770 51 00

PISTA POLIESPORTIVA “SANTA MARIA 
DE VILALBA”
Parc del Dipòsit, s/n
93 770 51 00

PISTES DE SKATE MUNICIPAL
Parc de la Vinya s/n
93 770 51 00

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
ESCOLA ERNEST LLUCH
Passeig de l’Estació, 15
93 770 12 13

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
ESCOLA FRANCESC PLATÓN I SARTÍ
C/ de Salvador Espriu, 3
93 770 07 83

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES 
ESCOLA JOSEFINA IBÁÑEZ
C/ Esparreguera, 3
93 519 40 04

INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
IES VOLTRERA
C/ Passeig de l’Església, 15
93 770 32 11
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ENTITATS ESPORTIVES
Al nostre municipi tenim un gran nombre 
d’entitats esportives.

ABRERA CLUB CICLISTA
Av. Lluís Companys, 1 - 3
675 63 56 26
abreraclubciclista@gmail.com

AGRUPACIÓN DEPORTIVA DE ABRERA
C/ Pallejà, s/n
93 770 25 54
aeabrera@aeabrera.com

CLUB ATLETISME D’ABRERA
Av. Lluis Companys, 1
630 91 12 18
clubatletismeabrera@gmail.com

CLUB DE BÀSQUET D’ABRERA
Pg. de l’Església, 22
676 108 719 / 606 34 35 35
juntacbabrera@yahoo.es

CLUB DEPORTIVO ABRERA PARK
C/ de la República, 2, bx 1a
679 68 14 02
jofuka@hotmail.com

CLUB ESPORTIU ABRERA
Pg. de l’Església, 22
608 67 36 31 / 93 770 36 51
futsalabrera@gmail.com

Fer esport reforça la salut, 

educa en valors, fa comunitat 

i és divertit. Practica’l! 
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ACTIVITATS ESPORTIVES
RELACIONADES AMB LA INFÀNCIA
Les activitats següents tenen una durada 
de 10 mesos. Comencen a partir del mes 
de setembre i al juny.

EDUCACIÓ FÍSICA INFANTIL
Activitats gimnàstiques i preesportives di-
rigides a nens i nenes de 4 a 7 anys.

PREESPORTIVA
Activitat dirigida a nens i nenes de 8 i 9 
anys com voleibol, handbol i atletisme i 
iniciació a la competició escolar.

TAEKWONDO
El taekwondo és un esport de defensa 
personal que es fonamenta en la utilitza-
ció de l’energia que estimula els hàbits de 
disciplina, respecte a l’adversari i l’espor-
tivitat.

Per més informació:

Centre Aquàtic Municipal 
Passeig de l’Estació, 24, Bis
93 770 51 00
esports.abrera@ajuntamentabrera.cat; 
cam@ajuntamentabrera.cat
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Cultura i lleure

“ L’educació és el poder 
de pensar amb claredat, 

el poder d’actuar bé en el 
treball del món i el poder 

d’apreciar la vida.”
Brigham Young
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AL SERVEI
DE LES ENTITATS
I LA PARTICIPACIÓ
Des de la Regidoria de Cultura poten-
ciem la participació dels ciutadans i ciu-
tadanes a través d’accions i actuacions 
culturals.
 
Cada mes podreu trobar l’Agenda d’Acti-
vitats, on s’especifiquen les activitats que 
es duen a terme de les diferents regido-
ries, entitats i associacions del municipi. 
Llegeix-la!

EQUIPAMENTS CULTURALS

Auditori del Centre Polivalent
Plaça del Rebato, 1
93 770 43 34

Casa de Cultura
Federico García Lorca, 17
937 70 08 81
 
Hotel d’Entitats
Plaça de l’Escoles Velles, s/n
93 770 28 71
 
Sala Cultural Pere Torres
Carrer Major, 22
93 770 03 25

Sala Municipal
Casamada Mauri, s/n
93 770 03 25

Biblioteca Josep Roca i Bros
Federico García Lorca, 17
93 770 08 81
biblio@ajuntamentabrera.cat

Durant la temporada d’estiu, la Piscina 
Municipal, compta amb un servei de lli-
bres dins del recinte.

Potenciem la participació 

dels ciutadans i ciutadanes 

a través d’accions i actuacions 

culturals. 
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ENTITATS CULTURALS
Coral Contrapunt
Carrer Major, 22
coralcontrapuntabrera@gmail.com

Associació Cultural 
i Folklòrica d’Abrera
Plaça Escoles Velles s/n
cesar.moliner@gmail.com

Illets d’Abrera
Carrer de la Pagesia, 15
illletsabrera@hotmail.com

Abrera Sardanista
Carrer de la Font, 8
jfriasf@hotmail.es

Joventudes Rocieras
Passeig de l’Esglèsia, 18 (Piscina d’estiu)
juventudesrocerasabrera@hotmail.com

Ballabrera
Plaça de les Escoles, 1, 
acballabrera@gmail.com 

Pas a pas
Plaça de les Escoles Velles, 1 
pasapas2014@gmail.com   

Amics de xapes d’Abrera
Plaça de les Escoles Velles, 1 
miquel.florido@icloud.com
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Associació d’escacs Abrera
Plaça de les Escoles Velles, 1 
escacsabrera@gmail.com

Cineclub Emmetcinats
Plaça de les Escoles Velles, 1 
emmetcinats@gmail.com

La Xarxa
(Associació per a la Promoció 
de l’Espectacle Infantil i Juvenil a Abrera)
Plaça de les Escoles Velles, 1 
laxarxa.abrera@gmail.com

Associació Vive y Baila
Plaça de les Escoles Velles, 1 
viveybaila@outlook.es 

Associació Bailamos
Carrer Cardoner, 5
balet.juanantonio@gmail.com

Colla de Diables Bram de Foc
Carrer Major, 2
bramdefocabrera@gmail.com 

Associació fotogràfica clickabrera
Plaça de les Escoles Velles, 1 
oviedosmj@ajuntamentabrera.cat

Associació de veïns Santa Maria 
de Vilalba
Carrer Major, 13
aavvcanvillalba@canvilalba.com

Associació de veïns ca n’Amat Abrera
Carrer Besos, 2 
casanovas525@gmail.com

Associació de veïns Les Carpes
Carrer Empordà, 4 
aavvlescarpesdevilalba@gmail.com

Associació de veïns Rebato 
“Els Porrons d’Abrera”
Carrer Sant Ermengol, 28
aavvrebato@gmail.com

Associació de veïns Can Vilalba
Avda. Circumvalació, 3
aavvcanvillalba@canvilalba.com

Per més informació:

Servei de Cultura 
Plaça del Rebato, 1
937 70 03 25
cultura@ajuntamentabrera.cat
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Sanitat

“ L’educació genera 
confiança. La confiança 

genera esperança. 
L’esperança engendra 

la pau.”
Confuci
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EQUIPAMENTS 
I SERVEIS SANITARIS
L’Equip d’Atenció Primària (EAP) el for-
men professionals que tenen cura de 
la nostra salut al llarg de tota la vida. 
Ens atenen a les consultes del Centre 
d’Atenció Primària o, si cal, al nostre 
domicili.

Us informem dels diferents centres 
d’atenció primària, així com dels cen-
tres d’urgència on els veïns i veïnes 
d’Abrera poden adreçar-se.

Centre d’Atenció Primària (CAP)
C/ Manresa, 15
937 70 25 61

Consultori local Can Vilalba
Av. Circumval·lació, 5
937 70 49 39 
Del 15 de juliol al 15 de setembre el 
centre romandrà tancat. S’atendrà als 
veïns al EAP del centre urbà.

Consultori local Santa Maria de Vilalba
C/ Castell de Voltrera, 5
937 70 17 38 
Del 15 de juliol al 15 de setembre el 
centre romandrà tancat. S’atendrà als 
veïns al EAP del centre urbà.

Atenció a la Salut Sexual i Reproduc-
tiva (ASSiR)
Atenció als joves, consell reproduc-
tiu, control i seguiment de l’embaràs, 
diagnòstic prenatal, educació maternal, 
atenció al puerperi, prevenció del càn-
cer de coll uterí i del càncer de mama, 
atenció a les malalties de transmissió 
sexual i patologia ginecològica, acti-
vitat comunitària a persones adultes, 
educació afectiva i sexual i atenció a 
la violència vers les dones. També rea-
litzem activitats destinades a dones a 
partir de 6-7 mesos de gestació i per-
sones en postpart.  

ASSIR
C/ Manresa, 15
08630 Abrera
937 70 25 61 
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L’Equip d’Atenció Primària

el formen professionals

que tenen cura de la nostra 

salut al llarg de tota la vida. 
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ATENCIÓ CONTINUADA I URGENT
Centre d’Urgències d’Atenció Primària 
(CUAP) 
C/ Sant Felip Neri, 18
08740 Sant Andreu de la Barca
936 35 66 51 

Punt d’Atenció Continuada (PAC) 
Via Mil·lenari, s/n
08292 Esparreguera
937 70 81 00 

Hospital Sant Joan De Déu 
Av. Mancomunitats Comarcals, 1
08760 Martorell
937 74 20 20

CENTRES ESPECÍFICS 
Centre de Desenvolupament Infantil i 
Precoç (CDIAP)
Atenció a les famílies i als infants que 
presenten trastorns en el desenvolupa-
ment o risc de presentar-los (preven-
ció, detecció, diagnòstic i tractament). 
Dirigit a infants de 0 a 6 anys, priorit-
zant els infants fins a 4 anys. S’accedeix 
per iniciativa familiar o derivats d’altres 
serveis. 

CDIAP
Carrer Josep Tarradellas, 3 baixos
08760 Martorell
93 775 11 41

Per més informació:

Servei de Sanitat 
Plaça de la Constitució, 1
937 70 03 25
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Seguretat ciutadana

“ El meravellós d’aprendre 
alguna cosa, és que ningú 

ens ho pot treure.”
BB King



32 | Seguretat

COSSOS DE SEGURETAT
Els serveis de seguretat d’Abrera el for-
men la Policia Local, els Mossos d’Es-
quadra i Protecció Civil.

Treballem de forma conjunta per oferir a 
la població un servei integral pel que fa 
a la prevenció i protecció. Realitzen di-
versos serveis de proximitat als ciutadans 
i ciutadanes.

Organitzem activitats pels més petits i pe-
tites treballant l’educació vial i el coneixe-
ment dels efectius del nostre municipi.

Policia Local 
C/Tarragona, 2 (adreça provisional)
Abrera
937 70 09 81
pl.abrera@ajuntamentabrera.cat

Mossos d’Esquadra  
Av. Mancomunitats Comarcals, 11, 
Martorell
936 93 51 10
mossos@gencat.cat

Protecció Civil
C/Tarragona, 2 (adreça provisional)
Abrera
937 70 03 25  
lazooj@ajuntamentabrera.cat

Treballem de forma conjunta 

per oferir a la població un servei 

integral pel que fa a la 

prevenció i protecció.
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Espais públics

“ La classe més eficaç 
d’educació és que un nen 

ha de jugar entre coses 
encantadores.”

Plató
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ESPAIS VERDS 
PER GAUDIR ENTRE TOTS 
I TOTES
A Abrera disposem també d’un tramat de 
parcs i jardins que fan que la taca ver-
da sobre el mapa sigui notable. Aquests 
espais formen part del paisatge urbà 
d’Abrera i compten amb vegetació, mo-
biliari urbà i jocs infantils que conviden al 
passeig i el descans. Petits, petites i famí-
lies poden gaudir d’una gran varietat de 
parcs infantils. Us hi esperem!

• Parc Camí del Riu
• Parc de Can Morral
• Parc de l’Estació
• Parc de Sant Hilari 
• Parc Plaça Europa
• Parc Anselm Clavé
• Parc de la Vinya
• Parc Walt Disney 
• Parc de la plaça Pau Casals
• Parc Passeig de l’Estació
• Parc Carrer del Nord
• Parc Sant Jaume
• Parc Carrer Sant Ermengol
• Parc del Rebato
• Parc Pic-Nic
• Parc de les Moreres
• Parc Carrer Miraflors
• Parc Carrer Florida
• Parc del Carrer de la Font
• Parc Carrer Treball
• Parc de Ca n’Amat (barri Ca n’Amat)
• Parc de la Masia (barri Can Vilalba)
• Parc del Virrei Amat (barri Can Vilalba)
• Parc de la Tortuga (barri Les Carpes)
• Parc del Carrer de La Rosa 

(barri Les Carpes)
• Parc del Carrer Penedès 

(barri Les Carpes)

• Parc de Can Torres (barri Can Torres)
• Parc de Santa María (barri Santa María)
• Parc Mirador de Sant Miquel 

(barri Sant Miquel)
• Parc Carrer Madrid (barri Sant Miquel)
• Parc de Sant Miquel 

(barri Sant Miquel)
• Parc Passeig de l’Església 
• Parc Camí del Riu
• Parc Carrer Florida cantonada l’Era
• Plaça de la Constitució
• Plaça Doctor Trueta
• Plaça Pau Casals
• Plaça de l’Església
• Plaça Rafael Casanova
• Plaça d’Europa
• Plaça de les Escoles i Pista Rosa
• Plaça Anselm Clavé
• Plaça del Rebato
• Parc Carrer Mogent cantonada Carrer 

Núria (barri Ca n’Amat)
• Castell de Voltrera (barri Can Vilalba)

Disposem d’un tramat

de parcs i jardins que fan

una taca verda notable. 
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Ajuntament d’Abrera

Plaça de la Constitució, 1

08630 Abrera

93 770 03 25

ajuntamentabrera.cat

@AbreraInforma

@abrerainfo


