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Ajuntament d'Abrera 
Departament de Comunicació 

Aquest estiu, torna  
el butlletí municipal 
Abrerainfo

L’estiu de 2022 serà recordat com el de la tornada a la tan anhe-
lada “normalitat” que vivíem abans de la pandèmia de la Covid-19. 
Enguany, per fi, hem pogut gaudir de la nostra Festa Major sense cap 
mena de restricció per motius sanitaris. També els barris han pogut 
recuperar les seves Festes Majors en el seu format tradicional. I el 
Casal d’Estiu i l’Escola Esportiva s’han desenvolupat durant el mes de 
juliol amb tota mena d’activitats. Afortunadament, hem pogut deixar 
enrere la distància social, les mascaretes, els aforaments limitats... I 
hem recuperat els somriures, les abraçades i la possibilitat de gaudir 
dels nostres carrers i activitats. 

Aquest estiu, des de l’Ajuntament d’Abrera tornem a publicar el 
butlletí municipal Abrerainfo, amb un extens número especial, on 
trobareu la informació del nostre municipi dels darrers mesos i un 
resum dels dos anys de pandèmia de la Covid-19.

El mes de febrer de 2020 vam publicar el número 129 del butlletí 
municipal. Poc després va arribar la pandèmia i, amb ella, es va capgi-
rar el nostre dia a dia i també la nostra forma de comunicar, apostant 
pels nostres canals digitals i Ràdio Abrera. Ara, recuperem el nostre 
butlletí per continuar informant als nostres veïns i veïnes també en el 
format tradicional, amb la nostra publicació en paper. 

Us recordem que podeu consultar aquest butlletí a la pàgina web 
municipal (www.abrera.cat) en format PDF. També podeu consultar 
les notícies i activitats de la corporació a la secció Notícies del mateix 
web i a la pàgina de Ràdio Abrera (www.radioabrera.cat). També tro-
bareu aquestes informacions a les apps gratuïtes Connecta’t a Abrera 
i Ràdio Abrera, que podeu descarregar-vos als dispositius mòbils amb 
els sistemes operatius Android i IOS. I a les nostres xarxes socials, a 
Instagram (@abrerainfo) i Twitter (@abrerainforma).

Este verano, vuelve 
el boletín municipal 
Abrerainfo

El verano de 2022 será recordado como el de la vuelta a la tan an-
siada "normalidad" que vivíamos antes de la pandemia de la Covid-19. 
Este año, por fin, hemos podido disfrutar de nuestra Festa Major sin 
ningún tipo de restricción por motivos sanitarios. También los barrios 
han podido recuperar sus Festes Majors en el formato tradicional. Y 
el Casal d’Estiu y la Escola Esportiva se han desarrollado durante el 
mes de julio con todo tipo de actividades. 

Afortunadamente, hemos podido dejar atrás la distancia social, las 
mascarillas, los aforos limitados... Y hemos recuperado las sonrisas, los 
abrazos y la posibilidad de disfrutar de nuestras calles y actividades.

Este verano, desde el Ayuntamiento de Abrera volvemos a publicar 
el boletín municipal Abrerainfo, con un extenso número especial, 
donde encontrará la información de nuestro municipio de los últimos 
meses y un resumen de los dos años de pandemia de la Covid-19.

En febrero de 2020 publicamos el número 129 del boletín muni-
cipal. Poco después llegó la pandemia y, con ella, cambió nuestro día 
a día y también nuestra forma de comunicar, apostando por nuestros 
canales digitales y Ràdio Abrera. Ahora, recuperamos nuestro boletín 
para seguir informando a nuestros vecinos y vecinas también en el 
formato tradicional, con nuestra publicación en papel. 

Os recordamos que también podéis consultar este boletín en la 
página web municipal (www.abrera.cat) en formato PDF. También 
podéis consultar las noticias y actividades de la corporación en la 
sección Noticias de la misma web y en la página de Ràdio Abrera 
(www.radioabrera.cat). También encontraréis estas informaciones 
en las apps gratuitas Connecta’t a Abrera y Ràdio Abrera, que podéis 
descargaros en vuestros dispositivos móviles con los sistemas ope-
rativos Android e IOS. Y en nuestras redes sociales, en Instagram (@
abrerainfo) y Twitter (@abrerainforma).

EDITORIAL
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ACTUALITAT 
Festa Major d'Abrera

A Abrera hem tornat a 
gaudir de la nostra 
Festa Major amb il·lusió 
i una gran participació!

Per Sant Pere, festa a Abrera! Del dimecres 29 
de juny al diumenge 3 de juliol, hem gaudit de 
la nostra Festa Major, per fi sense restriccions 
sanitàries, amb més de 70 activitats i propostes 
gratuïtes per a tothom. 

Al recinte ferial, enguany també hem comptat 
amb una ‘Hora tranquil·la’ de 18 h a 19 h, sen-
se música, com a mesura inclusiva per facilitar 
l’accés a persones amb Trastorns de l'Espectre 
Autista (TEA) i similars. I, per facilitar la tornada 
a casa del veïnat dels barris abrerencs, hem am-
pliat l'horari del bus urbà les nits del divendres 
1, dissabte 2 i diumenge 3 de juliol.

L’alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, ha fet 
una valoració molt positiva de la Festa Major 
d'enguany, perquè “la gent ha respost molt bé 
a cada proposta cultural d’una forma multitu-
dinària, ordenada, amb civisme, i sobretot amb 
molta il·lusió”.

Jesús Naharro ha fet un agraïment “a todas 
las personas y entidades que han hecho posible 
esta Festa Major, a todo el personal del ayun-
tamiento. Todos y todas hemos trabajando al 
máximo y todos los eventos han sido un éxito. 
La ciudadanía está muy agradecida y el trabajo ha 
sido muy bueno”.

El regidor de Cultura, Francisco Sánchez, 
també ha agraït la dinamització de les entitats 
d’Abrera: “Estamos súper contentos y agradecidos 
con todas las entidades que son tan activas y co-
laboran con nuestro consistorio, como las AMPA 
de los colegios, que han participado en diversas 
actividades. Gracias a todas y todos”.

També la regidora d'Infància, Giulia Mirto, ha 
destacat que “l’acollida de les famílies d’Abrera a 
la Festa Major Infantil 2022 ha estat molt bona. 
Aquest any hem pogut gaudir de la nostra festa 
després de dos anys d’adaptació. Passar temps de 
qualitat en família és la nostra aposta principal”.

I el regidor de Joventut, Alfred Delgado, ha 
posat en relleu l’alta participació en la Festa Major 
Jove: “Després de dos anys de confinament, els i 
les joves tenien ganes d’estar a l’aire lliure gaudint 
de la música, amb els seus amics passant-s’ho bé”.

Gràcies, Abrera! 

A ABRERA HEM GAUDIT 
DE LA FESTA MAJOR D'ABRERA 
AMB MÉS DE 70 ACTIVITATS 

I PROPOSTES GRATUÏTES PER 
A TOTES LES EDATS!
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A l’estiu... Festes Majors 
dels barris d'Abrera!

El mes de juliol el veïnat dels barris d’Abrera ha 
celebrat les seves Festes Majors, que enguany 
han recuperat plenament en el seu format tra-
dicional, després de dos anys de restriccions. 

Ca n’Amat, Les Carpes de Vilalba, Sant Mi-
quel, Can Vilalba, El Rebato i Santa Maria de Vi-
lalba ja han gaudit de les seves festes aquest mes 
de juliol amb molt bona acollida per part de les 
veïnes i veïns, com a Can Morral, el mes de juny. 
El carrer de La Font, a finals del mes d’agost, i La 
Florida, al setembre. 

Des de l'Ajuntament d'Abrera col·laborem en 
la programació de les Festes Majors dels barris 
d'Abrera, en un treball conjunt amb les associ-
acions veïnals, que organitzen les seves festes 
amb molta empenta i emoció. 

Moltes gràcies a tothom! Gaudim de les Fes-
tes Majors dels barris d'Abrera!

Festa Major dels barris d'Abrera | ACTUALITAT

LES ASSOCIACIONS VEÏNALS 
ORGANITZEN LES FESTES 

MAJORS DELS BARRIS AMB LA 
COL·LABORACIÓ DE L’AJUNTAMENT
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ACTUALITAT 
Bibliopiscina

Un estiu més, des de la nostra Biblioteca Josep 
Roca i Bros d'Abrera hem posat a l’abast de totes 
i tots els usuaris i usuàries de la Piscina Municipal 
d’Estiu (passeig de l'Església, 18) el servei de bi-
bliopiscina, amb la possibilitat de fer ús del servei 
de préstec de premsa, revistes, contes infantils i 
llibres per a adults.

Enguany, la bibliopiscina ha estrenat un nou 
espai i ha comptat també amb moltes activitats, 
com tallers i lectures en veu alta relacionades amb 
el medi ambient, contacontes i presentacions de 
llibres, els mesos de juny i juliol. 

Aquest estiu la Biblioteca Josep Roca i Bros 
ha donat protagonisme a diversos escriptoris i 
escriptores locals, organitzant diverses presen-
tacions a la sala d’actes de la Casa de Cultura i a 
la Piscina Municipal d’Estiu, en el marc de la Bi-
bliopiscina.

L’escriptora abrerenca Yolanda Martínez Du-
arte va presentar-nos el seu primer llibre, La isla 
Ric Eslendur el dimarts 7 de juny, a les 18.00 h, 
a la sala d’actes de la Casa de Cultura, i aquest 
dissabte 23 de juliol passat el va presentar a la 
Bibliopiscina, on els més petits i petites també 
van poder realitzar manualitats entorn al món 
dels pirates.

Per altra banda, l’autor local Juan José Sánc-
hez Fernández, va presentar el seu darrer llibre 
publicat, Amenaza inteligente, el dilluns 13 de 
juny passat a les 18.00 h a la sala d’actes de la 
Casa de Cultura d’Abrera.

Finalment, el dissabte 18 de juny l’escriptor 
abrerenc David Galiano Ecay va presentar la 
seva primera novel·la, Escapando del destino, 
el dissabte 18 de juny passat, a les 11.00 h a la 
Biblioteca Josep Roca i Bros, i a les 18.00h a la 
Bibliopiscina.

Valoracions que han fet les famílies usuàri-
es del servei de Biblipiopiscina d'enguany a la 
Piscina Municipal d'Estiu:
• La propuesta de este año de incluir en la 

Bibliopiscina juegos y no solo libros de 
lectura ha estado muy acertada. Los juegos 
hacen que los niños y niñas estén muy 
entretenidos y se relacionen entre ellos. 
Además, cuesta introducir la lectura en 

su rutina y ahora tenemos la oportunidad 
de leer en la piscina que siempre es más 
divertido.

• La puesta de este año nos ha parecido muy 
interesante.

• Este espacio de juegos y libros es muy guay, 
nos divertimos mucho.

• A mí me ha gustado mucho la idea de poner 
juegos en la biblioteca porque así cuando 
no estamos en el agua podemos seguir 
divirtiéndonos y no nos aburrimos en la 
toalla.

• Este espacio es muy bonito y nos gusta 
mucho, cuando no estás en el agua sigues 
teniendo entretenimiento tanto para los 
pequeños como para los más mayores.

• Jugamos a un montón de juegos y leemos 
muchos libros, es muy divertido.

Lectures refrescants 
i moltes activitats 
a la Bibliopiscina!

BIBLIOPISCINA 2022

AQUEST ESTIU, A LA 
BIBLIOPISCINA I A LA BIBLIOTECA 

JOSEP ROCA I BROS HEM 
GAUDIT AMB LES PRESENTACIONS 

DELS LLIBRES DE L'ESCRIPTORA 
ABRERENCA YOLANDA MARTÍNEZ 

DUARTE, I ELS AUTORS LOCALS 
JUAN JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ I 

DAVID GALIANO ECAY

 VALORACIÓ MOLT POSITIVA I MOLT 
BONA ACCEPTACIÓ DEL NOU 

FORMAT DE LA BIBLIOPISCINA, 
TANT PER PART DE L'AJUNTAMENT, 

COM DE LES FAMÍLIES I ELS 
USUARIS I USUÀRIES
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Ràdio Abrera ha tornat a la Piscina Municipal 
d'Estiu aquest mes de juliol! El dilluns 11 de ju-
liol i els dimecres 13, 20 i 27 de juliol, de 16.00 
h a les 20.00 h hem ofert l'emissió en directe 
des del recinte estiuenc del programa "El Top" 
de Ràdio Abrera, conduït per Jordi Bosquet. 

A les sessions de Ràdio a la piscina, totes les 
usuàries i usuaris de l'equipament municipal han 
passat una bona estona amb música, jocs, ball, 
animació i activitats. Per això hem comptat amb 
la col·laboració del grup de Hip Hop de les Ju-
ventudes Rocieras d'Abrera, Vive y Baila i les se-
ves coreografies de zumba, animació amb l'equip 
de #BigFridayx On Air, i l'Associació Pas a Pas 
amb una exhibició i masterclass de ritmes llatins 

i caribenys. A més, també hem comptat amb la 
col·laboració de la Bibliopiscina de la Biblioteca 
Josep Roca i Bros, a la Piscina Municipal d’Estiu, 
amb jocs, activitats, llibres infantils per a adults, 
premsa i revistes. Vine a banyar-te i diverteix-te 
amb nosaltres!

La regidora de Comunicació, Montse Navarro, 
ha manifestat que des de l’Ajuntament “valorem 
molt positivament l’acollida que està tenint l’ac-
tivitat de la ràdio a la piscina, una proposta amb 
la que volem visibilitzar la nostra emissora en un 
espai tant adient a l’estiu com és la nostra Piscina 
Municipal, on els usuaris i usuàries de l’equipa-
ment es poden refrescar alhora que passen una 
estona entretinguda, amb activitats de dinamit-

zació especialment adreçades per als més petits 
i petites, i amb la col·laboració també de diverses 
entitats del nostre municipi i el servei de Biblio-
piscina”.

Per a la directora de Ràdio Abrera, Anabel Gó-
mez, “Tot l’equip estem molt contents de poder 
oferir un tastet de ràdio en directe des d’un espai 
com la Piscina Municipal d’Estiu i volem agrair la 
col·laboració de les Juventudes Rocieras d’Abrera, 
Vive y Baila, l’equip de #BigFriday On Air i Pas a 
Pas, així com la participació dels nostres col·labo-
radors i col·laboradores, l’agent cívica i les moni-
tores de la Bibliopiscina”.

Com sempre, tota la programació de Ràdio 
Abrera la podeu sintonitzar en directe al 107.9 FM, 
a radioabrera.cat i també a l’aplicació gratuïta de 
Ràdio Abrera, o bé a la carta a la web i a l’app. No 
és excusa si marxes de vacances! Emporta't amb 
tu Ràdio Abrera!

Èxit de participació a les 
sessions de Ràdio Abrera 
a la Piscina Municipal 
d’Estiu

RÀDIO A LA PISCINA

Des de l'Ajuntament d'Abrera fomentem l'ac-
tivitat física també durant l'estiu! Des del dilluns 4 
fins al divendres 29 de juliol a Abrera hem gaudit 
del bon ritme de les sessions gratuïtes d'Aeròbic 
a la fresca, que han tingut lloc al pati de l'Escola 

Ernest Lluch de dilluns a divendres en horari de 
20 h a 21 h. 

Aquest més de juliol també hem dut a terme 
l'Escola Esportiva d'Estiu, amb 405 nens i nenes, i 
els cursets de natació 'NedaEstiu' al Centre Aquàtic 
Municipal (CAM) per a infants. A més, en aquest 
equipament municipal hem iniciat una nova activi-
tat, el CiclyCAM Virtual, una activitat coreografiada 
amb bicicleta estàtica.

A Abrera, a l’estiu ens 
movem i fem esport!

AERÒBIC A LA FRESCA

RÀDIO ABRERA HA TORNAT A LA 
PISCINA AMB MÚSICA, BALL, JOCS, 

ANIMACIÓ I REGALS
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ACTUALITAT 
Casals d'Estiu

Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera hem 
subvencionat gran part del cost del Casal d'Es-
tiu, l'Escola Esportiva d'Estiu i el Nedastiu, per 
facilitar l'accés a aquest servei i facilitar la con-
ciliació familiar i laboral de les famílies abre-
renques durant les vacances escolars. 

En total, més de 700 infants i joves han as-
sistit aquest mes de juliol al Casal d’Estiu, amb 
218 participants, 405 l’Escola Esportiva d’Estiu i 61 
nens i nenes al NedaEstiu, els cursets intensius de 
natació del Centre Aquàtic Municipal.

El divendres 22 de juliol, el nostre alcalde, Je-
sús Naharro, i la regidora d'Infància, Giulia Mirto, 

van visitar les instal·lacions de l'Escola Francesc 
Platón i Sartí d'Abrera, on s’ha dut a terme el Casal 
d'Estiu. I el dimarts 26 de juliol, l’alcalde i el regidor 
d’Esports, Jordi Moreno, van visitar l’Escola Espor-
tiva en un dels equipaments en els quals s’han fet 
activitats, el Pavelló Esportiu Municipal. 

Després de dos anys amb restriccions a cau-
sa de la pandèmia de la Covid-19, enguany hem 
pogut tornar a gaudir dels nostres casals amb to-
tal normalitat. Des de l'Ajuntament valorem molt 
positivament la tasca realitzada per les direccions 
i els equips de monitors i monitores del Casal i 
l’Escola Esportiva. També les famílies han valorat 
molt positivament totes les activitats!

Més de 700 nens i nenes 
d’Abrera han assistit als 
casals i cursets d’estiu!

CASALS D'ESTIU

EL CASAL D'ESTIU 2022 HA 
COMPTAT AMB MONITORATGE 
DE JOVES D'ABRERA QUE HAN 

REALITZAT LES SEVES PRÀCTIQUES 
FORMATIVES. MOLTES GRÀCIES 

A TOTES I TOTS!
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Èxit de participació a la festa aquàtica més es-
perada de l’estiu a Abrera, el #Big Splash que 
va tenir lloc al Parc de l’Estació el dissabte 16 
de juliol del nostre municipi, amb inflables 
aquàtics, piscina per als més petits i petites, 
gimcana amb diversesr proves, súper tobogán 
d’aigua urbà de 100 metres de llargada, anima-
ció musical i festa d’escuma.

Després de les edicions de 2018 i 2019 i la 
parada obligada per la pandèmia, des de l'Ajunta-
ment d'Abrera, amb la col·laboració de #Big Fri-
day, vam recuperar aquesta activitat tant refres-
cant i plena de diversió per a tothom, per petites 
i petits, joves i grans. 

Més de 300 persones de totes les edats van 
participar a la gimcana, en família o acompanya-
des dels seus amics i amigues, i s'han divertit ple-
gats/des. Gràcies, Abrera!

El millor equip de cadascuna de les categories 
de la gimcana es va dur un obsequi, i el lliurament 
de premis va anar a càrrec del nostre alcalde, Je-
sús Naharro, i la regidora d'Infància, Giulia Mirto.

Valoració molt positiva dels i les 
participants de totes les edats al #Big 
Splash 2022!

• Fa molta calor, però estem gaudint de la festa 
gràcies a les activitats aquàtiques.

• Hay muchas pruebas que tenemos que superar 
y, aunque mucha gente no lo consigue, algu·
nas personas que llegan al final del circuito de 
las colchonetas

• Hay un gran tobogán naranja y azul que está 
bastante chulo y que son 100 metros de bajada.

• Aquesta festa és una bona alternativa per als 
joves i les famílies.

• Estamos disfrutando mucho, es una fiesta muy 
divertida y nos lo estamos pasando genial con 
la familia.

• Está muy bien que nos podamos remojar en 
familia en un día de tanto calor y se disfruta 
mucho.

MÉS DE 300 PERSONES DE TOTES 
LES EDATS VAN PARTICIPAR A LA 

GIMCANA. GRÀCIES, ABRERA!

Grans, joves i infants 
gaudim i ens divertim a 
la festa aquàtica #Big 
Splash!

#BIG SPLASH

A
ACTUALITAT 

Trenkestiu Jove i Big Splash

Des del Casal de Joves d'Abrera durant el mes 
de juliol hem organitzat una nova edició del 
Trenkestiu, amb una programació setmanal es-
pecial, de caràcter inclusiu i transversal, amb 
molt bona acollida entre els nostres joves! 

Per fer front la calor i passar una estona diverti-
da, els i les joves han visitat en diverses ocasions la 
Piscina Municipal d'Estiu. A més, van gaudir d'una 
sortida a Illa Fantasia.

També han fet sortides al cinema i a l’Hípica 
Esparreguera. I al parc de Can Morral, han jugat a 
bàsquet i a ping pong, en el Torneig de Ping Pong 
que va tenir lloc el dimarts 12 de juliol.

Èxit de participació 
en el Trenkestiu 2022!

TRENKESTIU 2022
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HISENDA

H

Les necessitats del nostre municipi i de les nos-
tres famílies destaquen en els comptes de la 
corporació d'enguany

El Ple Municipal de l'Ajuntament d'Abrera va 
aprovar els Pressupostos de la corporació per l'any 
2022 en la sessió ordinària celebrada telemàtica el 
dijous 25 de novembre. Els pressupostos tenen un 
import total de 19.566.236,97 € i són, un any més, 
especialment sensibles en el reforç de les políti-
ques socials, de suport a les famílies,  el comerç i 
l'emprenedoria del nostre municipi.

Els comptes de l'Ajuntament d'Abrera, amb una 
inversió de 1.535,45 € per habitant i any, incidei-
xen sobretot en la cobertura social de les famílies 
abrerenques, el manteniment de la qualitat del 
nostre espai públic, la seguretat., el comerç lo-
cal i l'execució de projectes de millora del medi 
ambient.

El nostre alcalde, Jesús Naharro, ha des-
tacat que “el Pressupost General del 2022 ens 
permet dur a terme totes les polítiques priorità-
ries de l’Equip de Govern Municipal i continuar 
prestant els serveis que necessita la ciutadania. 
Són uns pressupostos socials, que mantenen i 
amplien els serveis i les inversions municipals 
amb l'objectiu de millorar el nostre municipi. 
Novament les prioritats se centren en el reforç 
de les polítiques socials i de suport a les famílies, 
la millora de l’espai públic, dels serveis urbans i 
de la seguretat, tot posant l’accent en polítiques 
mediambientals, com la substitució de totes les 
lluminàries del municipi per tecnologia LED, que 
a banda de beneficis mediambientals propicien 
un menor consum".

Pressupostos amb accent social
La regidora de Serveis Econòmics i recursos 

financers, Maite Novell, ha explicat que "el Pres-
supost 2022 garanteix, amb la mateixa qualitat i 
millorant tècnicament, aquells serveis que l’Ajun-
tament d’Abrera presta als seus ciutadans i ciuta-

danes, tornant a incidir especialment en aquells 
que garanteixen la cobertura social de les famílies 
amb més dificultats. Per altra banda, les millors 
previsions econòmiques i sanitàries ens permeten 
plantejar una reactivació social, cultural, esportiva 
i de lleure que esperem es mantinguin de forma 
definitiva".

Maite Novell ha posat en relleu que "la confian-
ça en aquesta reactivació econòmica que ja està 
mostrant els seus primers signes i pel trasllat de la 
millor capacitat financera a un nou esforç inversor, 
ja que l’Ajuntament presenta un superàvit en ope-
racions corrents per import d’uns 375.000 €, per-
met destinar-ho al finançament de les inversions 
municipals. Pel que fa als bens corrents i Serveis 
(8.840.184€), seguim reforçant ajuts amb l’amplia-
ció del Servei d’Assistència Domiciliaria (SAD). Una 
assistència triplicada envers d’altres anys: serveis 
d’atenció psicològica, transport adaptat, pobresa 
energètica, banc d’aliments, productes d’higiene 
infantil, medicaments i subvencions destinades a 
la Cooperació i desenvolupament del Tercer Món".

La regidora també ha destacat que des de 
l'Ajuntament "seguim contemplant els ajuts a 
nouvinguts, a les famílies monoparentals, ajuts en 
matèria d’ensenyament amb els llibres de text, ma-

terial autoeditable i ordinadors a més del transport 
escolar gratuït pels nostres infants que viuen als 
barris de Vilalba i Ca n’Amat. Seguim treballant en 
la conservació del nostre patrimoni arquitectònic 
municipal, destinant recursos propis i aliens.”

Mantenim l'esforç inversor
L'Ajuntament d'Abrera manté en l'any 2022 el 

seu esforç inversor. Les actuacions més rellevants 
d'enguany són les següents:
• Substitució massiva de l’enllumenat públic a 

tecnologia LED a tot el municipi d’Abrera
• Renovació parc mòbil Seguretat ciutadana
• Renovació del parc de contenidors
• Pressupostos participatius 2022–2023
• Intervencions arqueològiques al jaciment de 

Sant Hilari
• Mobiliari urbà
• Estudi i canvi de la climatització del Centre 

Aquàtic Municipal (CAM)
• Inici de la redacció d’estudi de la zona 

d’Atletisme
• Cablejat enllumenat públic de Ca n’Amat

Les polítiques socials i de suport a les famílies i al 
comerç, la continua millora de l'espai públic, la 
seguretat i el medi ambient centren els Pressupostos 
2022 de l'Ajuntament d'Abrera

EL PRESSUPOST GENERAL DEL 2022 
ENS PERMET DUR A TERME TOTES 
LES POLÍTIQUES PRIORITÀRIES DE 
L’EQUIP DE GOVERN MUNICIPAL. 

SÓN UNS PRESSUPOSTOS 
SOCIALS, QUE MANTENEN I 
AMPLIEN ELS SERVEIS I LES 

INVERSIONS MUNICIPALS AMB 
L'OBJECTIU DE MILLORAR EL 

NOSTRE MUNICIPI

PRESSUPOSTOS 2022
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• Ampliació i remodelació del Casal social de 
Ca n’Amat

• Inversió de reposició xarxa d’aigua a Can 
Vilalba
A més, durant l'any 2022 continuem duent a 

terme els projectes i inversions iniciats el 2021:
• Projectes guanyadors dels Pressupostos 

Participatius:
- Pati de tothom a l’Escola Ernest Lluch
- Zona de jocs infantils al parc de Can 

Morral
- Zona de pícnic al polígon Sant Ermengol

• Millora i adequació de la Sala Pere Torres, al 
carrer Major del nucli urbà

• Actuacions de millora al parc de Les Carpes
• Actuacions de millora al parc de Ca n’Amat
• Pla d’inversió i actuació en els barris de Can 

Vilalba i la Florida

Recollim les propostes 
de la ciutadania

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam fer un any 
més l’Audiència Pública de Pressupostos per donar 

a conèixer a les veïnes i veïns del nostre municipi la 
proposta del pressupost municipal per l'any vinent 
i recollir les iniciatives de la ciutadania. L'audiència 
es va dur a terme de forma virtual el dimecres 10 
de novembre a la tarda, com a mesura de preven-
ció de la Covid-19.

També es van matenir reunions amb els dife-
rents partits de l’oposició. Les propostes sorgides 
d’aquestes trobades, així com les fetes arribar en 
paper o mitjançant correu electrònic o peticions 
fetes per les entitats i associacions d'Abrera, s’han 
tingut en compte a l’hora d’elaborar el Pressupost 
General de 2022.

Un any més, és molt remarcable que l'Ajunta-
ment d’Abrera no necessita endeutar-se per finan-
çar els seus serveis i projectes. Els pressupostos 
pel 2022 aposten per un creixement sostenible, 
dins el projecte de millora d'Abrera impulsat per 
l'Equip de Govern

Els comptes de la corporació de 2022 van ser 

aprovats al Ple Municipal amb 13 vots a favor, 1 
abstenció i 3 en contra (vots a favor de l'Equip de 
Govern: PSC (11) i ERC (2); l'abstenció de C's (1) i 
els vots en contra d'Ad'A (2) i Abrera en Comú (1).

Seguim contemplant els ajuts a nouvinguts, a 
les famílies monoparentals, ajuts en matèria 
d’ensenyament amb els llibres de text, 
material autoeditable i ordinadors a més del 
transport escolar gratuït pels nostres infants 
que viuen als barris de Vilalba i Ca n’Amat. 
Seguim treballant en la conservació del nostre 
patrimoni arquitectònic municipal, destinant 
recursos propis i aliens.

MAITE NOVELL
Regidora de Seveis Econòmics 
i Recursos Financers

UN ANY MÉS, ÉS MOLT 
REMARCABLE QUE L’AJUNTAMENT 

D’ABRERA NO NECESSITA 
ENDEUTAR-SE PER TAL DE 

FINANÇAR ELS SEUS SERVEIS I 
PROJECTES. ELS PRESSUPOSTOS 

DE L'AJUNTAMENT DE 2022 
APOSTEN DONCS PER UN 

CREIXEMENT SOSTENIBLE, 
DINS EL PROJECTE DE MILLORA 
D'ABRERA IMPULSAT PER L'EQUIP 

DE GOVERN.

On destinem 
els recursos?

Així, destinem el 32,60% dels pres-
supostos a l'Àrea de servei a les perso-
nes, famílies, socioculturals i de lleure; 
el 25,64% a l'Àrea d'Urbanisme i Espai 
Públic.; el 14,60% a l'Àrea de Seguretat 
Ciutadana, Promoció Econòmica de 
l'Ocupació, Comerç i Turisme; el 12,82% 
a l'Àrea de Serveis Econòmics; el 9,05% a 
l'Àrea de Medi Ambient i Salut; i el 5,29% 
a l'Àrea de Serveis Generals i Atenció a 
la Ciutadania.
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Amb l’objectiu que els nostres infants i famílies 
puguin jugar de forma segura en uns equipa-
ments òptims i gaudir dels espais públics del 
nostre municipi, des de l’Ajuntament d’Abrera 
treballem contínuament en diverses actuaci-
ons de millora. 

El mes de març passat vam finalitzar els treballs 
de millora de la zona de jocs infantil (espai de lleu-
re i convivència) del parc de Can Morral i el vam 
obrir per a la ciutadania. També hem dut a terme 
els treballs d'ampliació de la zona de jocs del parc, 
un dels projectes guanyadors dels Pressupostos 
Participatius 2019-2020.

Millora de la zona de jocs infantils 
(espai de lleure i convivència) del parc 
de Can Morral

La zona de jocs infantils està situada al mig 
del parc de Can Morral. Amb l'ampliació realitza-
da, hem guanyat 117 m2 i ara podem gaudir d'una 

zona de jocs infantils de 632 m2. La nova zona de 
jocs infantils del parc de Can Morral inclou nous 
jocs inclusius per a tots els nens i nenes, una nova 
pavimentació amb cautxú i una tanca més àm-
plia per millorar la seguretat.

Les obres de millora que han inclòs diverses 
actuacions:
• Instal·lació de jocs inclusius per millorar l'ac-

cessibilitat i que tots els nens i nenes, també 
els petits i petites amb diversitat funcional, 
puguin gaudir de la zona de jocs.

• Pavimentació amb cautxú per millorar el dre-
natge del terra, en substitució del paviment de 
sauló.

• Ampliació de la tanca existent per millorar la 
seguretat del recinte.

Creació d'una nova zona de jocs al 
parc de Can Morral

La proposta "Creació d'una nova zona de 
jocs al parc de Can Morral" va ser el segon pro-
jecte més votat dels Pressupostos Participatius 
2019-2020. Amb aquestes obres, al parc de Can 
Morral tenim una superfície reformada de 1.650 
m2 amb nous jocs, jardineria i camins accessibles 
per a tothom:
• Instal·lació de noves estructures de jocs in-

fantils com una tirolina i jocs d'escalada.
• Nova zona per a adolescents (barana de fusta).
• Instal·lació de llits elàstics.
• Condicionament i enjardinament de l’espai, 

amb parterres, la plantació de gespa, la instal·
lació d'una vorada de fusta de pi i la creació 
de camins de formigó imprès de color terrós 
dins el parc. Reubicació d'arbres.

Millorem els nostres 
parcs urbans! Obrim 
a la ciutadania el nou 
espai infantil del parc de 
Can Morral, amb jocs 
inclusius

PARC CAN MORRAL

Hem ampliat la zona de jocs infantil amb 
una sèrie de nous jocs inclusius, per tal 
de que tots els infants del poble puguin 
gaudir-ne d’una forma segura i adaptada. 
També creem una nova  zona de jocs fora 
de l’àrea infantil, amb jocs per totes les 
edats com una tirolina, jocs d’escalada, 
zona per adolescents i llits elàstics. 
Tanmateix, als voltants del parc infantil 
adaptem una sèrie de camins, per tal que 
el recorregut sigui inclusiu i accessible per 
a tothom. 

Amb aquestes obres, també reubiquem 
una sèrie d’arbres (que hi ha al voltant 
del parc), perquè l’ampliació sigui de 
la millor manera possible. Volem fer és 
una zona d’esbarjo infantil i juvenil molt 
concorreguda, adaptades a l’actualitat i 
a les noves necessitats. Creiem que hem 
d’anar fent aquestes actuacions en els 
nostres parcs i, per tant, apostem per 
aquestes obres de millora i ampliació, en 
aquest cas.

ALBERT ROCA
Regidor d'Espai Públic 
de l'Ajuntament d'Abrera

LA NOVA ZONA DE JOCS 
INFANTILS DEL PARC DE CAN 

MORRAL TÉ 632 METRES 
QUADRATS I INCLOU NOUS 

JOCS INCLUSIUS PER A TOTS 
ELS NENS I NENES, UNA NOVA 
PAVIMENTACIÓ AMB CAUTXÚ 
I UNA TANCA MÉS ÀMPLIA PER 

MILLORAR LA SEGURETAT

LA "CREACIÓ D'UNA NOVA 
ZONA DE JOCS AL PARC DE 

CAN MORRAL" VA SER EL SEGON 
PROJECTE MÉS VOTAT DELS 

PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 
2019-2020. EL NOU ESPAI INCLOU 

UNA TIROLINA, UNA ZONA 
D'ESCALADA I UN ESPAI PER A 

ADOLESCENTS

Proposa

MilloraParticipa

Anima’t

Construeix

Decideix



15Abrerainfo

Hisenda | ACTUALITATNúm 130 | Agost 2022

                                                                    

Durant el mes febrer, des de l'Ajuntament 
d'Abrera vam executar les obres del projecte 
de renaturalització dels espais exteriors de 
l'Escola Ernest Lluch, la iniciativa guanyadora 
dels Pressupostos Participatius 2019-2020.

El projecte, la proposta més votada dels 
Pressupostos participatius 2019-2020, planteja 
la renaturalització els espais exteriors de l’escola 
abrerenca amb l’objectiu d’apropar la natura a la 
vida dels nens i nenes i de transformar els patis 
en espais més vius i enriquidors. La intervenció 
ha inclòs diverses millores:
• Millora del pati  amb la incorporació de nova 

vegetació i elements naturals. El concepte de 
transformació es basa a canviar la topografia 
(superfície) dels terrenys per fer que s’apropi 
més a la natura.

• Incorporació de diferents elements de joc, d’ex-
perimentació, de moviment, d’aprenentatge, de 
descoberts i de fomentar la creativitat.

Duem a terme la 
renaturalització dels 
espais exteriors de 
l'Escola Ernest Lluch, 
el projecte guanyador 
dels Pressupostos 
Participatius 2019-2020

ESCOLA ERNEST LLUCH

O
OBRES 

Parcs i Jardins

Regidoria d'Urbanisme, Obres i Serveis

PROJECTE DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS

Proposa

MilloraParticipa

Anima’t

Construeix

Decideix

RENATURALITZACIÓ DELS ESPAIS
EXTERIORS DE L’ESCOLA ERNEST LLUCH

La intervenció en curs millora
les condicions del pati amb
la incorporació d’elements com:

Nova vegetació i elements
naturals.

Topogra�a.

Diferents elements de joc
en conformitat amb l’edat
dels infants que en gaudiran.

La transformació permet crear 
espais de joc, d’experimmentació, 
de moviment, d’aprenentatge,
de descoberts i de fomentar
la creativitat així com les relacions 
entre iguals.

Situació actual Vista millorada

El projecte apropa la natura 
a la vida dels nens i nenes i 

transforma el pati en un espai 
més viu i enriquidor



                                  

Recentment, des de l'Ajuntament d'Abrera 
hem realitzat treballs de millora a la zona de 
jocs infantils del barri de les Carpes d'Abrera. 
L’objecte de l'actuació ha estat la millora del 
parc infantil existent a la zona d’equipaments 
situada al carrer Empordà, just al costat del 
Casal Social del barri, el conegut com a Parc 
de la Tortuga.

Des de l’Ajuntament també hem realitzat els 
treballs de millora en el drenatge i la modificació 
del mobiliari urbà al parc infantil de Ca n'Amat, 
ubicat al costat del Casal Social del barri, per mi-
llorar la zona de joc amb la formació d'una bar-
rera i la conducció de les aigües de pluja. També 
hem redistribuït el mobiliari urbà existent al parc.

Amb aquests treballs afavorim la proximitat 
dels jocs als infants i promovem l’esbarjo a l’aire 
lliure en unes instal·lacions més còmodes, segures 
i afables amb el nostre entorn.

Des de l'Ajuntament d'Abrera vam iniciar el mes 
de març les obres del pla de xoc de millora del 
barri de La Florida, una actuació que inclou la 
millora general de l'espai públic amb la reno-
vació de l'asfaltatge, nova senyalització horit-
zontal i vertical, l'arranjament de les voreres, 
de les zones dels contenidors, dels escocells 
dels arbres i de les zones enjardinades.

L'actuació recull les impressions de l'As-
sociació de Veïns i Veïnes del barri. Agraïm a 
l'entitat les seves aportacions. Les solucions 
treballades milloren l'impacte ambiental i inte-

gren espècies d'arbres autòctons, que milloren 
l'espai públic sense danyar-lo.

El pla de inclou diverses obres de millora, 
sobretot pel que fa a la pavimentació de carrers i 
voreres. Les solucions treballades milloren l'im-
pacte ambiental i integren espècies d'arbres 
autòctons, que milloren l'espai públic sense 
danyar-lo.

Millorem els parcs 
infantils de Les Carpes 
i Ca n’Amat

Duem a terme el pla de 
xoc de millora del barri 
de La Florida

PARC DE LES CARPES I CA N’AMAT

BARRI DE LA FLORIDA

16 Abrerainfo
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Entre tots i totes, 
gaudim i cuidem 
dels nostres parcs!



17Abrerainfo

Núm 130 | Agost 2022 MOBILITAT

M
MOBILITAT 

Transport Públic

sant miquel

lluri-gardènia

casal

pl.rosa

c. pi

santa maria 
de vilalba

circumv./
virrei amat

pl.virrei amat

masia

centre
comercial

c.aneto

av. abrera

c. barcelona

av. generalitat

rebato

rda. sant jordi

fgc castell de 
voltrera

camp de 
futbol

zona
esportiva

mercat 
municipal

casal social 
de can vilalba

cam

la florida

creu de 
terme

can 
vilalba

barri  de
 sant miquel

barri  de
 santa maria

de vilalba
serveis 
socials

mercat
municipal

centre logistic
mercadona

barri  de 
ca n  amat

casa pedro 

Biblioteca

escola ernest lluch

masia de 
sant hilari

ajuntament

barri  de 
les carpes
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ABRERA MÉS A PROP QUE MAI
BUS URBÀ D'ABRERA

Nou servei

Regidoria de Mobiltiat

Consulta’ns
Telèfon
900 60 65 66

Email d’incidències:
busurba@abrera.cat

TADCAT
D'ABRERA

APPGRATUÏTA DESCARREGA’T
LA NOSTRA APP!

Ajuntament d’Abrera
Regidoria de Mobilitat
Pl. de la Constitució, 1
08630 Abrera
T. 93 770 03 25
abrera.cat 

Abrera, més a prop que mai! El nou servei de 
transport urbà d’Abrera arriba a tots els barris 
del nostre municipi. A més, el nostre municipi 
està dins el Servei Tarifari Integrat, fet∫ que 
permet utilitzar diferents modes de transport, 
realitzant una única validació. 

Des de l'Ajuntament d'Abrera hem impulsat un 
servei de Transport Urbà, que aposta pel trans-
port sostenible. Així s'ha incrementat la inversió 
en aquesta línia, amb diferents millores, que con-
tinuen operatives també durant l'estiu:

• Ampliació dels horaris
• Ampliació de la línia (dels 45 km de la línia an·

terior als a 84 km de l'actual)
• Ampliació del nombre de parades, s'ha passat 

de 17 a les 25 parades (3 d’elles sota demanda)
• Servei de bus tots els 365 dies l’any, de dilluns 

a diumenge.
• Incorporació d’un bus adaptat i més modern

Aquesta reestructuració i ampliació de la linia 
s’ha dut a terme treballant juntament amb les di-
ferents associacions de veïnes i veïns del  nostre 
municipi. 

Una millora destacable, també, és la incorpo-
ració d’un nou servei de transport a demanda, 
que des de l’Ajuntament d’Abrera hem posat en 
funcionament amb l’assessorament de l’AMTU, i 
que permet que els diferents barris del municipi, 
disposin d’un servei de transport públic que els 
connecti amb el nucli urbà tots els dies de la set-
mana, és a dir, de dilluns a diumenge.

Recordem que les parades de transport a de-
manda incorporades al servei de transport urbà 
estan ubicades a Can Vilalba i Can Torres. Per des-
plaçar-se des d’aquests barris fins a qualsevol altre 
punt del municipi, els usuaris poden sol·licitar el 
servei a través de l’app de l’AMTU, anomenada 
TADCAT, o del telèfon 900 69 65 66 (de dilluns 
a divendres de 8 a 20 h).

App TAD CAT
El funcionament de l’app és molt senzill. 

L’usuari/a només ha d’indicar la parada d’origen i 

la de destinació del viatge, i l’hora en què farà ús del 
servei. Aquesta petició s’ha de realitzar amb uns 10 
minuts d’antel·lació aproximadament. L’avantatge 
de l’app és que l’usuari, a més de realitzar les reser-
ves, també pot consultar l’horari de pas del servei, 
veure les reserves realitzades, pendents i en curs, 
i anul·lar reserves.

En el viatge de tornada, quan la destinació és 
alguna de les parades a demanda, no cal fer la re-
serva del servei, sinó només indicar al conductor 
la parada de destí corresponent.

Abrera, integrada a l’ATM
Abrera està integrada dins el sistema tarifari de 

l’ATM de Barcelona. La integració tarifària permet 
als ciutadans i ciutadanes d’Abrera desplaçar-se 
allà on desitgin, pagant una única vegada i va-
lidant un sol cop el títol de transport, encara 
que canviïn de mode.

Això beneficia a totes i tots els i les 
usuàries dels Ferrocarrils de la Gene-
ralitat de Catalunya (FGC) així com 
de l'autobús urbà i interurbà de tot 
l’àmbit de l’Autoritat metropolitana de 
Barcelona, ja que es poden desplaçar 
amb un cost molt més reduït.

Sobre l’AMTU
L'Associació de municipis per 

la Mobilitat i el Transport Urbà 
(AMTU) treballa per la millora 

de la mobilitat i de les infraestructures de trans-
port públic d’arreu de Catalunya. Actualment té 
111 entitats associades d’arreu de Catalunya: 105 
ajuntaments, 1 Entitat Municipal Descentralitza-
da, i 5 consells comarcals, amb una població re-
presentada de més de 2 milions d'habitants i un 
volum de viatgers urbans transportats de prop de 
44 milions anualment.

TADCAT
D'ABRERA

APPGRATUÏTA DESCARREGA’T
LA NOSTRA APP!

ABRERA MÉS A PROP QUE MAI

BUS URBÀ D'ABRERA

Nou servei

Connectem les persones 
i ens movem amb el Nou 
Bus Urbà d'Abrera!

BUS URBÀ
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• ‘Abrera + Sostenible’ és el projecte general 
en el que s’emmarca aquesta actuació, i su-
posa una aposta decidida per les energies 
renovables i per reduir la petjada de carboni 
al terme municipal.

• Aquesta nova il·luminació de l’espai públic 
permetrà reduir més d’un 70% les emissions 
de CO2 a l’atmosfera.

Des de l’Ajuntament d’Abrera estem duent a 
terme l’execució del projecte de renovació total 
de l’enllumenat públic de tot el terme munici-
pal, que a partir d’ara funcionarà amb Tecnolo-
gia LED. L’actuació, que té un termini d’execució 
previst de 6 mesos i un pressupost de més de 
800 mil euros, millora la qualitat de la llum ac-
tual i permetrà a més reduir en un 71’31% les 
emissions de Diòxid de Carboni (CO2) gràcies 
al menor consum elèctric que es produirà amb 
aquest canvi.

Amb el nou enllumenat de l’espai públic 
d’Abrera s’aconsegueix una millor il·luminació 
dels carrers, ja que les noves llumeneres (la part 
superior dels fanals on es col·loquen les làmpades 

LED)  permeten una distribució més uniforme de 
la llum, minimitzen punts foscos i redueixen la 
il·luminació residual cap el cel. Aquest projecte im-
plica també la revisió i l’execució de les millores 
que surtin del propi procés d’adaptació a aquesta 
tecnologia, que permet gaudir d’un espai públic 
segur i ecoil·luminat.

Aquesta actuació està cofinançada per la 
Diputació de Barcelona dins el ‘Programa Ge-
neral d’Inversions (PGI) 2020-2023’ i permetrà 

que tot l’enllumenat públic d’Abrera, tant el dels 
barris com el dels polígons empresarials, sigui 
més eficient i sostenible. De fet, aquesta actuació 
s’emmarca dins el projecte ‘Abrera + Sostenible’, 
amb la que des de l'Ajuntament d’Abrera pretem 
impulsar iniciatives que apostin per l’ús definitiu 
de les energies renovables i la minimització de la 
petjada real de CO2, principal causant del canvi 
climàtic. 

Gràcies al nou enllumenat amb Tecnologia 
LED, l’emissió de diòxid de Carboni a l’espai pú-
blic d’Abrera es reduirà, cada any, en 350.000 
quilos. El motiu és la reducció prevista en el 
consum, que és xifra en un 71%. D’aquesta for-
ma, si prenem 2020 com a any de referència, on 
es va registrar un consum acumulat de 1.896.033 
KWh, la previsió és que el comptador anual es 
situï en 606.731 KWh. 

Aquesta reducció prevista de consum i, per 
tant, d’emissions de CO2, equival a plantar, 
també cada any, 3.000 nous arbres al municipi.

                                

A Abrera renovem 
l’enllumenat públic 
de tot el municipi amb 
Tecnologia LED

TECNOLOGIA LED

AMB AQUEST NOU PROJECTE, 
REVISEM LA IL·LUMINACIÓ DE 
L’ESPAI PÚBLIC I L’ADAPTEM A 

TECNOLOGIA LED

LA REDUCCIÓ PREVISTA 
D’EMISSIONS DE CO2 EQUIVAL A 
PLANTAR 3.000 NOUS ARBRES 
CADA ANY AL NOSTRE POBLE

L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, remarca 
la transcendència d’aquest projecte “que 
considerem un dels grans projectes d’aquest 
mandat, ja que suposa una aposta decidida 
per reduir les emissions de CO2 amb un nou 
sistema més eficient que, a més, aporta una 
millor il·luminació als nostres carrers de la que 
es beneficien tots els nostres veïns i veïnes”. 
Naharro subratlla que el nou enllumenat de 
LED “és un projecte de poble, que al igual 
que tots els que fem i farem dins el programa 
‘Abrera + Sostenible’, forma part d’un treball 
conjunt amb les famílies per poder, entre tots 
i totes, impulsar un municipi respectuós amb 
el medi ambient i que garanteixi el millor futur 
per a les noves generacions”

JESÚS NAHARRO
Alcalde

OBRES 
Enllumenat públic

O
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El nou enllumenat públic de LED té més avan-
tatges en relació al medi ambient, apart de reduir 
les emissions de CO2. Aquesta tecnologia redueix 
per exemple a un 1% el percentatge de llum que 
es projecte cap al cel -el que s’anomena ‘Flux 
d’Hemisferi Superior (FHS)-, i que és un dels cau-
sants de la contaminació lumínica. D’aquesta for-
ma, l’Ajuntament d’Abrera compleix també amb la 
llei estatal d’eficiència energètica en instal·lacions 
exteriors, que fixa en un 5% el límit màxim de FHS 
que pot emetre l’enllumenat exterior. A més, amb 
aquest canvi a LED es minimitza la ‘llum intrusa’, 
que és aquella que es projecta a façanes i parets.

Les noves llumeneres, al consumir menys, im-
pliquen també una important reducció de costos. 
La previsió és que, una vegada s’hagi executat tot 
el projecte, la factura anual que paga l’Ajuntament 
d’Abrera en concepte d’enllumenat públic es re-
dueixi un 68%, segons un estudi realitzat per la 
Diputació de Barcelona. Si prenem de nou com a 
referència l’any 2020, on el Consistori va haver de 
pagar un total de 245.756 euros, aquest import, 
amb el canvi a LED, passarà a ser de 78.642, el que 
suposa un estalvi anual de 167.114 euros.

Equipaments públics com el propi Ajuntament, 
el Pavelló Esportiu Municipal, la Sala Municipal, 
Ràdio Abrera, les dependències d’Urbanisme, el 
camp de futbol o les pistes de petanca ja comp-
ten amb llumeneres LED. A més, ja s’ha projectat 
aquesta nova tecnologia a la Deixalleria Municipal. 
D’aquest forma, des de l'Ajuntament d’Abrera de-
mostrem que la nostra aposta per la Tecnologia 
LED és decidida i de futur.

Més estalvi i menys 
contaminació lumínica 

AVANTATGES

Segons l’alcalde d’Abrera, aquest estalvi 
previst “ens dona més capacitat d’inversió per 
poder planificar i projectar noves actuacions 
destinades a una major sostenibilitat, com 
poden ser els punts de recarrega per a 
vehicles elèctrics o la instal·lació, per exemple, 
de plaques fotovoltaiques a equipaments 
municipals”.

JESÚS NAHARRO
Alcalde

La renovació i adequació de l’enllumenat 
s'ha fet de forma progressiva a totes les zo-
nes d’Abrera. Ja s’ha dut a terme al barris de 
Can Vilalba i Santa Maria de Vilalba, així com 
a Ca N’Amat, Sant Miquel, Les Carpes i també 
al Rebato. S'ha finalitzat també l'actuació al 
nucli antic. L'actuació continuarà als polígons 

industrials el mes de setembre. En total està 
prevista la substitució de prop de 3.500 llu-
meneres al nucli urbà, als barris i als polígons.

 
    La col·locació de les noves llumeneres suposa 
una intervenció ràpida i senzilla, ja que només es 
substitueix la bombeta de sodi per una de LED. 
Per aquest motiu, aquesta obra té afectacions 
mínimes, molt puntuals, per la circulació viària i 
els propis veïns i veïnes.

Nou enllumenat a tots 
els barris i als polígons

BARRIS I POLÍGONS

Deixar d’emetre 350.000 quilos de CO2
a l’atmosfera equival a:

Plantar cada any
3.000 nous arbres adults.

Donar la volta al món
en cotxe 70 vegades
l’any.

Fer el trajecte
Abrera-Barcelona,
anada i tornada,
56.000 vegades.

Il·luminar 700
partits de futbol
amb tecnologia LED
l’any.

Aquest procés consta de 3 fases:
1a FASE: Canvi de les llumeneres.
2a FASE: Revisió i ajustos. Verifiquem i ajustem la il·luminanció en els espais 

amb la nova llum.
3a FASE: Validació d’una il·luminació segura i ecològica en tot el municipi.

EL PROJECTE PREVEU LA SUBSTITUCIÓ DE PROP DE 3.500 
LLUMENERES A TOT EL NUCLI URBÀ, ALS BARRIS I ALS POLÍGONS 
EMPRESARIALS
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Patrimoni culturaL

O
A Abrera cuidem el nostre patrimoni! El di-
vendres 4 de març, el nostre alcalde, Jesús 
Naharro, i la ministra de Transports, Mobilitat 
i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, van inau-
gurar els treballs de consolidació estructural 
del Castell de Voltrera d'Abrera i el nou balcó 
de Montserrat d'Abrera, (pl. del Castell de Vol-
trera s/n), al barri de Can Vilalba, acompanyats 
per representants de l'Estat, la Generalitat, la 
Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal 
del Baix Llobregat, el nostre Ajuntament i con-
sistoris veïns. Moltes gràcies a tothom!

Aquesta primera actuació és fonamental per 
continuar les excavacions arqueològiques i pu-
guem descobrir totes les estructures i elements 
amagats del castell. A més, mitjançant un conveni 
amb la Universitat de Barcelona (UB) encetem 
una nova etapa d’estudi científic d’un dels monu-
ments més rellevants del nostre municipi.

Inauguració i visita guiada
Per part del govern de l'Estat ens van acompa-

nyat en la inauguració la ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, i la 
delegada del Govern d’Espanya a Catalunya, Maria 
Eugènia Gay. De la Generalitat de Catalunya, el 
director dels Serveis Territorials a Barcelona del 
departament de Cultura, Andreu Felip. De la Dipu-
tació de Barcelona, el president de l’àrea d’infraes-
tructures i espais naturals, Pere Pons, el gerent de 

Serveis d'Equipaments, Infraestructures Urbanes i 
Patrimoni Arquitectònic (SPAL), Joan Closa, i l'as-
sessor del president de l’àrea d’infraestructures i 
espais naturals, Jordi Torrents.

Del Consell Comarcal del Baix Llobregat, la 
consellera de Turisme, Gemma Rodríguez, la 
coordinadora del consorci de Turisme, Laura 
García, i el Tècnic de Turisme del Consell co-
marcal, Xavier Lledó. Del nostre Ajuntament van 
asistir l'alcalde, Jesús Naharro, i diversos regi-
dors i regidores i tècnics i tècniques municipals. 
De l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, l'alcalde 
d’Olesa de Montserrat, Miquel Riera, i de l'Ajunta-
ment d'Esparreguera, el Primer Tinent d'alcalde, 
Juan Jurado.

També vam comptar amb la doctora en Histò-
ria per la Universitat de Barcelona, Maria Soler, el 
president de l’Associació de Veïns de Can Vilalba, 
Gerardo Luengo, i la jutgessa de Pau d’Abrera, 
Teresa Morral. Moltes gràcies a tothom!

                                  

Inaugurem els treballs de consolidació estructural 
del Castell de Voltrera d'Abrera amb la ministra de 
Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez

CASTELL DE VOLTRERA

 El projecte dels treballs de consolidació 
estructural del Castell de Voltrera d'Abrera 
forma part de l’1,5% cultural, destinat a obres 
públiques, a actuacions de tipus cultural, que 
en la propera convocatòria serà del 2%. 
Desitgem que sigui un punt atractiu pel 
turisme de la comarca i que serveixi com a 
motor de desenvolupament.

RAQUEL SÁNCHEZ
Ministra de Transports, 
Mobilitat i Agenda Urbana
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I l'endemà, el dissabte 5 de març, més de 500 
persones van visitar el castell i el nou mirador en 
la jornada de portes obertes  que vam organit-
zar des del consistori per tal de donar a conèixer 
a la ciutadania aquest emblemàtic element del 
patrimoni abrerenc, declarat Bé Cultural d’Interès 
Nacional. Els i les assistents van conèixer la his-
tòria del castell i l’entorn amb les visites guiades 
comentades a càrrec de la historiadora d’Abrera 
Maria Soler i el tècnic municipal, Gerard Bidegain.

El turó en el qual es troben les restes del castell 
de Voltrera d’Abrera i el nou balcó de Montserrat 
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.

Jornades de portes obertes i visites 
guiades

Les jornades de portes obertes del Castell de 
Voltrera d'Abrera i el balcó de Montserrat es duen 
a terme el primer dissabte de cada mes en l’ho-
rari d’onze del matí a sis de la tarda.Tothom tindrà 
accés lliure a la zona del Castell de Voltrera i allà 
podrà seguir un recorregut històric a través d’uns 
plafons informatius que hem previst per fer la visita.

Puntualment, hi haurà alguns dissabtes de 
l’any en curs que es realitzarà una visita guiada/
comentada en horari de matí, d'11.30 h a 12.30 
h, només cal inscripció prèvia a través del web 
municipal abrera.cat

Èxit de participació en la 
jornada de portes obertes 
del Castell de Voltrera 
d'Abrera

MÉS DE 500 PERSONES VAN 
PARTICIPAR EN LA JORNADA DE 
PORTES OBERTES DE CASTELL 
DE VOLTRERA D’ABRERA I EL 
NOU BALCÓ DE MONTSERRAT 

I VAN SEGUIR AMB MOLT 
D'INTERÈS LES VISITES GUIADES

Agraïm el suport tècnic i econòmic que ens 
brinden altres institucions avui representades. 
També donem les gràcies a l’Associació de 
Veïns i Veïnes del barri de Can Vilalba, que ha 
col·laborat amb l'Ajuntament i ha fet possible 
aquest acompanyament.

Juntament amb les obres de consolidació 
de les restes del castell també hem arranjat 
el camí i hem senyalitzat la zona per tal que 
els nostres veïns i veïnes puguin conèixer la 
història del castell

Amb el nou balcó de Montserrat d'Abrera, que 
forma part de ‘Els 7 miradors de Montserrat’ 
impulsats des del Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, donarem una visió turística al nostre 
patrimoni i donarem a conèixer Abrera.

JESÚS NAHARRO
Alcalde

ARANTXA GALOFRÉ
Regidora de Patrimoni 
Cultural i Memòria Històrica

GUADALUPE MARCOS
Regidora de Turisme

Dies amb visites guiades al castell i mirador 
fins a finals d'any: dissabte 3 de setembre i dis-
sabte 3 de desembre.

Jornades de portes obertes que es duran a 
terme fins a finals d'any:

• Dissabte 6 d'agost de 2022

• Dissabte 3 de setembre de 2022

• Dissabte 1 d'octubre de 2022

• Dissabte 5 de novembre de 2022

• Dissabte 3 de desembre de 2022
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TERRITORI
Infraestructures

T
El nostre alcalde, Jesús Naharro, acompanyat 
de tècnics municipals de l'Àrea de Territori del 
nostre Ajuntament, es va reunir el mes de març 
amb el president de l’Àrea d’Infraestructures 
i espai naturals de la Diputació de Barcelona, 
Pere Pons, per abordar diversos temes estra-
tègics per al nostre municipi que requereixen 
una intervenció immediata.

Des de l’Ajuntament demanem que s'atenguin 
les nostres demandes, algunes d'elles històriques, 
per tal d’incrementar la seguretat de les nostres 
veïnes i veïns. En aquest sentit, el nostre alcalde, 
Jesús Naharro, ha plantejat a la Diputació de Bar-
celona la necessitat d'estudiar la totalitat dels set 
accessos als barris abrerencs de Vilalba, així com 
al Polígon Industrial Sucarrats.  

Demanem incrementar la seguretat de les 
nostres veïnes i els nostres veïns amb un pla es-
tratègic per al nostre municipi, el qual requereix 
una intervenció immediata, tant el seu estudi com 
la seva possible execució.

Així, des del nostre consistori hem posat en 
relleu la necessitat d'estudiar la totalitat dels set 

accessos als barris abrerencs de Can Vilalba, San-
ta Maria de Vilalba i Les Carpes, així com també 
al Polígon Industrial Sucarrats, des de la carre-
tera BV-1201, que va des dels municipis d'Olesa 
de Montserrat fins a Martorell, amb l'objectiu de 
conèixer en quin estat es troben per tal de millorar 
la seva seguretat.

Reclamem a la Diputació de Barcelona actuacions de 
millora per incrementar la seguretat als accessos als 
barris de Vilalba des de la BV-1201

SEGURETAT VIÀRIA

En l’àmbit de la BV-1201, que dona accés 
als barris de Can Vilalba, Les Carpes i Santa 
Maria, demanem que s’estudiï un projecte i 
s’executi una rotonda que doni un accés segur 
al barri de Les Carpes. Un cop hem resolt el 
projecte del barri de Can Vilalba amb dues 
rotondes, una pels veïns i veïnes i una altra 
pel sector empresarial, fixem la millora de les 
infraestructures en dos elements: la rotonda 
de Les Carpes, per millorar l’accés al barri, i 
l’encreuament  de la BV-1201 i BV-1202, la 
carretera que va cap a Ullastrell, per millorar la 
incorporació i sortida d’aquesta via.

JESÚS NAHARRO
Alcalde

Des de l'Ajuntament també hem sol·licitat 
a l'ens provincial suport per a la redacció d'un 
projecte de camins per a vianants que uneixin els 
barris de l'altra banda del riu Llobregat. 

El nostre alcalde, Jesús Naharro, va posar de 
manifest la necessitat d'implantar camins per a 
vianants segurs dotant d'elements de seguretat 
les itineraris que comuniquen el barri de Les Car-
pes amb Santa Maria de Vilalba, i Santa Maria de 
Vilalba amb Can Vilalba, els coneguts popular-
ment com "La Cornisa". Aquests camins uneixen 
per la part superior aquests tres barris de l'altra 
banda del riu.

Nous camins 
per a vianants

MOBILITAT SEGURA

DES DE L'AJUNTAMENT SOL·LICITEM 
SUPORT A LA DIPUTACIÓ DE 

BARCELONA PER A LA REDACCIÓ 
D'UN PROJECTE DE CAMINS PER A 

VIANANTS I PER A ÚS CICLISTA QUE 
UNEIXIN ELS BARRIS DE VILALBA 
DEL NOSTRE MUNICIPI, PER TAL 
QUE ELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES 
PUGUIN GAUDIR DE LA NATURA 

D'UNA FORMA SEGURA

UN COP HEM RESOLT EL 
PROJECTE DEL BARRI DE CAN 

VILALBA AMB DUES ROTONDES, 
UNA PELS VEÏNS I VEÏNES I UNA 

ALTRA PEL SECTOR EMPRESARIAL, 
FIXEM LA MILLORA DE LES 

INFRAESTRUCTURES EN DOS 
ELEMENTS: LA ROTONDA DE LES 
CARPES, PER MILLORAR L’ACCÉS 

AL BARRI, I L’ENCREUAMENT 
DE LA BV-1201 I BV-1202, LA 
CARRETERA QUE VA CAP A 

ULLASTRELL
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La companyia Republic Technologies Iberia va 
inaugurar el mes de març passt les noves instal-
lacions al nostre municipi, amb el nostre alcalde, 
Jesús Naharro, com a convidat d'honor. Ubicada 
a l'avinguda Energia núm.14, al polígon industrial 

Barcelonès, l'empresa compta amb una superfície 
d'11.000 metres quadrats, que acullen l'àrea de 
serveis administratius, producció i emmagatze-
matge de productes d'alt valor afegit a tres àre-
es d'excel·lència: accessoris per a la indústria de 
tabac, cigarrets electrònics i solucions òptiques.

El nostre alcalde, Jesús 
Naharro, convidat 
d'honor a la inauguració 
de les noves 
instal·lacions a Abrera 
de l'empresa Republic 
Technologies Iberia

EMPRESES

El secretari general d'Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa del govern espanyol, Raül Blan-
co, va visitar Abrera a finals de 2021. En primer 
lloc, es va reunir amb el nostre alcalde d'Abrera, 
Jesús Naharro, a l'Ajuntament i va signar al Lli-
bre d'honor del consistori. Tot seguit, el secretari 
i l'alcalde van visitar dues empreses del municipi: 
ROR Operador Logístico, al polígon industrial 
Sant Ermengol, i Aceros Bergaras - Irestal Group, 
al polígon industrial de Can Vilalba.

Amb aquestes visites Raül Blanco ha pogut 
conèixer de primera mà el nostre municipi i la 
capacitat innovadora d'aquestes empreses amb seu 
a Abrera per proporcionar avenços en els sectors 
productius en matèria de sostenibilitat. Durant les 
visites, el secretari general d'Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa del govern espanyol va poder com-
partir amb les empreses abrerenques les línies de 
subvencions i ajuts que posarà en marxa el Govern 
de l'Estat a través del Pla de Digitalització 2021-2025.

Rebem el secretari general d'Indústria i de la Petita i 
Mitjana Empresa del govern espanyol, Raül Blanco

VISITA INSTITUCIONAL

Estoy muy contento de poder estar aquí y 
de ver proyectos comunes que podemos 
llevar adelante con el Alcalde y el equipo del 
Ayuntamiento.

RAÜL BLANCO
Secretari general d'Indústria 
i de la Petita i Mitjana Empresa 
del govern espanyol
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A Abrera apostem per la formació de les per-
sones que busquen feina! Des de l’Ajuntament 
d’Abrera oferim diversos cursos per ajudar a les 
persones que busquen feina a incorporar-se al 
mercat laboral. El lliurament de diplomes acre-
dita la realització de les formacions, una vegada 
finalitzades les classes.

Els darrers mesos hem ofert diverses formaci-
ons, presencials i telemàtiques, adaptant-nos a la 
situació sanitària del moment. Hem ofert diversos 
cursos: 
• Atenció a persones dependents en domicilis
• Neteja en superfícies
• Preparació ACTIC II i Preparació ATIC III 
• Excel
•  Vetalladors/res
• Teleoperador/es 
• Atenció al client
• Gestió administrativa
• Gestió de magatzem
• tall i envasat
• Monitor de lleure

Lliurem els diplomes a 
l'alumnat de diversos 
cursos del Departament 
de Promoció Econòmica. 
Enhorabona!

FORMACIÓ. CURSOS PROMOCIÓ ECONÒMICA

CURS DE GESTIÓ DE MAGATZEM

Me parece un curso importante para encontrar 
trabajo, ha sido una experiencia muy buena 
y aconsejo a todo el mundo que está en 
paro que haga unos cursos para darte la 
oportunidad de encontrar trabajo.

VALORACIONS DE L’ALUMNAT:

CURS DE GESTIÓ ADMINISTRATIVA

Un curso espectacular que te prepara para la 
vida y para el trabajo de administrativa, que es 
lo que queríamos. Contenidos útiles. Hemos 
hecho prácticas en una empresa y eso te 
prepara para el mundo laboral.

 Aquests cursos són profitosos. El mercat 
laboral requereix d’una preparació i 
és per això que des del Departament 
de Promoció Econòmica plantegem 
aquestes formacions. La nostra il·lusió es 
que tothom trobi un lloc de treball i  pui 
realitzar-se com a persona. Els cursos 
tenen molta demanda i el nivell d’inserció 
al món laboral és molt alt. 

GUADALUPE MARCOS
Regidora de Promoció 
Econòmica
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Durant l’any 2021 atenem 
més de 300 casos i 
obrim una setantena de 
reclamacions al Servei 
Públic de Consum (SPC) 
d’Abrera

Es tracta d’un servei gratuït, anteriorment de-
nominat Oficina Municipal d’Informació al Con-
sumidor (OMIC), que oferim els dimecres d’11h a 
14h i de 16.30h a 18.30h a les dependències de 
Promoció Econòmica.

Des de l’Ajuntament d’Abrera donen a conèi-
xer les dades facilitades pel Servei Públic de Con-

sum (SPC) d’Abrera corresponents a l’any 2021 
referents al servei d’informació al consumidor, 
atenció personalitzada de consultes, tramitació 
de reclamacions de consum, trasllat de denúncies 
i expedients a altres organismes.

El Servei Públic de Consum d'Abrera és un 
servei totalment gratuït que oferim de manera 
presencial i amb cita prèvia els dimecres en ho-
rari d’11.00 h a 14.00 h i de 16.30 h a 18.30 h. 
Per utilitzar-lo, només heu de trucar-nos al T. 93 
770 01 02 o enviar un correu electrònic a l’adreça 
promocioeconomica@abrera.cat.

Durant el passat any 2021 des del Servei Públic 
de Consum (SPC) d’Abrera vam atendre un total 
de 310 casos, dels quals 234 van ser consultes. A 
més, vam obrir 69 expedients de reclamació i 7 
denúncies o queixes. Aquestes xifres suposen un 
increment de 34 casos atesos respecte de l’any 
2020. Des del SPC, el tècnic de consum Oriol 
Santamaria ha destacat que “valorem positiva-
ment les xifres, sobretot tenint en compte que la 
comparativa amb l’any anterior és atípica degut a 
l’esclat de la pandèmia”.

Agraïm a la ciutadania 
abrerenca la seva 
participació a les 
campanyes Comprem 
a Abrera i tu?

Amb l'objectiu de promocionar i dinamitzar el 
nostre comerç i reactivar l'economia local, des de 
l'Ajuntament d'Abrera hem dut a terme dues campa-
nyes de reactivació econòmica del comerç d'Abrera.

La primera campanya consistia en acumular 
tiquets de compra de qualsevol comerç o esta-
bliment de serveis d'Abrera, que posteriorment es 
van poder bescanviar per cupons descompte per 
valor de 5€ per utilitzar-los als comerços adherits 
a la campanya.

La segona campanya es va fer mitjançant 
targetes moneder per l'adquisició de productes 
i serveis locals.

L'empresa abrerenca Sacma Mediambiental 
s'ha endut el quart premi dels I Premis Relleu de 
Negocis que impulsem els vuit ajuntaments del Baix 
Llobregat Nord (Abrera, Castellví de Rosanes, Coll-
bató, Esparreguera, Martorell, Olesa de Montserrat, 
Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires) 
dins el programa Fem Xarxa Fem Empresa, amb 
l'objectiu de reconèixer i premiar la iniciativa em-
prenedora dels usuaris i usuàries dels centres locals 
de serveis a les empreses. Enhorabona!

Els guardons es van lliurar al Centre de Pro-
moció Econòmica Molí Fariner de Martorell, on 
també va tenir lloc una sessió de networking 
d’emprenedoria per intercanviar experiències 
entre empreses consolidades i de nova creació. 
Van participar-hi un total de 34 empreses; cinc 
del nostre municipi.

Una empresa abrerenca 
guanya el quart premi 
dels I Premis Relleu de 
Negocis

LA CAMPANYA "COMPREM A ABRERA, 
I TU?" HA POSAT EN CIRCULACIÓ 

MÉS DE 40.000€ EN CUPONS 
DESCOMPTE PER VALOR DE 5€ QUE 

HAN ANAT DESTINATS DIRECTAMENT 
A FOMENTAR EL CONSUM AL NOSTRE 
COMERÇ. SE N'HAN BENEFICIAT MÉS 

DE 1.400 PERSONES.

VAM REPARTIR ELS 50.000 EUROS DE 
LA SEGONA CAMPANYA. ¡GRÀCIES 
PER AJUDAR EL COMER LOCAL! 

CAMPANYA ABRERA COMERÇ

PREMIS FEM XARXA, FEM EMPRESA PREMIS FEM XARXA, FEM EMPRESA 

EL SERVEI PÚBLIC DE CONSUM 
(SPC) D’ABRERA ÉS EL QUE ABANS 

CONEIXÍEM COM A OFICINA 
MUNICIPAL D’INFORMACIÓ AL 

CONSUMIDOR (OMIC). AQUEST 
ÉS UN NOM MÉS INCLUSIU QUE 

DEIXA MOLT MÉS CLARA LA TASCA 
QUE REALITZEM DES D’AQUEST 

ORGANISME.
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P
El 29 de març de 1922 arribava per primer cop 

a Abrera el ferrocarril, un mitjà de transport que, 
des de la segona meitat del segle XIX havia revo-
lucionat el país i havia canviat radicalment la in-
terrelació territorial. Amb motiu d'aquesta efemè-
ride, des de l'Ajuntament d'Abrera hem organitzat 
diverses activitats entorn de la commemoració.

El dissabte 2 d'abril vam dur a terme un acte 
institucional a l’estació (camí de l'Estació s/n) i 
a la Casa de Cultura (Federico Garcia Lorca, 17) 
amb molt bona acollida. Moltes gràcies a tothom!

Des de la Regidoria de Patrimoni Cultural i Me-
mòria Històrica vam organitzar aquest esdeveni-
ment, que va comptar amb autoritats del nostre 
Ajuntament, dels Ferrocarrils de la Generalitat de 
Catalunya-FGC i de consistoris veïns. El nostre 
alcalde, Jesús Naharro, i la presidenta de Ferro-
carrils, Marta Subirà, van celebrar l'arribada del 
ferrocarril a Abrera durant els seus parlaments i 
van descobrir una placa commemorativa de l'es-
deveniment.

L'acte va incloure amenització musical, a càr-
rec d'alumnat de l'Escola Municipal de Música 
d'Abrera, i una recreació històrica de l'arribada 
al nostre municipi del ferrocarril, a compte de 
l'Associació Retrofuturista Nautilus, en un tren 
logotipat amb motiu de la commemoració del 
centenari, amb fotografies antigues de l'estació 
i elements patrimonials i culturals d'Abrera, com 
l'església de Sant Pere i la Festa Major. Moltes grà-
cies a totes i tots!

Commemorem el 
centenari de l'arribada 
del ferrocarril a Abrera 
(1922-2022)

FERROCARRIL

Agraïm la presència de la nostra presidenta 
de FGC, Marta Subirà. Hem gaudit d’una 
jornada molt emotiva, molt representativa 
però sobretot, una jornada que fixa molt bé el 
futur de les ciutats, dels pobles, davant de la 
transformació del transport. En aquests sentit, 
nosaltres estem molt contents i orgullosos de 
tenir una estació de FGC, que sempre ha anat 
per davant  de les necessitats de la ciutadania, 
avançant-se amb rigor a les necessitats dels 
nostres veïns i veïnes.

Ha vingut molta gent que s’ha apropat a 
veure aquesta estació que ha fet 100 anys. 
Estem  molt contents de que la població pugui 
venir que els hi expliquem les coses i que 
ho gaudeixin amb nosaltres. L’objectiu que 
tenim des de la Regidoria és poder explicar a 
tota la ciutadania la història de la vila d’Abrera 
i commemorar aquest centenari i aquests 
moments claus de la història".

Per FGC és honor estar aquí a Abrera, celebrant 
un esdeveniment tant significatiu per la ciutat 
com són cent anys de l’arribada del tren. Una 
arribada que va suposar una transformació 
important per la ciutat, per la comarca, de 
creació de llocs de treball, d’oportunitats per 
les persones que veien com els seus temps 
de viatges s’escurçaven i per tant es podien 
plantejar moltes més coses. 

JESÚS NAHARRO
Alcalde

ARANTXA GALOFRÉ
Regidora de Patrimoni 
Cultural i Memòria Històrica 

MARTA SUBIRÀ
presidenta de FGC

Per acabar l’acte, 
la presidenta 
dels FGC, Marta 
Subirà, va signar 
el llibre d'honor 
de l'Ajuntament.

Exposició 
a la Casa de Cultura

Seguidament, la commemoració va con-
tinuar a la Casa de Cultura (Federico Garcia 
Lorca, 17) amb la visita guiada de l'exposició 
itinerant "40 anys compromesos i preparats 
al futur", de FGC (1979-2019), a càrrec del 
responsable de Patrimoni Històrica de FGC, 
Antoni Gras. La mostra, que es va poder visitar 
des del dimecres 2 de març fins al dissabte 2 
d'abril, feia un recorregut per la història dels 40 
anys de la companyia a través d'un dels trets 
que més l'han caracteritzada durant aquests 
anys: la capacitat d'adaptació de les seves lí-
nies a la gran diversitat del territori català. L'ex-
posició,  molt didàctica i amena, s'emmarca 
dins el programa d'actes commemoratius dels 
40 anys de la creació d'FGC. 
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El dimarts 8 de març, el president de l’Àrea 
d’Infraestructures i espai naturals de la Diputació 
de Barcelona, Pere Pons, va lliurar al nostre alcal-
de, Jesús Naharro, l’Estudi previ per desenvolupar 
la planificació i els usos del conjunt arqueològic de 
Sant Hilari, format per l’ermita i el mas homònim 
i per una sèrie d’estructures d’època romana as-
sociades a un edifici termal datat entre els segles 
II i III dC, així com els diferents espais d’habitació 
i d’emmagatzematge que s’hi relacionen.

Conscients de l’enorme valor històric, natural 
i arqueològic de la zona, i de la necessitat de pro-

tegir-lo legalment, el Ple Municipal va declarar per 
unanimitat l'indret abrerenc Bé Cultural d’Interès 
Local (BCIL). Des de l'Ajuntament també hem sol-
licitat al Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya la declaració de Bé Cultural d’Interès 
Nacional (BCIN) del conjunt històric i monumental 
de Sant Hilari.

Des dels darrers anys, el Servei de Patrimoni 
Cultural i Memòria Històrica, conjuntament amb 
el Servei de Patrimoni Arquitectònic Local (SPAL) 

de la Diputació de Barcelona, el Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i la Univer-
sitat de Barcelona (mitjançant un conveni de col-
laboració signat el 2019) seguim invertint esforços 
en l’estudi del passat del conjunt arqueològic i del 
seu potencial.

Durant els mesos d’abril i maig de 2021, des 
del Servei de Patrimoni Cultural i Memòria His-
tòrica de l’Ajuntament d’Abrera vam dur a terme 
tasques de restauració del pou de glaç d’en 
Margarit (torrent Gran) per tal d’assegurar-ne 
la preservació. 

L’estat de degradació del seu exterior, així com 
la seva condició de bé patrimonial exposat a les 
inclemències meteorològiques, feia necessària 
una actuació de caràcter urgent per garantir-ne 
la integritat. La restauració es va executar amb 
tècniques de construcció tradicionals efectua-
des per mestres en la construcció de pedra seca i 

professionals experts. La intervenció va permetre 
restaurar i/o reconstruir les parets que envolten 
el pou amb la tècnica de pedra en sec i/o amb 
consolidant de calç.

El pou de glaç d’en Margarit va ser declarat 
Bé Cultural d’Interès Local (BCIL) pel Ple Mu-
nicipal  l'any passat. L’acte inaugural de la res-
tauració va tenir lloc durant la Festa Major 2021 
i va incloure una visita comentada a l’escultura 
de Land Art "Caramell", de Víctor Mata, situa-
da a prop del Pou de Glaç, música en directe i 
l'espectacle "Manipulació blanca", a càrrec de la 
companyia Frobvia.

Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera 
vam celebrar les Jornades Europees de Patri-
moni (JEP) el mes d’octubre passat amb dues 
propostes culturals gratuïtes per a tota la ciuta-
dania, amb totes les mesures de prevenció de 
la Covid-19.

L'església de Sant Pere (pl. de l'Església, 9) 
va acollir el divendres 8 d'octubre un magnífic 
concert comentat sobre la música de guitarra 
espanyola del període d’entreguerres i de la 
Guerra Civil Espanyola a càrrec dels guitarristes 
Maria Ribera Gibal i Jordi Sábat.

El temple romànic de Sant Pere, cremat du-
rant el conflicte de la Guerra Civil Espanyola, 
va esdevenir un lloc màgic per iniciar aquestes 
jornades, on la història es fa més viva que mai.

La historiadora, filòloga i escriptora Maria 
Carme Roca va oferir una xerrada en l’entorn 
del Pou de glaç d’en Margarit, Bé Cultural d'In-
terès Local (BCIL), el diumenge 10 d'octubre. 
L’escriptora ens va parlar sobre l’ús de la novel·la 
històrica com a divulgadora del nostre passat 
i la presència dels pous de glaç a la literatura. 
Durant la xerrada de Roca, Premi Nèstor Luján 
de novel·la històrica, el monument va estar obert 
al públic.

Restaurem el pou de glaç d’en Margarit

Rebem l’Estudi previ per 
a la planificació i usos del 
conjunt arqueològic de 
Sant Hilari 

Gaudim de les Jornades 
Europees de Patrimoni 

POU DE GLAÇ D'EN MARGARIT

SANT HILARI

JORNADES EUROPEES
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La Casa de Cultura (Federico Garcia Lorca, 17) 

va acollir el mes de febrer passat dues sessions de 
l'acte de benvinguda ‘Ja ets a Abrera’, que vam 
organitzar des de l'Ajuntament amb la participació 
de 20 famílies amb naixements en 2021.

L'acte va comptar amb la lectura del poema 
"Els infants" de Khalil Gibran, a càrrec de diverses 
nenes del nostre municipi: Xènia, Tània i Paula 
(sessió matí) i la Martina i Clàudia (sessió de tar-
da). Moltes gràcies a totes per la seva col·labora-
ció! També es van veure dos vídeos: Descobrim 
Abrera, sobre el ric patrimoni del nostre municipi 
que vam realitzar amb nenes i nens del Casal 
d'Estiu, i el vídeo de l'activitat realitzada amb mo-
tiu Dia Internacional de la Nena amb l'alumnat 

de segon curs de primària de l'Escola Francesc 
Platón i Sartí.

Seguidament el nostre alcalde, Jesús Nahar-
ro, i la regidora d'Infància, Giulia Mirto, van en-
tregar a les famílies un obsequi per presentar-los 
el municipi d'una forma divertida i amena, una 
capsa de benvinguda per a cada nova ciutadana 
i ciutadà d’Abrera, l'Abrebox, un llibre interactiu 
sobre Abrera, que les famílies podran omplir de 
moments i experiències, pintant-lo i escrivint-hi i 
que els permetrà conèixer els espais, els serveis i 
activitats en família, tradicions i celebracions.

Primer acte de 
benvinguda als nadons i 
les seves famílies ‘Ja ets 
Abrera!’ de 2022

Amb aquesta activitat apropem la Regidoria 
d’infància a les famílies, escoltem les 
necessitats i expliquem, una mica, el que 
venim fent des del servei entre l’etapa 
d’embaràs i fins l’edat dels 12 anys. Molt agraïts 
i agraïdes per haver compartit aquest moment 
amb les famílies.

GIULIA MIRTO
Regidora d'Infància

“Ha estat molt bé. És una manera de conèixer 
la resta de mares i pares. Nosaltres som nous al 
poble, i és una  manera d’introduir-nos amb el 
peque i conèixer la resta de pares.”

“Està molt bé conèixer els pares que tenen 
més o menys la mateixa edat, i compartir això. 
I agrair  a l’Ajuntament que t’obre les portes i 
t’ajunta, la veritat es que molt agraït”.

“Bé, molt útil. Per saber les coses que hi ha al 
poble, que a vegades no te’n assabentes”.

“Ha estat molt bé el detall i la recepció també 
en ha agradat molt.”

“Esta muy bien porque uno no sabe que 
hay estas implicaciones por parte del 
Ayuntamiento y del pueblo para los niños 
pequeños y las familias, y ha sido muy 
interesante, porque te alienta y te hace ver que 
se preocupan. Me ha gustado mucho”.

“Está muy bien, hacía tiempo que no hacíamos 
este tipo de eventos, con la pandemia y todo 
eso, pero muy bien. Para los niños, para los 
hermanos les hace ilusión, les hace gracia.”

”Nos ha gustado, está muy bien, los vídeos 
muy chulos, y el regalo también. Muy guay 
la idea, y el librito con toda la información 
también, porque está muy bien tenerlo en 
físico.”

FAMÍLIES ASSISTENTS

INFÀNCIA
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I

A Abrera les 
persones són primer! 
Disposem d'un nou 
punt d’informació i 
assessorament en salut 
mental al nostre municipi

Dins l'acord de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Abrera i l’Associació per la Salut Mental del 
Baix Llobregat Nord s'ha posat en marxa un 
nou punt d’informació i assessorament en salut 

mental al nostre municipi. Cada tercer diven-
dres de mes en horari de 9.30 h a 13.00 h, una 
treballadora de l’Associació atèn en un despatx 
del nostre Servei d’Acció Social realitzant acom-
panyament i atenent les demandes referents a 
salut mental que sorgeixin als habitants d’Abre-
ra. A Abrera, les persones són primer!

El Servei d’Informació i Assessorament en 
Salut Mental, es basa en un model d’atenció 
comunitària, amb l’objectiu d'aportar un recurs 
complementari al qual s’ofereix des de la xar-
xa d’atenció en salut mental. El que pretenem 
a través d’aquest punt informatiu és oferir a les 

persones amb una problemàtica en salut mental 
i a les seves famílies una cartera de serveis co-
munitaris i socials que permetin donar resposta 
a les necessitats.

Des de l'associació ofereixen:
• Orientació i assessorament relacionat amb els 

trastorns mentals
• Acollida i valoració de la situació específica de 

cada cas
• Espais regulars de seguiment amb el professi·

onal de referència
• Informació i assessorament de la xarxa de re·

cursos de salut mental, els serveis de l'entitat i 
els serveis comunitaris

Com podem accedir al nou servei?
El nou servei d’informació i assessorament 

en salut mental a Abrera s'ofereix cada tercer di-
vendres del mes en horari de 9.30 h a 13.00 h. 
Per accedir-hi al servei, cal demanar cita prèvia 
contactant amb l'Associació per la Salut Mental 
del Baix Llobregat Nord trucant al T. 93 774 33 07  
o al T. 676 711 150, o també a través del correu 
electrònic associacio@salutmentalblln.org

Per a més informació, contacteu amb el Servei 
d’Acció Social de l’Ajuntament (carrer Major, 3), 
de dilluns a divendres de 9 a 14 hores del matí, i 
dimarts i dimecres de 16 a 19 hores de la tarda, 
al telèfon de contacte T. 93 770 29 11 i al correu 
electrònic serveissocials @abrera.cat

Xec Nadó, l'ajut per a 
famílies amb fills i filles 
nascuts/des i adoptats/
des de l'1 de desembre 
de 2021 fins al 30 de 
novembre de 2022

Amb l’objectiu de reforçar la família com es-
tructura bàsica de les relacions afectives interper-
sonals i com a factor de cohesió social, des de 
l'Ajuntament d'Abrera donem suport a les unitats 
familiars del municipi per quart any consecutiu 
amb un ajut únic i puntual de 300 euros per 
compensar les despeses que comporta el naixe-
ment o adopció d’un fill o filla.

L'ajut és per les famílies amb fills i filles nascuts/
des i adoptats/des del dimecres 1 de desembre de 
2021 fins al dimecres 30 de novembre de 2022. 

Com podem tramitar l’ajut?
• De manera telemàtica a través de la seu elec·

trònica del web municipal abrera.cat
• Mitjançant cita prèvia a través del registre general 

d’entrades de l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania 
(OAC) de l’Ajuntament d’Abrera (plaça de la Cons·
titució, 1) de dilluns a divendres de 9.00 a 14.00 
hores i dimarts i dimecres de 16.30 h a 19.00 h).  

• Per demanar cita prèvia podeu trucar al T. 93 770 
03 25 en el nostre horari habitual, de dilluns a 
divendres de 9 h a 14 h, i els dimarts i dimecres 
també de 16.30 h a 19 h (tardes d'estiu, només 
dimecres), o enviar·nos un correu electrònic a 
l'adreça informacio@abrera.cat. L'atenció per 
cita prèvia a l'OAC serà els matins, de 9 h a 14 h.

Les sol·licituds es podran presentar fins al dis-
sabte 10 de desembre de 2022 inclós, 

PUNT D’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT EN SALUT MENTAL

XEC NADÓ
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Diverses empreses, comerços i serveis, associ-
acions, i veïnat han col·laborat amb el nostre 
Ajuntament en la recollida i transport d'ajuda 
humanitària per pal·liar els efectes de la guerra 
a Ucraïna.

Les empreses Flexicel, Faurecia, Cartonajes Ribas 
i Merchandisink, les escoles i AMPA Ernest Lluch i 
Josefina Ibáñez d'Abrera, Protecció Civil d'Abrera, la 
comunitat ucraïnesa d'Abrera, Càritas Abrera, l'Asso-
ciació de Comerciants d'Abrera, l'Associació de Veïns 
i Veïnes de Can Vilalba, la Fruitera L'Antònia, la Farmà-
cia Gaudí i la residència de Gent Gran Canigó han dut 
a terme iniciatives per recollir material solidari per a 
Ucraïna i ens donen suport. Moltes gràcies a tothom!

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam habilitar el 
mes de març passat un espai municipal per recollir 
els productes necessaris per al poble d’Ucraïna, 
a les antigues dependències de la Policia Local 
d’Abrera (c. de Rosalía de Castro). 

Donem les gràcies a totes les persones volun-
tàries que van col·laborar en l'apertura de l'espai de 
recollida i la selecció i empaquetat dels productes. 

El nostre alcalde, Jesús Naharro, i la regidora 
de Seguretat Ciutadana i Protecció Civil, Guada-
lupe Marcos, van visitar el divendres 25 de març 
l'empresa ROR Operador Logístico, al polígon 
industrial Sant Ermengol del nostre municipi, una 
de les companyies col·laboradores.

L'alcalde i la regidora es van reunir amb el CEO 
de ROR Operador Logístico, Ricardo Ortega, i el 
director general de l'empresa, Jesús Ordás. Tam-
bé van assistir a la visita la secretaria general de la 
secció sindical de CCOO de l'empresa Faurecia, 
Verónica Amaya, i el delegat sindical de CCOO 
de Faurencia, Pedro Iglesias, companyia que 
també està col·laborant en la iniciativa solidària 
amb Ucraïna. 

Abrera és solidària! Empreses, comerços, entitats, 
comunitat educativa i ciutadania recullen material 
solidari per a Ucraïna

UCRAÏNA

Aportamos nuestro granito de arena donde 
podemos, que es en la parte logística, en la 
cadena de suministro para ayudar y que llegue 
todo el material donde queremos que esté, y 
para echar una mano en esta situación, que es 
totalmente desproporcionada.

La iniciativa solidària és "totalmente positiva. 
Todo lo que sea aportar valor es ver la calidad 
humana que tenemos en la comunidad. Es un 
orgullo poder participar en estos eventos. Por 
supuesto, esperamos que sirva de algo. Ojalá 
se acabe la guerra pronto y las familias de 
Ucrania puedan volver a reunirse y a ser felices.

Valoro muy positivamente la acción solidaria 
con Ucrania porque al final esto es un acto de 
responsabilidad de toda la Sociedad.

Como sociedad tenemos que dar un paso 
adelante para paliar en la medida de lo posible 
las consecuencias de esta terrible guerra". 

Davant la situació d’emergència que està patint 
Ucraïna i amb la intenció d’aportar i col·laborar 
amb la població i els més vulnerables, 
l’empresa no va dubtar en sumar-se a la 
campanya dirigida per l’Ajuntament d’Abrera 
en la recollida de material solidari. Quan vàrem 
traslladar la idea als companys i treballadors, 
aquests es van bolcar completament en la 
causa, i han demostrat una màxima solidaritat 
i un compromís brutal davant l’acció; la 
seva cooperació ha estat del tot necessària 
per fer possible l’enviament. Volem agrair 
especialment a l’alcalde, Jesús Naharro, i a la 
regidora de Seguretat Ciutadana i Protecció 
Civil, Guadalupe Marcos, el suport en la gestió 
de la recollida i entrega del material. Esperem 
entre tots poder disminuir les conseqüències 
del conflicte.

RICARDO ORTEGO
CEO de ROR Operador Logístico

JESÚS ORDÁS
Director general de ROR Operador Logístico

VERÓNICA AMAYA
Secretaria General de la Secció Sindical 
de CCOO a Faurecia

PEDRO IGLESIAS
Delegat sindical de CCOO de Faurencia,

VALORACIÓ DE FLEXICEL

A ABRERA HEM ENVIAT 
A UCRAÏNA MÉS DE 12.000 KG. 

DE MATERIAL SOLIDARI. 
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!
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Els abrerencs i abrerenques rebutgem la vi-
olència en totes les seves formes i defensem la 
preservació dels drets fonamentals de les perso-
nes. Apostem per la pau i la llibertat, sempre des 
del respecte i la tolerància.

Des del municipi d'Abrera fem arribar tota la 
nostra solidaritat amb la població d'Ucraïna i 
condemnem la invasió militar per part de la Fe-
deració Russa.

Un centenar de persones, veïnes i veïns, fa-
mílies, regidores i regidors de l'Ajuntament, ens 
vam concentrar davant l'Ajuntament d'Abrera (pl. 
de la Constitució, 1) a l'inici del conflicte, el mes 
de març, per mostrar la nostra solidaritat amb el 
poble ucraïnès i condemnar la guerra a Ucraïna.

Les veïnes abrerenques Nina Vonkova i Tatiana 
Trushkovska, originàries d'Ucraïna, van acompa-
nyar l’alcalde, Jesús Naharro. Vonkova va llegir el 
manifest de l’Ajuntament d’Abrera contra la guerra. 

A Abrera apostem per 
la pau i diem NO a la 
guerra!

Amics Acollidors Abrera 
recull més de 300 quilos 
de menjar per a gats 
i gossos dels refugis 
d'Ucraïna

Un grup d'alumnes de l'Escola Josefina 
Ibáñez del nostre municipi va visitar les anti-
gues dependències de la Policia Local d’Abrera 
per fer-nos entrega de material solidari recollit 
al centre escolar del nostre municipi. El nostre 
alcalde, Jesús Naharro, i la regidora de Seguretat 
Ciutadana i Protecció Civil, Guadalupe Marcos, 
van rebre a l'alumnat de l'Escola Josefina Ibáñez 
d'Abrera. L'alcalde va agrair als nens i nenes, de 
diferents cursos de l'escola abrerenca, a l'AMPA 
i a tota la comunitat educativa la sensibilitat i 
solidaritat amb Ucraïna. 

L'entitat Amics Acollidors Abrera va organitzar 
una recollida de menjar per a gats i gossos dels 
refugis d'Ucraïna. Amb la col·laboració de veïnes 
i veïns d'Abrera i d'altres municipis, l'associació 
va recollir més de 300 quilos de menjar, que 
van arribar a la frontera de Polònia amb Ucraïna, 
en dues furgonetes amb voluntaris i voluntàries 
de la Protectora APAN, Transportes Marco i Aria 
rescate animal, carregades de menjar per ser 
entregats a l’Associació Centaurus, a la ciutat 
de Medyka.

Entrega de material per part de l'Escola Josefina Ibáñez

NINA VONKOVA 

Llevo en Abrera 19 años. Es un pueblo muy 
solidario, acoge a la gente, es un pueblo muy 
amable. La verdad es que siempre estoy muy 
orgullosa del pueblo de Abrera. No esperaba 
menos. Estoy muy agradecida a la gente de 
Abrera. Hay mucha preocupación porque en 
la televisión, los periodistas explican, pero no 
pueden estar en todos los puntos de Ucrania 
dónde se está pasando realmente muy mal.  
Están bombardeando los colegios, la gente 
enferma del hospital tiene que ser trasladada 
a los sótanos, los niños están pasando frío, 
las viviendas de civiles está ardiendo. No 
solamente atacan a militares (como se está 
diciendo), matan a todos. Y queman viviendas 
civiles, es muy horrible. Tienen que dormir en 
los sótanos, en refugios, en metros, en garajes 
subterráneos para poder sobrevivir. Tienen 
mucho miedo y mucho frío. Lo están pasando 
muy mal.

ARIADNA

"Hem portat roba, menjar, medicaments... 
Moltes coses. Em sembla bé ajudar els altres 
com ells a nosaltres".

L'ALUMNAT ENS HA EXPLICAT QUÈ  
ELS HI SEMBLA AQUESTA EXPERIÈNCIA:

GERARD

"Hem portat roba, sabates, abrics. Bé pels 
ucraïnians. Pensar que estan patint... Em poso 
una mica així".
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REUNIONS AMB EL CAP 

Castanyada musical 
i Festa Major a 
Can Morral, amb la 
participació d'entitats i 
músics del barri

També des del Servei de Mediació i Convivèn-
cia de l'Ajuntament d'Abrera vam organitzar una 
Castanyada Musical al barri de Can Morral, en 

col·laboració de l'Associació Veïnal de Can Mor-
ral, l'AMPA de l'Escola Josefina Ibáñez i l'Escola 
Municipal de Música d'Abrera. L'activitat es va dur 
a terme el dijous 28 d'octubre. al carrer Esparre-
guera número 3, davant l'Escola Josefina Ibáñez.

I el dissabte 4 de juny, vam col·laborar en la 
celebració de la Festa Major del barri, amb un 
seguit d'activitats organitzades per l'Associació 
de Veïns i Veïnes de Ca Morral i la participació 
d'entitats com Bram de Foc, Juventudes Roci-
eras i l'AMPA de l'Escola Josefina Ibáñez. Moltes 
gràcies a tothom! 

A Abrera apostem per 
la mediació i afavorim 
la convivència! Posem 
en valor el Servei amb la 
Setmana de la Mediació

Amb l’objectiu de reforçar la família com estru-
Des del Servei de Mediació i Convivència Ciutada-
na de l’Ajuntament d’Abrera vam organitzar, un any 
més, la Setmana de la Mediació des del divendres 
21 de gener, Dia Europeu de la Mediació, fins al 
dimecres 26 de gener. Enguany vam combinar ac-
tivitats com ara un espectacle infantil de titelles i 
una carpa informativa al mercat setmanal, amb 
la presentació d'un vídeo sobre el nostre Servei 
Municipal de Mediació i Convivència Ciutadana 

a les nostres xarxes socials i diverses entrevistes 
a Ràdio Abrera. Les activitats es van desenvolupar 
complint amb totes les mesures sanitàries vigents 
en el moment a causa de la Covid-19.

CASTANYADA MUSICAL

MEDIACIÓ

A ABRERA APOSTEM PER LA 
MEDIACIÓ I AFAVORIM LA 

CONVIVÈNCIA! DURANT L'ANY 
2021 HEM GESTIONAT GAIREBÉ 

UN CENTENAR DE CASOS I S'HAN 
ADREÇAT AL NOSTRE SERVEI MÉS 
DE DUES-CENTES PERSONES, EL 

QUE REPRESENTA UN INCREMENT 
SIGNIFICATIU RESPECTE A ANYS 

ANTERIORS.

Un any més posem en valor el servei que 
portem prestant des de fa uns anys des del 
Servei de Mediació amb l’objectiu que aquelles 
situacions que trobem en el dia a dia en el 
nostre entorn, sigui familiar, veïnal, al carrer 
i que ens puguin causar un neguit, estiguin 
acompanyades professionalment per tal 
de trobar-hi la millor solució per a tothom. 
Seguirem apostant per aquest servei de 
mediació, pel bon veïnatge i bones relacions 
familiars.

GIULIA MIRTO
Regidora de Mediació 
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El Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua pels 
cuidadors i cuidadores de persones dependents 
tanca la darrera edició amb una sessió-cloenda
El nostre alcalde, Jesús Naharro, i la regidora d'Acció Social, Giulia Mirto, han assistit a la ses-
sió-cloenda del Grup de Suport Emocional i Ajuda Mútua pels cuidadors i cuidadores de persones 
dependents, que ha tingut lloc aquest dimarts 14 de desembre a la tarda a l'hotel d'Entitats (pl. 
de les Escoles velles).

Commemorem el Dia 
de les Persones amb 
Diversitat Funcional amb 
un espectacle musical i 
lectura de manifest a la 
Sala Municipal
Un any més, des de l’Ajuntament d’Abrera 
sensibilitzem a la població sobre les qüesti-
ons relacionades amb la diversitat funcional 
i promovem la presa de consciència sobre els 
guanys que se’n deriven de la integració social 
de les persones amb capacitats diverses amb 
la commemoració del Dia de les Persones amb 

Diversitat Funcional. El dissabte 4 de desem-
bre, la Sala Municipal (ps. de la Telefònica, s/n) 
va acollir a les 12 h la lectura d'un manifest i 
l'espectacle musical "Els tres porquets i el llop 
especulador" de la cia. Pot Teatre, amb totes les 
mesures de prevenció de la Covid-19.

A Abrera ajudem 
activament La Palma! 
Èxit de les activitats del 
cap de setmana solidari

Amb l'objectiu d'ajudar a la població de l'illa 
de La Palma, afectada l'erupció del volcà Cum-
bre Vieja, des de l'Ajuntament d'Abrera, amb la 
col·laboració de diverses entitats abrerenques, 
hem organitzat un cap de setmana solidari, que 
va tenir lloc al nostre municipi el dissabte 6 i el 
diumenge 7 de novembre.

El cap de setmana solidari va comptar amb 
diverses activitats. Les entrades dels esdeveni-
ments solidaris eren donatius a partir de 5 €. La 
Sala Muncipal (ps. de Telefònica, s/n) va acollir el 
dissabte 6 de novembre al matí les actuacions de 
les entitats Juventudes Rocieras d'Abrera i Vive 
y Baila. I al vespre, el concert del grup abrerenc 
de pop/rock EIMA.

També el dissabte 6 de novembre es van re-
collir donacions solidàries per a La Palma a les 
competicions esportives del Club de Bàsquet 
Abrera i l'Abrera Club Esportiu Futsal al Pave-
lló Esportiu Municipal (ps. de l'Església, 22), i de 
l'Agrupació Esportiva Abrera (AE Abrera) al Camp 
de futbol Municipal (c. de Pallejà s/n), el dissabte 
i el diumenge 7 de novembre.

La comunitat educativa abrerenca, comerços 
i diverses entitats del nostre municipi també es 
van mobilitzar i van dur a terme recollides de pro-
ductes de primera necessitat, material escolar i 
donacions econòmiques per enviar a l'illa canària.

Des de l'Ajuntament d'Abrera també va, col-
laborar amb la població de La Palma amb una 
donació econòmica de 3.500 € al Cabildo de La 
Palma per donar suport a les tasques d'atenció i 
recuperació de la situació d'emergència que s'està 
vivint a l'illa canària.

Signem convenis amb…
Càritas Abrera

Des de l'Ajuntament d'Abrera hem signat 
un conveni amb Càritas d’Abrera, per continuar 
treballant de forma coordinada amb l'entitat del 
nostre municipi per donar suport als veïns i veïnes 
d’Abrera que ho necessiten. L'acte de signatura va 
tenir lloc al consistori el divendres 29 d'octubre 
passat amb el mossèn de la Parròquia de Sant Pere 
d'Abrera, Francisco Garcia.

Creu Roja
També des del consistori hem signat un con-

veni amb Creu Roja, per continuar treballant de 
forma coordinada en les tasques socials de l'en-
titat al nostre municipi. L'acte de signatura va te-

nir lloc a la Sala de Juntes del nostre consistori, 
el dimecres 10 de novembre, amb el president 
comarcal de Creu Roja del Baix Llobregat Nord, 
Ramon Vila.

Associació In Via
Un altra conveni de col·laboració és el rea-

litzat amb l'Associació In Via, per donar suport 
econòmic a famílies en situació de vulnerabilitat, 
especialment a dones que hagin patit violència 
masclista, i a famílies monomarentals del nostre 
municipi que hagin estat derivades des del servei 
d'acció social del consistori abrerenc. 

A l’acte de signatura va assistir de l’Associació 
In Via han assistit Carme Laorden, directora ge-
neral de l’entitat, i Óscar Giménez, coordinador 
del Servei d’Atenció Integral a les Dones (SAID).

GRUP SUPORT EMOCIONAL

DIA PERSONES DIVERSITAT FUNCIONAL

CAP DE SETMANA SOLIDARI AMB LA PALMA! 

CONVENIS CÀRITAS / INVIA

EN TOTAL, ES VAN RECAPTAR 1.300 €. 
MOLTES GRÀCIES A TOTHOM!
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8 de març. 
Dia Internacional 
de les Dones

A Abrera continuem treballant focalitzant les 
polítiques en pro l’equitat de gènere i reivindi-
cant el paper de la dona en tots els àmbits de la 
nostra societat. Com a municipi declarat 100% 
feminista, continuem oferint activitats per les 
dones i treballem dia a dia a favor de la seva 
seguretat, igualtat i participació en la vida local.

Durant tot el mes de març vam organitzar, 
de manera transversal i amb la col·laboració de 
diverses entitats del nostre municipi, diverses 
activitats per commemorar el 8 de març, Dia 
Internacional de les Dones. 

El dimarts 8 de març, el vestíbul del Mercat 
Municipal (c. de Martorell, 20) va tenir lloc l’acte 
institucional del Dia Internacional de les Dones 
amb la lectura del manifest, a càrrec d’alumnat 
de l’Institut Voltrera, la Lara, l'Emma i la Laura, 
i el parlament de l’Associació Abrera contra la 
violència de gènere, a càrrec d'una represen-
tants de l'entitat. 

Seguidament es va presentar l'exposició 
"Dones constructores de Pau", al vestíbul del 
Mercat Municipal. Els i les assistents també van 
poder col·laborar amb la mostra en l'espai de 
participació ciutadana "Deixa la teva emprem-
ta per la Pau". L'exposició es va organitzar en 
col·laboració amb el Servei de Mediació i Con-
vivència Ciutadana d’Abrera, el Servei d'Igual-
tat, el Departament de Promoció Econòmica, 
el Mercat Municipal i l'Associació de botiguers 
i comerços d'Abrera. També, en un doble for-
mat, vam trobar l’exposició en els comerços del 
nostre municipi. Gràcies a tothom! 

Juntes fem nostra la nit!
Abrera va acollir la segona Marxa Nocturna 

de la Dona a Abrera, amb més de 350 dones 
inscrites, el dissabte 12 de març. Des del Club 
d'Atletisme Abrera i l'Ajuntament d'Abrera, amb 
la col·laboració del Centre excursionista d’Abrera, 
vam convocar un cop més a les dones d’Abrera a 
ocupar els carrers de nit i caminar plegades pels 
drets de les dones. 

Al pati de l'escola, vam començar a escal-
far motors, amb la lectura del manifest del 8 de 
març a càrrec de les entitats col·laboradores, vam 
exhibir el vídeo de la última campanya Abrera 
Diu Prou, i vam comptar amb la participació de 
l’entitat Amb cor de Gospel, que ens va delectar 
amb dues cançons triades especialment per la 
jornada. Els beneficis de la marxa s'han destinat 
a l’Associació d’Assistència a Dones Agredides 
Sexualment.

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES MARXA NOCTURNA DE LA DONA

I
IGUALTAT, FEMINISMES 

I LGTBIQ+

Des de l’Ajuntament d’Abrera volem una 
societat igualitària, justa, rica, equilibrada, 
integradora i lliure de violències 
masclistes. És per això que des del nostre 
municipi ens sumem a la denúncia de la 
bretxa salarial i la precarització laboral 
que pateixen les dones i reivindiquem 
els seus drets econòmics i la dignificació 
dels treballs. Reclamem a les empreses 
que incloguin la visió de gènere i la lluita 
contra les desigualtats salarials; que la 
maternitat no sigui motiu d’expulsió ni 
discriminació en el món laboral.

MONTSE NAVARRO
Regidora d'Igualtat, 
Feminismes i LGTBIQ+

“Estem aquí per aprofitar el dia. Li ensenyaré 
a la meva filla que s’ha d’implicar a totes 
aquestes coses de la dona i perquè surti tot 
millor en el futur”. 

“A mi m’agrada venir, a part de caminar perquè 
m’ho passo bé amb les meves amigues. I 
perquè això de la dona no em sembla bé que 
maltractin a les dones”.

“Jo estic aquí perquè les noies no es sentin un 
esglaó per sota dels homes”. 

“Es importante para las mujer porque nos 
gusta caminar, porque así nos juntamos...”.

“Porque todas juntas podemos cambiar las 
coses. Si nos unimos cambiamos las cosas. 
Individualmente nunca vamos a conseguir 
nada. Ternemos que juntarnos, darnos la mano 
y empujar”.

PARTICIPANTS EN LA SEGONA 
MARXA NOCTURNA DE LA 
DONA 

ABRERA, MUNICIPI FEMINISTA!

MÉS DE 350 DONES VAN 
PARTICIPAR EN LA SEGONA 

MARXA NOCTURNA DE LA DONA 
A ABRERA PER CAMINAR JUNTES 
PER UNA SOCIETAT IGUALITÀRIA
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25 de novembre. 
Dia Internacional per 
a l’erradicació de les 
violències vers les dones

Amb motiu del Dia internacional per a l’erra-
dicació de les violències vers les dones, des de 
la Regidoria d’Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+ de 
l’Ajuntament d’Abrera vam programar pel mes de 
novembre passat diverses activitats i iniciatives, 
amb la col·laboració de l’Associació d’Abrera con-
tra la violència de gènere (AAcVG).

El dijous 25 de novembre a la tarda, la sessió 
ordinària del Ple Municipal de l'Ajuntament d'Abre-
ra va començar amb la lectura del manifest del Dia 
Internacional contra la violència envers les dones, 
a càrrec de la presidenta de l’Associació Abrera 
contra la violència de Gènere (AAcVG), Ana Díaz. 
Seguidament, es va fer un minut de silenci per a 
totes les víctimes d'aquesta xacra social.

El divendres 26 de novembre va tenir lloc l'ac-
te institucional amb motiu del Dia Internacional 
contra la violència envers les dones a la plaça de 
la Constitució i la sala de plens de l'Ajuntament 
d'Abrera, amb la lectura del manifest del Dia Inter-
nacional per part de Cristina, If i Paula, alumnes 
de l’Institut Voltrera: el parlament de l’Associació 
Abrera contra la Violència de Gènere i la presen-
tació de la Guia de recursos contra les violències 
masclistes envers les dones, que aborda de forma 
integral les violències masclistes des de la preven-
ció, la sensibilització, l’atenció i la recuperació de 
les dones que han viscut violències masclistes.

Memorial a les víctimes 
mortals de la violència 
masclista

Un any més, vam impulsar la participació co-
munitària de la ciutadania per a crear el memo-
rial a les víctimes mortals de la violència masclista 
d’aquest 2021 a l’estat espanyol. L'Hotel d’Entitats 
(Pl.de les Escoles Velles, 1) va acollir dos tallers de 
pintada de sabates vermelles i vam poder veure el 
memorial a la zona de gespa davant de l’Ajunta-
ment d'Abrera.

IV Marxa contra les 
violències masclistes

El diumenge 28 de novembre al matí va te-
nir lloc al nostre municipi la IV Marxa contra les 
violències masclistes, una caminada popular pel 
nostre municipi. La marxa, amb un recorregut urbà 
de 5 quilòmetres, va ser tot un èxit de participa-
ció, amb més de 400 persones inscrites de totes 
les edats. Una vegada més, des de l'Ajuntament 
d'Abrera agraïm la col·laboració del Club Excursi-
onista d'Abrera, Protecció Civil d'Abrera i Policia 
Local en l'organització i bon desenvolupament de 
l'esdeveniment. Moltes gràcies a tothom!

Protocol contra les 
violències sexuals 
en entorns d’oci 

Des de l’Ajuntament d’Abrera hem signat un 
conveni amb el Departament d’Interior de la Ge-
neralitat de Catalunya per incorporar el protocol 
contra violències sexuals en entorns d’oci, amb 
el qual es pretén garantir la seguretat en aquests 
espais i esdeveniments, coordinant tots els actors 
que tenen incidència en l’àmbit de l’organització 
i seguretat dels esdeveniments d’oci, així com 
aquelles persones que hi presten els seus serveis.  

Des del nostre Ajuntament destinem tots els 
recursos tan econòmics com els esforços per-
sonals perquè arribem a no tenir aquests tipus 
d’agressions i aconseguir que les dones o qual-
sevol persona pugui caminar tranquil·la i estar 
tranquil·la pel nostre municipi.

COMMEMORACIÓ DIA INTERNACIONAL

Han estat uns anys molt durs, per totes les 
circumstàncies.  Però respectant totes les 
mesures possibles hem pogut reivindicar, 
sortir al carrer, fer saber que seguim 
lluitant i seguim unides i tirem endavant.

ANA DÍAZ 
Presidenta de l'Associació 
Abrera contra la Violència 
de Gènere
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I
IGUALTAT  

I INFÀNCIA

A Abrera maternem 
en família!

Des de la Regidoria d’Infància i la Regidoria 
d’Igualtat, Feminismes i LGTBIQ+ seguim apostant 
per cuidar del maternatge i garantir el benestar 
de les mares, les famílies i els i les infants amb un 
acompanyament professional. 

El projecte Maternem a Abrera compta amb 
una programació anual a través de la qual s’abor-
da diversos temes especialitzats amb propostes 
dirigides a dones embarassades i famílies amb 
nadons de fins a 6 anys.  Des del mes de febrer i 
fins al mes de desembre, realitzem una trobada 
mensual. A l'agost no hi ha, i a l'octubre oferirem 
dues activitats emmarcades dins la Setmana de la 
Lactància Materna. Altres s'emmarquen en la com-
memoració del Dia Internacional de les Dones, 
el Dia d'Acció per la Salut de les Dones o el Dia 
Internacional per l’Erradicació de les Violències 
envers les Dones.

Aquest projecte naixia sota el nom de "Ma-
ternar en temps de confinament" per tal d’oferir 
cobertura i donar resposta a les necessitats de 
les maternitats que la situació excepcional que 
va generar de la declaració de l'Estat d'Alarma per 
la Covid-19, i amb el nostre ferm compromís de 
vetllar per les famílies, les dones i la infància i de 
garantir l’atenció, el suport i l’acompanyament en 
totes les seves etapes i necessitats.

Totes les activitats són gratuïtes i tenen lloc 
a la Casa de Cultura (c. Federico García Lorca, 
17). Les inscripcions es podran realitzar a través 
del web abrera.cat setmanes abans de cadascuna 
de les activitats, i també presencialment a la Casa 
de Cultura el mateix dia de l'activitat, abans del 
seu inici.  

MATERNEM

Guia de recursos contra 
les violències masclistes 
envers les dones

Des de l’Ajuntament d’Abrera i amb el nostre més 
ferm compromís de sumar en l’objectiu d’erradicar 
les violències masclistes envers les dones, volem 
posar a disposició de tota la ciutadania la informació 
i els recursos per un abordatge integral d’aquestes 
i és des d’aquesta voluntat, que neix aquesta guia. 
Per tal d’abordar aquest fenomen de caire social i 
estructural, ens cal conèixer i atendre els diferents 
elements que intervenen en l’origen i en els meca-
nismes de reproducció del sistema patriarcal que el 
sustenten. Per avançar conjuntament en l’erradicació 
de les violències masclistes, tota la comunitat en 
som responsables i una peça clau pel canvi.

Així doncs, en aquesta guia hi trobem diferents 
apartats, començant per la secció d’informació i 
dades de base per entendre el significat i la com-
plexitat d’aquesta problemàtica i seguidament, 
aprofundint amb els elements que ens permetran 
identificar-la; en l’entorn, en algú pròxim o en la 

pròpia pell; tan si és perquè la pateixes, com per si 
l’exerceixes, i en quin grau. Coneixerem també de 
quines maneres podem contribuir amb toleràn-
cia zero vers les violències masclistes, així com 
els recursos i serveis especialitzats de cada àrea 
per poder-nos-hi dirigir en cada cas iens puguin 
acompanyar de la forma més adequada.

Des de l’Ajuntament d’Abrera pretenem garan-
tir un municipi lliure de violències masclistes i un 
entorn de protecció i garantia de drets per a totes 
les dones. Un municipi 100% feminista.

Podeu descarregar la guia en català, castellà 
i àrab al web municipal abrera.cat. 

CONVENIS CÀRITAS / INVIA
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Reprenem les activitats 
i tallers presencials 
programats al Casal 
de Joves d’Abrera, 
amb bona acollida i 
participació del jovent 
abrerenc 

Aquest darrer curs, des de la Regidoria de 
Joventut hem reprès la programació de 
diferents tallers i activitats en format presencial, 
després de l’aturada i posterior reconversió en 
modalitat online de les mateixes. Així, els tallers 
de hip hop i dj, l'espai de trobada amb futbolí i 
tennis taula, un racó artístic per elaborar atrapa-
somnis i un torneig de futbolí, han estat algunes 
d’aquestes propostes presencials que gaudeixen 
els i les nostres joves.

Al Casal de Joves (pl. del Rebato, 1) trobareu 
diverses activitats gratuïtes per tots els gustos i 
edats, que es duen a terme ja en format presencial. 
Us hi esperem! 

Taller monogràfic de hip hop
Continuen els tallers trimestrals de hip hop, 

amb una oferta més amplia de nous tallers de 2 h o 
1 h de temes d’interès juvenil per a tots els gustos i 
edats. Alguns els escollim amb criteri tècnic i altres 
a través d’un procés participatiu (Digues la teva), 
que són propostes que surten directament dels 
i les joves. Tenim una pissarra al Casal de joves i 
en posarem una altra a l’Institut Voltrera per tal de 
recopilar totes les inquietuds juvenils i tenir una 
capacitat de resposta a les seves demandes més 
eficaç i ràpida. 
TOTS ELS DILLUNS, DIMECRES I DIJOUS
HORA: 18.30 h – 20.30 h/ 20-21h/18.30-19.30 h

Digues La Teva!
Propostes que venen de les demandes directes 

dels i les joves del municipi.
TOTS ELS DIMARTS A PARTIR DEL 18 DE GENER:

TALLER DE DJ
HORA: 18.00 h - 20.00 h

Vols adquirir un equip de Dj i punxar músi-
ca però no saps per on començar? T'agradaria 
aprendre a fer Scratch? En aquest taller aprendrem 
els conceptes bàsics i els diferents tipus d'equips 
i materials que qualsevol Dj necessita per donar 
les seves primeres passes. Si ja en saps.. vine a 
mostrar-nos les teves habilitats!

Espai de trobada
TOTS ELS DIES DE DILLUNS A DIVENDRES
HORA: 16.00 h – 20.00 h

TARDES DE FUTBOLÍ I TENNIS TAULA
Vols passar una bona estona? Totes les tardes 

estem aqui amb el futbolí i el poing pong a tope!!

 RACÓ ARTÍSTIC: ATRAPA-SOMNIS
TOTS ELS DIES DE DILLUNS A DIVENDRES
HORA: 17.00 h – 20.00 h

És un espai estàtic al qual poden venir els i les 
joves quan vulguin a dur a terme projectes creatius 
amb material. Aquest mes serà atrapa-somnis (es 
comprarà material per a poder-los crear). Cada 

mes tindrà nou material i es realitzaran tallers de 
la temàtica del mes anterior. Material: llana, filferro, 
fil macramé, plomes de colors, boletes de colors. 

Activitats del Consell Comarcal 
del Baix Llobregat al Casal de 
Joves

REFERENT D'OCUPACIÓ JUVENIL 
DEL CONSELL COMARCAL
DIMARTS, QUINZENALMENT
HORA: 16.30 h – 19.30 h

Cada dos dimarts (quinzenalment) rebem l’An-
na, la referent d’ocupació del Baix Llobregat Nord, 
al Casal de Joves d’Abrera per ajudar els i les joves 
a decidir-se en qüestions sobre el futur laboral 
i/o educatiu. Actualment el format és online. Cal 
demanar cita prèvia al Casal de Joves.

ACTIVITATS JOVENTUT

Contacteu amb 
el Servei de Joventut!
PIJ La Garsa
Email: pij.abrera@abrera.cat  
T. 686 253 157

Al Casal de Joves
pl.del Rebato 1 
de dilluns a divendres de 16 a 20 h, 
Email: joventut@abrera.cat.
T. 93 770 43 34

Instagram @casaldejovesabrera

JOVENTUT

J
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'El meu Ajuntament' 
apropa els escolars de 
tercer de primària a 
l’administració local

Amb la finalitat de presentar als nens i nenes 
d'Abrera com és el consistori i la seva organit-
zació, des de la Regidoria d’Educació continuem 
desenvolupant l’activitat ‘El meu Ajuntament’, 
adreçada als/les alumnes de tercer curs d’Edu-
cació Primària de les escoles del municipi, l’Escola 
Francesc Platón i Sartí, l’Escola Josefina Ibáñez i 
l’Escola Ernest Lluch.

Rebem l’alumnat una visita guiada per l’Oficina 
d’Atenció Ciutadana (l’OAC), la Sala de Juntes de 
Govern Local i la Sala de Plens, on es reuneixen 
amb l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i regidores 
del consistori.

'El meu Ajuntament’ comença a l’aula de l’es-
cola, on la tècnica d’educació municipal explica 
als nens i nenes com funciona l’administració 
local. A més, els/les alumnes realitzen unes elec-
cions municipals a classe, escollint un alcalde o 
alcaldessa amb el seu equip de govern que, durant 
la visita al consistori, ocupen el seu lloc correspo-
nent a la Sala de Plens.

Al consistori, els nens i nenes han presentat el 
seu “programa electoral” a l’alcalde, amb diverses 
propostes per fer d’Abrera un poble millor i li han 
fet diverses preguntes sobre el govern municipal. 
Moltes gràcies a totes i tots! Posteriorment, les 
aportacions dels i de les alumnes i les preguntes 
a l’alcalde s’emeten després a Ràdio Abrera (107.9 
FM, radioabrera.cat i app Ràdio Abrera). 

Continuem amb les 
visites dels i de les nostres 
escolars a la Biblioteca 
Josep Roca i Bros 
d'Abrera

Aquest 2022 des de l'Ajuntament d'Abrera conti-
nuem amb les visites escolars a la nostra Biblioteca 
Josep Roca i Bros (Federico Garcia Lorca, 17). Estan 
adreçades a tots els nivells educatius, des de l’Escola 
Bressol fins al Batxillerat, tenen com a objectiu do-
nar a conèixer la biblioteca i el seu funcionament. 

Aquestes visites s’adapten a les necessitats dels 
diferents nivells educatius i sempre van acompanya-
des d’alguna fitxa o material per practicar el que s’ha 

après durant la visita i s’han programat prèviament 
amb els centres. Al llarg de tot el curs escolar, prop 
de 800 escolars han visitat  la Biblioteca Josep Roca 
i Bros. Amb aquestes visites, els i les alumnes es 
formen com a usuàries i usuaris en la recerca d’in-
formació i funcionament del catàleg de la nostra 
biblioteca, es promou l’interès per la lectura i s'esta-
bleixen lligams amb els centres educatius de la vila.

AL LLARG DE TOT EL CURS 
PROP DE 800 ESCOLARS HAN 

VISITAT LA BIBLIOTECA

ESCOLARS A L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

BIBLIOTECA

En aquesta edició l’alumnat de les tres 
escoles ha mostrat gran interès tant en 
temes de sostenibilitat, com d’atenció 
a les persones grans i a les persones en 
situació de vulnerabilitat, fet que ens 
mostra que la nostra infància és sensible 
a temàtiques tant importants. Els felicitem 
per aquestes inciatives a tots i totes elles; 
i per suposat al professorat i la totalitat de 
la comunitat educativa que treballen cada 
dia per l’educació a Abrera.

GIULIA MIRTO
Regidora d’Educació

Des de l'Ajuntament d'Abrera continuem treballant en 
l'adequació i millora dels nostres centres educatius 
bressol i d’infantil i primària. Així, des de l'inici del curs 
i durant les vacances escolars duem a terme diferents 
treballs als centres escolars per tal d’oferir a les nostres 
menudes i menuts unes millors condicions educatives 
i d’aprenentatge.

En la nostra aposta per la formació de nens, 
nenes i joves, i amb la voluntat d’ajudar 

les famílies abrerenques, 
des de l’Ajuntament d’Abrera 

50% DEL COST DELS LLIBRES DE TEXT 
I DEL MATERIAL AUTOEDITAT

75€ PER A L'ADQUISICIÓ D'UN ORDINA-
DOR O TAULETA DIGITAL A L'ESO 

50% DEL COST DEL MATERIAL 
DIDÀCTIC D'EDUCACIÓ ESPECIAL 

SUBVENCIONEM
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Equipament informàtic a 
diferents centres i serveis 
municipals

Abrera més digital! Des de l’Ajuntament d’Abre-
ra hem apostat per la digitalització dotant d’equi-
pament informàtic a diferents centres i serveis mu-
nicipals, com l'Escola Bressol Municipal Món Petit, 
l'Aula d’Adults i el servei de català del Consorci 
per la Normalització Lingüística (CPNL), l'Escola 
Municipal de Música, i els serveis socioeducatius 
Galàxia i Kalima, amb el suport de la Diputació 
de Barcelona.

La pantalla digital és una eina molt eficaç per 
poder realitzar qualsevol activitat didàctica, com 
a model expositiu, font d'informació, realització i 

correcció d'exercicis, audiovisuals de temes dife-
rents, literaris, socials, històrics, arts plàstiques... El 
seu ús és aplicable a totes les àrees i nivells d'apre-
nentatge i són fàcils d'utilitzar.

Conjuntament amb la Diputació de Barcelona 
hem pogut destinar 17.000€ a diverses millores 
de les instal·lacions digitals dels nostres espais 
educatius amb la finalitat de millorar les seves 
competències, així com els projectes educatius 
que s’hi desenvolupen.

‘Canvi de Marxa’ per 
sensibilitzar sobre la 
prevenció dels accidents 
de trànsit

Un total de 200 alumnes de quart d'ESO i pri-
mer de Batxillerat de l'Institut Voltrera d'Abrera 
van assistir, el dilluns 14 de març, a la Sala Mu-
nicipal (ps. de Telefònica, s/n) a veure l'activitat 
educativa "Canvi de marxa", impulsada per la 
Fundació Mutual de Conductors, que té com a 
objectiu conscienciar als i les joves d’entre 14 i 18 
anys sobre les causes dels accidents de trànsit i 
sobre les conseqüències que se'n deriven, amb 
la finalitat de fomentar conductes responsables 
i d’autoprotecció.

Durant el relat de "Canvi de Marxa" s’intercalen 
vídeos informatius i testimonis reals que mostren 
les conseqüències dels accidents de trànsit pels 
afectats i persones pròximes.

L’activitat va comptar amb l'assistència de re-
presentants del nostre Ajuntament, Policia Local, 
Mossos d'Esquadra, Bombers, Direcció General de 
Trànsit, Fundació Mutual dels Conductors, Institut 
Voltrera, AMPA de les escoles i l'institut d'Abrera, 
associacions de veïns i veïnes del municipi, Creu 
Roja del Baix Llobregat Nord i Protecció Civil 
d'Abrera. Moltes gràcies a tothom!

Promovem la cultura 
emprenedora a Abrera 
amb el programa CuEmE

Enguany, per quart any, Abrera participa en 
el projecte ‘Cultura emprenedora a l'escola’ 
(CuEmE). Aquest programa serveix per treballar 
l’autonomia, la iniciativa personal i l’emprenedo-
ria a 5è de primària. 

El 26 d’abril passat, més de 70 nens i ne-
nes de 5è de primària de l’Escola Francesc Pla-
tón i Sartí van visitar l’Ajuntament per explicar 
els seus projectes de cultura emprenedora.  
I el 14 de juny, els nens i nenes van posar a la 
venda els seus productes en el mercat municipal 
i en el mercat setmanal del nostre municipi, amb 
molt bona acollida per part de les famílies i del 
veïnat del nostre municipi! 

EQUIPAMENT PREVENCIÓ

CULTURA EMPRENADORA

17.000€ 
S’HAN DESTINAT A DIVERSES MILLORES 

DE LES INSTAL·LACIONS DIGITALS 
DELS ESPAIS EDUCATIUS
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GENT GRAN

G
Impulsem i promovem 
la vida activa de la gent 
amb una àmplia oferta 
d’activitats

A Abrera cuidem la nostra gent gran i la mante-
nim activa! Continuem treballant per oferir diver-
ses activitats per tal de potenciar una vida activa i 
saludable per a les persones grans. Enguany des 
del Casal de la Gent Gran, i amb la col·laboració 
de l'Ajuntament d'Abrera, seguim oferint una àm-
plia oferta d'activitats i tallers, adreçats al col·lectiu 
dels i de les més grans.

El mes de març, vam iniciar al Casal de la gent 
gran d'Abrera l'activitat "Ens movem al Casal", 
amb molt bona acollida i més d'una vintena perso-
nes apuntades! Combina exercicis d'estiraments, 
gimnàstica suau, jocs psicomotors, circuits lúdics 
i passejades saludables pel municipi. És una ac-
tivitat gratuïta i es realitza tots els dimarts i dijous 
de 10.00 h a 11.00 h al Casal de la gent gran. No 
us la perdeu!

També tornem a oferir els Dimecres Grans, 
que tenen lloc al Casal de la gent gran l'últim di-
mecres de mes. Més de 60 persones van participar 
en la primera edició del Joc del Porró amb premis 
i sorpreses!

OFETA D'ACTIVITATS

GRAN OFERTA DE TALLERS I ACTIVITATS
AL CASAL DE LA GENT GRAN DEL NUCLI URBÀ I ALS CASALS SOCIALS 

DE SANTA MARIA DE VILALBA I CAN VILALBA

• BALL EN LÍNIA
 Horari: Dilluns i dimecres de 9.30 a 

10.30 h i divendres de 9.15 a 10.15 h. 

• GIMNÀSTICA DOLÇA ALS BARRIS
 Horari: Santa Maria de Vilalba: Dilluns 

i dimecres de 9.10 a 10.00 h. A Can 
Vilalba: Dilluns i dimecres de 10.10 a 
11.00 h. 

• PATCHWORK (2 GRUPS)
 Horari: Dimecres de 15.30 a 17.30 h 

(grup 1) i de 17.30 a 19.30 h (grup 2). 

• MANUALITATS (2 GRUPS)
 Horari: Dijous de 15.30 a 17.30 h (grup 

1) i de 17.30 a 19.30 h (grup 2). 

• IOGA
 Horari: Divendres de 10.30 a 11.45 h. 

• TALLER DE MEMÒRIA 
Activitat gratuïta

 Al nucli urbà: 3 grups: els dijous de 
9.30 a 10.30 h (grup 1), de 10.45 a 
11.45 h (grup 2) i de 12.00 a 13.00 h 
(grup 3).

• ALS BARRIS 
o Santa Maria de Vilalba
 Dilluns de 10.00 a 11.00 h 
o Can Vilalba
 Dilluns d' 11.10 a 12.10 h 

•  SPEAKING PER VIATJAR
 Horari: Dimarts i dijous de 11.30 a 

12.30 h. 

ALTRES ACTIVITATS AMB MONITORATGE 
VOLUNTARI (ACTIVITATS GRATUÏTES)

• TEATRE MUSICAL 
Horari: Dilluns i dimecres de 18 a 20 h. 

• TALL I PATRONATGE 
Horari: dimarts de 16.30 a 19.00 h. 

• COSTURA 
Horari: Dilluns i divendres de 17.30 a 
19.30 h. 

• SEVILLANES/COREOGRAFIES 
Horari: Dimarts i dijous de 17 a 19 h. 
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Destinem un milió 
d'euros al Servei 
d'Assistència 
Domiciliària en el període 
2020-2024

Els Serveis d’Atenció Domiciliària (SAD) són 
un dels principals eixos d’actuació de les polítiques 
socials en el nostre municipi. Consisteix en el con-
junt organitzat i coordinat d’accions assistencials, 
educatives i preventives, que es realitzen bàsica-
ment al domicili de la persona i en el seu entorn. 

Des de l'Ajuntament d'Abrera vam renovar amb 
el Consell Comarcal del Baix Llobregat el conveni 
per la col·laboració per a la gestió conjunta del ser-
vei d’atenció domiciliària, corresponent als anys 
2020-2024. Amb aquest, enfortim els serveis 
d’ajuda domiciliària, mitjançant la col·laboració 
entre administracions, l’orientació a les persones 
i a la millora continua del servei. 

El SAD està adreçat a la població en general. 
Específicament està destinat a persones, de totes 
les franges d’edat, que per motius físics, psíquics o 
socials es troben en situació de manca d’autono-
mia personal poder realitzar les tasques habituals 
de la vida quotidiana que garanteixin l’adequat 
desenvolupament personal, familiar i social.

El 2020 s'hi van destinar 7.511 hores, amb l'as-
sistència d'un centenar de persones. En 5 anys, el 
nombre d'hores destinades al servei s'ha gairebé 
doblat, ja que al 2015 per a la realització del servei 
es van emprar un total de 3.962 hores. 

En el període 2020-2024, des de l'Ajuntament 
d'Abrera destinem un milió d'euros en aquest ser-
vei, per cuidar la nostra gent gran i prioritzar el 
suport necessari a persones en situació de de-
pendència que els impedeixi realizar les activitats 
de la vida diària amb autonomia.

AMPLIACIÓ DEL SERVEI 
TELEASSISTÈNCIA A ABRERA

El servei gratuït de teleassistència, que 
oferim des de l’Ajuntament d’Abrera a la nostra 
gent gran, és un servei d’atenció domiciliària que 
gràcies a la tecnologia i un equip de professionals 
ofereix seguretat, companyia i suport a la per-
sona usuària i els seus familiars en el seu entorn 
habitual.

L'any 2020, el servei va arribar a 476 per-
sones usuàries, amb 359 aparells instal·lats en 
els seus domicilis, doblant la xifra de l'any 2015, 
quan hi havia 150 aparells instal·lats amb 163 
usuaris/res. Aquesta ampliació ha estat posible 
gràcies a les visites domiciliàries realitzades 
des d'Acció Social del nostre ajuntament per 
detectar les persones grans del municipi amb 
necessitats.

Recuperem la Setmana 
de la Gent Gran, amb una 
trentena de propostes

Després de l’absència obligada l’any 2020 a 
causa de l’emergència sanitària de la Covid-19, la 
primera setmana del mes d’octubre de 2021 vam 
poder recuperar la Setmana de la Gent Gran, amb 
una trentena d’activitats gratuïtes, que es van 
desenvolupar amb totes les mesures de seguretat 
vigents aleshores.

Amb els aforaments complets, les persones 
grans van gaudir de xerrades i tallers de gimnàsti-
ca dolça, batuka, reiki, musicoteràpia, risoteràpia, 
memòria, relaxació, patchwork, manualitats... I el 
diumenge 10 d’octubre va tenir lloc la 22a edició 
de la Caminada de la Gent Gran, amb un itinerari 
de 5,5 Km. pel nucli urbà i els barris de Sant Hilari, 
Can Morral i el Rebato. Amb un centenar de parti-
cipants, l’activitat va comptar amb la col·laboració 

d’entitats com el Centre Excursionista d’Abrera i 
Protecció Civil d’Abrera.

En finalitzar la caminada, la plaça de Pau Casals 
va acollir la lectura del manifest del Dia Internacio-
nal de les Persones Grans, que es commemora l'1 
d'octubre, a càrrec de la Sònia Melús, del Centre 
Excursionista d'Abrera i la Susana Álvarez, del Ca-
sal de la Gent Gran. Per acabar, una exhibició de 
batuka, dirigida per la Chus Gómez, va posar punt 
final a la Setmana de la Gent Gran 2021 a Abrera..

SERVEI D'ASSISTÈNCIA

SETMANA DE LA GENT GGRAN

La recuperació de les activitats 
presencials de la Setmana de la Gent 
Gran, amb espais de treball, complicitat 
i retrobament, son importants per 
millorar la salut dels nostres avis i àvies. 
Fomentem les relacions personals i el 
benestar emocional així com una vida 
activa i saludable.

FRANCISCO SÁNCHEZ
Regidor de Gent Gran

Un milió d'euros al servei 
del Servei d'Assistència Domiciliària
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Cuidem l'entorn natural 
del nostre municipi amb 
jornades de neteja

Abrera amb el medi ambient! Un any més, 
des de l’Ajuntament d’Abrera ens hem adherit a la 
campanya 'Let’s Clean Up Europe', que es realitza 
a tot Europa, amb l'objectiu de conscienciar a la 
població, i aplicat al nostre municipi, perquè les 
ciutadanes i ciutadans d’Abrera prenguin cons-
ciència de la importància de mantenir els espais 
naturals nets i no deixar restes i residus al medi 
natural.

El dissabte 7 de maig passat, vam dur a terme 
una nova jornada de neteja de l'entorn natural del 
nostre municipi amb la col·laboració de l'Associa-
ció Naturalista d'Abrera ANDA i l'Institut Voltrera 
per conscienciar els alumnes de 4t d'ESO de la 
importància de protegir el medi natural.  

El punt de trobada dels voluntaris i de les vo-
luntàries va ser la masia de Sant Hilari. gràcies als 
i a les alumnes de l’institut, s’ha pogut cobrir una 
superfície d’aproximadament 14 hectàrees de la 
zona de Sant Hilari i Can Morral del Riu, que és 
un espai protegit.

Des de la Regidoria de Medi Ambient s'ha fet 
una valoració molt positiva de la iniciativa, ja que 
"s’han recollit aproximadament uns 600 kg de 
residus sobretot plàstics de tot tipus, llaunes, pa-
pers, cartró, fusta, restes de tubs de plàstics, 1 sofà, 
1 extintor i s’ha pogut recuperar un contenidor de 
la fracció orgànica perdut". 

Així mateix, segons apunten des de l'Associació 
Naturalista d'Abrera ANDA, "en total s'han recollit 
més de 15 bosses grans d'escombraries i s'ha des-
cobert un abocador situat sota el pont de la B-40".

Èxit de participació de 
la plantada popular 
d'arbres a la zona de Can 
Morral del Riu

La convocatòria de plantada d’arbres de 
l’Ajuntament d’Abrera a Can Morral del Riu, que 
va tenir lloc el dissabte 15 de gener al matí, va te-
nir una excel·lent acollida de la ciutadania. Es van 
plantar prop de 200 alzines (Quercus ilex), una 
espècie autòctona típica de la nostra comarca, 
el Baix Llobregat. Moltes gràcies a tothom per la 
participació!

L'activitat es va dur a terme seguint les mesures 
sanitàries vigents en el moment. Així, es van or-
ganitzar petits grups familiars que s’encarregaven 
de plantar els arbrets en cada lloc. La canalla s’ho 
va passar d’allò més bé i, amb les eines que van 
portar de casa van aprendre com plantar i cuidar 
d’aquest tipus d’arbre.

Aquesta plantada és part de les tasques de res-
tauració ambiental que hem engegat des de la 
Regidoria de Medi Ambient del nostre Ajuntament 
a la zona verda situada al costat del carrer de la 
Pagesia de Sant Hilari, que va quedar malmesa 
pel temporal Gloria, a començaments de 2020.

NETEJA DE L'ENTORN NATURAL

PLANTDA POPULAR

Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem 
donant suport i promovent aquest tipus 
d'activitats en defensa del nostre medi 
ambient i encoratgem a tota la ciutadania 
a que s'afegeixi en les convocatòries que 
anirem fent constantment. Hi ha molta 
feina a fer i la farem entre totes i tots!

XAVIER SERRET
Regidor de Medi Ambient

ENGUANY S'HAN RECOLLIT 
A ABRERA, UNS 600 KG DE 

RESIDUS

AMB LA PLANTADA DE PROP 
DE 200 ALZINES AFAVORIM LA 

REGENERACIÓ NATURAL DE LA 
ZONA DE CAN MORRAL DEL RIU
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A tot Abrera, recollim 
l'orgànica!

Des de l’Ajuntament d’Abrera treballem cons-
tantment per millorar la recollida dels residus del 
nostre municipi. És per això que l'any passat vam 
iniciar el servei de recollida de les restes orgà-
niques domèstiques als barris d’Abrera. Un servei 
que ja oferíem al nucli urbà del nostre municipi i 
que ara també realitzem als barris de Sant Miquel, 
Can Vilalba, Santa Maria de Vilalba, Can Torres, Les 
Carpes, Ca n'Amat i disseminats. 

En total, hem instal·lat un total de 89 nous con-
tenidors específics de color marró a la via pública, 
al punts on actualment ja estan ubicats la resta de 
contenidors de recollida de residus. 

Mitjançant diversos punts d’informació vam 
informar al veïnat dels barris del nou servei i vam 
repartir cubells per facilitar la separació a la llar 
de la fracció orgànica. Aquests nous contenidors 
s'afegeixen als 118 que ja teníem distribuïts pels 
diferents carrers del nucli urbà, sumant així un total 
de 207 contenidors dedicats a la recollida de la 
fracció orgància a Abrera.

Millorem el reciclatge de 
la roba usada

A Abrera impulsem la recollida de tèxtil usat, 
sobretot als barris! Des del consistori hem am-
pliat el servei de recollida de roba usada amb la 
instal·lació de quatre nous contenidors als barris 
de Santa Maria de Vilalba, Can Vilalba, Les Carpes 
i Ca n'Amat. Els contenidors han passat a ser de 
color carabassa o taronja per un nou contracte 
amb Solidança 'Roba amiga', que ens permet im-
pulsar la recollida de roba usada i calçat, amb un 
total de 14 punts de recollida.

El nostre alcalde, Jesús Naharro, el regidor de 
Medi Ambient, Xavier Serret, i el tècnic munici-
pal de Medi Ambient, Joan Espel, es va reunir el 

dimecres 3 de novembre a l'Ajuntament amb la 
gerent de Solidança Treball, Isabel Gimeno, em-
presa d’inserció laboral que du a terme la recollida 
de roba usada mitjançant els contenidors de color 
carabassa de la cooperativa 'Roba amiga'.

Durant la reunió es va posar èmfasi en la im-
portància de recollir la roba usada i de com està 
evolucionant el sector en el marc de l’economia 
circular, un model de producció i consum que 
implica el reciclatge de materials i productes 
existents totes les vegades que sigui possible per 
allargar el cicle de vida dels productes.

Els nous contenidors de roba usada es troben 
en els següents emplaçaments dels barris del nos-
tre municipi:

• Camí del Castell de Voltrera, cantonada 
carrer Major, al barri de Santa Maria de 
Vilalba.

• Carrer de Goya, 2 (parada de bus), al barri de 
Les Carpes de Vilalba.

• Camí del Castell de Voltrera amb el Carrer de 
Castellbisbal, al barri de Can Vilalba.

• Barri de Ca N’Amat

RECOLLIDA DE RESIDUS

RECICLATGE

A ABRERA, L’ANY 2020 ES VAN 
RECOLLIR 29 TONES DE RESIDUS 

TÈXTILS, PERÒ PODRIEN SER 
MOLTS MÉS! MOLTES GRÀCIES PER 

LA VOSTRA COL·LABORACIÓ!
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Més de 300 persones 
participen en la 21a 
edició de la Caminada 
de Primavera Abrera-
Montserrat

Des del Servei d'Esports de l’Ajuntament d’Abre-
ra hem tornat a organitzar la Caminada de Primave-
ra Abrera-Montserrat, després que els darrers dos 
anys no l'hem pogut celebrar a causa de la pandè-
mia de la Covid-19. L'activitat, amb un recorregut 
de 16,4 quilòmetres, va tenir lloc el diumenge, 24 
d'abril, amb la participació de més de 300 persones.

La caminada es va iniciar a les 7 hores, amb 
un recorregut pel nostre municipi, Esparreguera 
i Collbató. Dins el Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat, es van dur a terme tres controls de 
pas situats a l’inici del Camí Vell o Camí de les Ba-

teries, a la cruïlla de Sant Joan i a la cruïlla de Sant 
Miquel. A més, hi va haver un control d’arribada 
davant de l’estació del cremallera de Montserrat. 
La caminada va finalitzar en arribar a Montserrat, 
amb tornada lliure.

Una vegada més, des de l'Ajuntament d'Abrera 
hem comptat amb la col·laboració de les entitats 
del nostre municipi Centre Excursionista d’Abrera 
i Protecció Civil d’Abrera. També amb el suport 
de la Diputació de Barcelona i la col·laboració del 
Patronat de la Muntanya de Montserrat i Ivsiberica. 
Moltes gràcies a totes i tots!

Passió pel motor a Abrera 
amb l'11a Pujada Santa 
Maria de Vilalba – Ullastrell, 
6è Memorial Lluís Costa

El primer cap de setmana de desembre 
de 2021 va estar marcat per una de les proves 
automobilístiques més importants del nostre 
entorn, l'onzena Pujada Santa Maria de Vilalba 
– Ullastrell. A les 9 h del dissabte 4 de desembre 
es va donar el tret de sortida a la cursa, que va 
comptar amb la participació de 71 vehicles i els 
seus respectius pilots. La prova va començar al 
barri de Santa Maria de Vilalba i va finalitzar al 
municipi d'Ullastrell. 

La tarda del diumenge 4 de desembre, va 
tenir lloc l’entrega de premis de la mà del nostre 
alcalde, Jesús Naharro, i l’alcalde d'Ullastrell, 
Jaume Puig. Van ser guardonats els vencedors 
de la prova i, tal com ens va explicar l'organit-
zador de la prova, Lluís Costa: “van ser premiats 
tots els participants; ens agrada que la gent s’ho 
passi bé perquè és un memorial”.

Il·lusió i solidaritat en la cursa 
Abrera Corre D9 del Club 
d'Atletisme d'Abrera

Després de l'aturada de 2020 a causa de la 
pandèmia, la cursa Abrera Corre D9, un dels es-
deveniments esportius més  destacats del nostre 
municipi, va tornar-se a celebrar-se el diumenge 
6 de juny de 2021, adaptada a la situació sanitària, 
i el diumenge 5 de juny d'enguany, ja amb el seu 
format tradicional.

L’edició de la cursa del Club d’Atletisme d’Abre-
ra de 2021 va comptar com a convidat amb l'es-
portista Àlex Roca, que va participar-hi i va oferir 
una emocionant xerrada en la Sala Municipal.

Des de l'Ajuntament d'Abrera vam treballar 
amb el Club d'Atletisme del nostre municipi en 
les dues edicions de la cursa popular abrerenca 

per oferir un esdeveniment esportiu segur i obert 
a tothom. El president de l'entitat, José Antonio 
Fernández, va mostrar la seva satisfacció per la 
bona marxa dels esdeveniments.

Enguany, la cursa ha tornat a ser benèfica i 1 
euro de cada inscripció s'ha destinat a la investi-
gació de malalties autoinflamatòries sistemàtiques 
rares, dolència que afecta el Jordi, un nen abre-
renc de 9 anys. Moltes gràcies a tothom! 

CAMINADA ABRERA-MONTSERRAT

ABRERA CORRE D9

11A PUJADA SANTA MARIA DE VILALBA

"Molt bé. La portem fent uns quants anys 
i molt bé. Amb ganes”.

"Està molt bé. Molt divertit, molt xulo i tornar 
a la vida normal un altre cop que ja teníem 
ganes"

"Ha ido muy bien. Entretenida, cortita. 
Muy bien. Repetiremos".

"Perfecto, muy bien todo. Es la primera vez 
que la hacemos y repetiremos".

PERSONES PARTICIPANTS 
EN LA CAMINADA
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Èxit del 1er Enduret 
Infantil d'Abrera, 
puntable per la Copa 
Catalana 2022

El nostre municipi va acollir  el diumenge 6 de 
febrer el 1er Enduret Infantil d'Abrera, una com-
petició d'enduro que va donar el tret de sortida a 
la Copa Catalunya 2022 de la Federació Catala-
na de Motociclisme (FCM). A Abrera vam gaudir 
d’un cap de setmana esportiu, en un ambient molt 
familiar i amb el motociclisme i l'enduro com a 
protagonistes. 

La prova va tenir lloc en els terrenys forestals 
situats darrere del Centre Polivalent, al barri del 
Rebato, on durant tot el cap de setmana s’hi va ins-
tal·lar el pàdoc, amb una zona de Free Trial oberta 
a tothom i inflables infantils.

Amb l’organització del Moto Club Can Taulé, 
l'impuls de l'abrerenc Néstor Godino i la col·la-
boració de l'Ajuntament d'Abrera, el 1r Enduret 
d’Abrera va comptar amb un recorregut d’uns 12 
km per la zona de la riera Magarola i de Can Mor-
ral.  Els i les participants també van circular a baixa 
velocitat per trajectes no competitius en trams del 
barri de Can Morral i del nucli urbà.

La jornada va culminar amb l'acte de lliurament 
de premis al qual totes i tots els participants van 
rebre un obsequi per part de l'Ajuntament d'Abre-
ra, els quatre primers de cada categoria, que van 
pujar a l'escenari amb les seves motos i van rebre 
un trofeu i un obsequi gentilessa de Viñas e Hijos. 
També es va homenatjar diversos veïns d'Abrera 
destacats per la seva trajectòria professional i de-
dicació al motociclisme. Enhorabona a totes i tots!

Gran acollida de la 2a Cursa 
Vila d'Abrera, organitzada per 
l'Abrera Club Ciclista

Més de 200 ciclistes van participar, el diu-
menge 10 d’abril, en la 2a Cursa Vila d’Abrera 
organitzada per l'Abrera Club Ciclista, dintre del 
circuit de la Copa Catalana Master 30-40, Mas-
ter 50-60 i Fèmines de la Federació Catalana de 
Ciclisme i el Xallenge Veterans, i amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament d’Abrera. 

Es tractava d’una prova puntuable de 70 km 
en línia, amb un total de 10 voltes a un circuit de 
7 quilòmetres per l’entorn de la fàbrica de la Seat, 

que passava pels municipis d’Abrera, Martorell i 
Sant Esteve Sesrovires.

Les valoracions de la cursa van ser molt posi-
tives, tal com va explicar el president de l’Abrera 
Club Ciclista, José Garcia: “tanto por parte de 
los corredores como por nosotros, los orga-
nizadores. Ha sido una jornada fantástica en 
la que hemos disfrutado todos mucho. Como 
siempre quedan detalles que hay que pulir. De 
cara al año que viene, trabajaremos en ellos. 
La verdad es que ha sido una jornada muy bo-
nita de ciclismo en la que tanto público como 
organización ha estado muy implicado y se ha 
podido disfrutar de un buen día.”  

ENDURET INFANTIL

2A CURSA VILA D'ABRERA

Només podem fer una valoració molt 
positiva, perquè no esperàvem tenir el 
públic i la participació que hem tingut, 
i estem molt satisfets perquè, d’alguna 
manera, hem implantat una altra 
vegada el motor a Abrera. Han vingut 90 
participants, distribuïts en les diferents 
categories i d’aquests, vull fer una menció 
important perquè hi ha hagut 11 noies 
inscrites, el que ens fa veure que és un 
esport compartit entre nois i noies.

JORDI MORENO
Regidor d'Esports
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El parc de Can Morral va acollir durant les fes-

tes nadalenques el Parc de Nadal, amb la Pista 
de Gel i una carpa climatitzada de 500 metres 
quadrats, la Carpa Diverespai, amb activitats per 
a la infància de 0 a 12 anys i les seves famílies: 
espectacles, tallers, ludoteca, animació infantil, 
inflables i llits elàstics. A Abrera vam gaudir de més 
de 40 dies amb un centenar d'activitats per a les 
famílies.

La pista de gel va obrir el dissabte 4 de desem-
bre, i la Carpa Diverespai va iniciar la seva activitat 
el dimecres 22 de desembre. Tots dos espais es 
van clausurar el diumenge 9 de gener amb un 
divertit i participatiu espectacle familiar a càrrec 
de Pep Callau i els Pepsicolen. 

A més, vam comptar amb la col·laboració de 
16 nois i noies del nostre municipi que van fer les 
pràctiques del curs de premonitors/res del Casal 
de Joves. Moltes gràcies a tothom!

Més de 14.000 persones 
vam gaudir del Parc de 
Nadal d’Abrera

PARC DE NADAL

Molt contentes i contents, i molt agraïts a totes 
les famílies d’Abrera que van gaudir del Parc 
de Nadal, que han confiat en aquest muntatge 
que hem fet, aquesta Carpa de Nadal i la Pista 
de Gel. Un parc de Nadal que ja forma part del 
nostre ADN d’Abrera. També molt agraïda als 
joves d’Abrera que, des del primer dia han estat 
passant per les diferents activitats que hem 
organitzat, per tal de donar suport i d’aprendre 
després d’haver fet el seu curs de premonitors, 
també a l’Ajuntament d’Abrera juntament amb 
el Departament de Joventut. I agrair també, a 
totes les persones professionals que han estat 
aquí acompanyant el dia a dia de la nostra 
infància, de les nostres famílies d’Abrera.

GIULIA MIRTO
Regidora d'Infància

AGRAÏM LA COL·LABORACIÓ DE 16 NOIS I NOIES D’ABRERA, QUE VAN FER 
LES PRÀCTIQUES DEL CURS DE PREMONITORS/RES DEL CASAL DE JOVES

"Molt contents perquè amb això de la 
pandèmia no hem pogut i els agrada molt 
patinar, i els nens ho necessiten perquè amb 
tanta clausura... estem molt contents". 

“Super bonito, la verdad. Mi hijo ha venido casi 
cada día. Menos mal que está esto”.

“Está muy bien. 
Para los niños es muy entretenido”.

“Muy bien para los peques, entretenido”.

"Súper bien. Es el primer año que venimos 
y muy bien. Ellos encantados y nosotros 
también.”

“Vinimos antes de reyes y, claro, 
querían repetir”.

“Està molt bé perquè els nens gaudeixin 
i puguin passar-s’ho bé.”

“Hem saltat als llits elàstics i hem pintat”.

“Ens ha anat molt bé. Després del que va 
passar l’any passat que no vam poder celebrar 
el Nadal, que es pugui fer ara, deixa els nens 
molt contents. Nosaltres aprofitem fins l’últim 
moment perquè gaudeixin el màxim possible”.

“He jugat al futbolí i també m’he pujat 
a molts inflables.”

"Estem molt contents perquè l'any passat no 
es va poder fer i aquest any torna una mica 
més la normalitat, i amb molta il·lusió i moltes 
ganes de gaudir moments aquí al poble". 

"Hemos venido a patinar con mucha ilusión, 
cada año venimos y nos lo pasamos muy bien". 

INFANTS I FAMÍLIES QUE HAN 
GAUDIT DEL PARC DE NADAL
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La fira Abrera Street 
Food omple novament el 
parc de Can Morral

El parc de Can Morral va acollir el divendres 
27, el dissabte 28 i el diumenge 29 de maig una 
nova edició de la fira Abrera Street Food, la cin-
quena! Enguany, hem pogut gaudir novament de 
la festa amb les Foodtrucks (caravanes de menjar 
ràpid) al nostre municipi, amb èxit de participació 
i molta animació.

Des de l’Ajuntament vam amenitzat la fira gas-
tronòmica de FoodTrucks amb activitats i esde-

veniments durant tot el cap de setmana, amb la 
col·laboració d'entitats i grups del nostre muni-
cipi. A més, els més petits i petites de les famílies 
van poder gaudir d'un inflable gratuït durant tot 
l'esdeveniment. 

Recuperem 
la diada de Sant Jordi

La III Fira de Sant Jordi d’Abrera va tenir lloc 
al vestíbul del Mercat Municipal d'Abrera al matí, 
i a la Casa de Cultura d'Abrera, a la tarda, a causa 
de la pluja. 

La Diada de Sant Jordi a Abrera va comptar 
amb una gran assistència de veïns i veïnes per 
gaudir de la signatura de llibres d'autors i autores 
locals, les tradicionals parades de llibres i roses i 
de les nostres entitats, actuacions musicals, acti-
vitats familiars i lliurament de premis. També van 
poder adquirir les seves roses i llibres als comer-
ços abrerencs. Moltes gràcies a tothom!

A Abrera som Cultura! Un any més, des de 
l’Ajuntament d’Abrera hem organitzat el Con-
curs de Teatre Amateur Vila d’Abrera, una de 
les cites culturals més arrelades al municipi i 
a la comarca. El concurs s'ha celebrat a la Sala 
Municipal (Ptge. Telefònica s/n), remodelada i 
millorada per acollir les representacions teatrals.

Afortunadament, aquest 2022  ja hem pogut  
celebrar el concurs de teatre amateur com ho 
anàvem fent fa anys. Enguany hem gaudit d'un 
total de 6 funcions seleccionades pel jurat, a qui 
volem agrair la seva col·laboració.

La cloenda i entrega de premis va tenir lloc el 
diumenge 29 de maig, amb la funció (estrena) de 
l'obra "El miracle d'Anna Sullivan", a càrrec del grup 
teatral Illets d'Abrera, amb una gran acollida per 
part del públic. Enhorabona!  

Trobareu més informació del Concurs de Tea-
tre Amateur Vila d’Abrera 2022 al web abrera.cat. 

Gaudim de la 24a edició 
del Concurs de Teatre 
Amateur Vila d’Abrera!

CULTURA CULTURA

TEATRE AMATEUR
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Covid-19

Treball conjunt amb el CAP 
i la residencia Canigó

Des de l’Ajuntament també vam col·laborar 
i treballar conjuntament amb el CAP del nostre 
municipi i l'equip directiu de la residència de gent 
gran Canigó per la prevenció i contenció del co-
ronavirus. El personal sanitari del CAP visitava el 
centre abrerenc periòdicament per fer seguiment 
de l'estat de salut de les persones del centre, resi-
dents i professionals. 

També vam coordinar amb la residència per 
a gent gran Canigó d'Abrera la realització de tas-
ques de desinfecció per la prevenció i contenció 
del coronavirus a l'exterior i a l'interior del centre. 

Vam cedir a la residència material de protec-
ció en diverses ocasions, com 500  mascaretes 
per la prevenció i contenció del coronavirus, un 
centenar d'equips de protecció homologats i tests 
ràpids de detecció de COVID-19, entre d'altra ma-
terial. Hem facilitat que personal de la residència 
pugui pernoctar en un hotel d'un municipi .

2 anys de pandèmia de la 
Covid-19

Davant la pandèmia ocasionada per la Co-
vid-19 i la declaració de l’Estat d’Alarma el 14 de 
març de 2020, des de l'Ajuntament d'Abrera vam 
intensificar i reforçar els nostres serveis a la ciu-
tadania:

A l'àrea de Serveis Socials, donant prioritat a 
totes aquelles persones que necessitaven suport 
per cobrir les necessitats més bàsiques. 

Al departament de Seguretat Ciutadana i Pro-
tecció Civil d'Abrera, ja que en uns moments tan 
difícils la seguretat era cabdal pel benestar de les 
nostres veïnes i veïns. 

A l'Àrea de Territori i Sostenibilitat, amb més 
tasques i un nou servei de desinfecció d'edificis 
municipals i la via pública, increment de la neteja 
de contenidors, de la recollida de voluminosos... 

Al Departament de Comunicació  per reforçar 
tots els nostres canals d'informació per tal d'oferir 
a la ciutadania tota la informació de proximitat. 

Al servei de Promoció Econòmica, per donar 
suport al comerç local. 

Mesures econòmiques
El Ple Municipal del mes de maig de 2022 va 

aprovar una modificació del pressupost muni-
cipal de més de 200.000 € per tal de disposar 
dels recursos necessaris per atendre totes i cada 
una de les urgències i treballs ocasionats per la 
pandèmia. 

A més, amb l'objectiu de reduir entre la ciu-
tadania i els comerços del nostre municipi els 
efectes econòmics de la crisi sanitària ocasionada 
pel Coronavirus, vam ajornar el pagament d'im-
postos, taxes i cànons municipals. A més, no vam 
cobrar els serveis que no s'han pogut dur a terme.

Als bars i restaurants que tenen terrasses vam 
paralitzar els rebuts corresponents, i es van com-
pensar els dies que han estat tancats. També es 
van anular les taxes de les terrasses per tal d’am-
pliar l'espai públic per les taules a l'exterior.

A les concessions municipals del Bar del Casal, 
el bar de la Casa de Cultura i el Bar de la Piscina 
Municipal; igual que les parades del Mercat Muni-
cipal i Mercat Setmanal, es van fer les compensa-
cions econòmiques dels dies que van estar sense 
servei. També vam reforçar la desinfecció diària 
tant del Mercat Municipal com dels carrers i parcs.

També vam donar suport al comerç local 
facilitant tota la informació necessària amb les 

mesures que s'havien de prendre d'acord amb 
les indicacions sanitàries. També informant de les 
possibles ajudes que tant des de l'Estat com de la 
Generalitat a què es podien acollir.

Vam continuar donant assessorament a l'Ofi-
cina d'Atenció al Consumidor per vetllar pels in-
teressos i resolent dubtes sobre cancel·lacions de 
comandes, viatges i reserves.

Des del Servei Local d'Ocupació de l'Ajunta-
ment d'Abrera, vam continuar tramitant noves 
altes i ajudant la cerca de feina de manera no 
presencial. També a les empreses i emprenedors 
els hem ajudat a resoldre qualsevol dubte derivat 
de la situació actual.

COVID-19

COVID-19

COVID-19
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Abrera Activa, 
Oficina de Reactivació 
Socioeconòmica
El març de 2020 la crisi sanitària de la Covid-19 
va impactar amb força i va generar una crisi 
econòmica. Des de l’Ajuntament d’Abrera vam 
prendre mesures immediates en l’àmbit econò-
mic, com la creació de l'Oficina de Reactivació 
Socioeconòmica AbreraActiva. 

Des de l’obertura de l’oficina el dilluns 28 de 
setembre de 2020, a les dependències municipals 
de l'avinguda Lluís Companys hem atès 477 usu-
aris i usuàries, dels quals 201 eren empreses, 159 
comerços, 95 persones treballadores autònomes, 
21 usuaris individuals i 1 entitat. Amb aquest servei, 
hem ofert atenció centralitzada a les persones, au-
tònoms i petites empreses afectades per les conse-
qüències de l'emergència sanitària de la Covid-19.

Amb l'oficina AbreraActiva, des del consistori 
hem reconnectat amb el teixit empresarial d'Abre-
ra. L’Oficina ha rebut un total de 619 consultes 
per diferents mitjans: telefònic, presencial, e-mail, 
registre... I s’ha donat resposta en un temps màxim 
de 72 hores. La majoria de les vegades de forma 
immediata.
• Hem realitzat un total de 1.360 

assessoraments tècnics, molts d’ells 
derivats de consultes prèvies, i d’altres per 
pròpia iniciativa per informar sobre ajuts i 
campanyes d’interès per al teixit comercial i 
empresarial del municipi.

• Hem detectat 104 ajuts de diferents 
administracions: Ajuntament d’Abrera, 
Diputació de Barcelona, Generalitat de 
Catalunya, Govern d’Espanya, UE... I s’ha 
enviat 40 mailings als possibles beneficiaris 
dels Ajuts.

• L’espai AbreraActiva del web municipal 
abrera.cat amb informació i enllaços d’ajuts 
disponibles ha rebut 7.813 visites. 

• Campanya d’ajut a comerços, autònoms i 
microempreses 2020: ajut de 300 € per a 
comerços al detall, treballadors autònoms 
i microempreses. S’han beneficiat 50 
persones.

• Campanya d’ajut a comerços, autònoms 
i microempreses 2021: ajut de 700€ (per 
als sol·licitants que van rebre l’ajut dels 
300€) o 1.000€ per a comerços, persones 
treballadores autònomes i microempreses. 
S’han beneficiat 190 persones.

• I Campanya de reactivació econòmica 
del comerç d’Abrera. Comprem a Abrera, 
i tu? Han participat 68 comerços i serveis, 
i han estat beneficiàries un total de 1.409 
persones.

• II Campanya de reactivació econòmica del 
comerç d’Abrera. Comprem a Abrera, i tu? 
Han participat 82 comerços i serveis, i han 
estat beneficiàries 1.666 persones.

Assessorament, assistència i reforç de 
les polítiques d'ocupació
• Detecció d’ajuts estatals, autonòmics i 

d’altres ens públics adreçats a la ciutadania i 
teixit empresarial.

• Assessorament directe als col·lectius més 
vulnerables per poder acollir-se als ajuts 
aprovats.

• Assistència per tramitar les diferents línies 
d’ajuts.

• Implantació de línies d’ajudes locals.
• Reforçar, conjuntament amb el Servei de 

Promoció Econòmica, les polítiques actives 
d’ocupació en col·laboració directa amb 
el sector privat mitjançant fórmules que 
impulsin la creació de llocs de treball a les 
empreses.

• Implantar polítiques d’impuls comercial

Impuls a la reactivació social i 
econòmica

El nostre alcalde, Jesús Naharro, ha destacat 
que "davant la pandèmia ocasionada per la Co-
vid-19 i la incertesa de la crisi econòmica que se'n 
va derivar, des de l’Ajuntament d’Abrera hem estat 
i volem continuar estant al costat de les perso-
nes, els comerços, els autònoms i les empreses 
del nostre municipi. Amb l’Oficina de Reactivació 
Socioeconòmica – Abrera Activa hem donat un 
impuls a la reactivació social i econòmica d'Abrera, 
amb atenció a les persones, autònoms i petites 
empreses afectades per les conseqüències eco-
nòmiques de la pandèmia".

La regidora de Promoció Econòmica, Guada-
lupe Marcos, ha explicat que el servei ha donat 
"suport i assessorament a les veïnes i veïns d’Abre-
ra sobre les línies d’ajudes actives. També ha fo-
mentat el teixit comercial i empresarial d’Abrera, 
amb una resposta ràpida, centralitzada i especia-
litzada davant l’augment de les urgències socials".

COVID-19

HEM ATÈS 477 USUARIS I 
USUÀRIES, DELS QUALS 201 EREN 

EMPRESES, 159 COMERÇOS, 95 
PERSONES TREBALLADORES 

AUTÒNOMES, 21 USUARIS 
INDIVIDUALS I 1 ENTITAT.
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Trasllat del Servei 
de Pediatria 

Des de l’Ajuntament d’Abrera vam posar a 
disposició del CAP instal·lacions municipals per 
al trasllat del servei de Pediatria per a la prevenció 
i contenció de la Covid-19. 

El mes de juliol del 2020, el servei de pediatria 
es va traslladar temporalment al consultori mèdic 
del barri de Can Vilalba (Avinguda circumval·lació, 
5) amb plenes garanties sanitàries, com a mesura 
de prevenció de la Covid-19 i protegir la salut de la 
infància.  L'Ajuntament d'Abrera i el CatSalut vam 
establir un conveni per aquest trasllat. Gràcies a 
aquesta cessió, fruit d’una feina molt intensa del 
nostre Ajuntament, vam assegurar l’accessibilitat 
de tota la població abrerenca al servei.

I el mes de maig de 2021, el servei de pedia-
tria va tornar al nucli urbà, a la tercera planta del 
Centre Polivalent (pl. del Rebato, 1) 

Horari: de dilluns a divendres de 8 h a 20 h
• Podeu demanar cita prèvia: 

- Per telèfon, trucant al T.  93 001 27 40
- Per Internet, a l'espai de programació de 

visites del web de CatSalut.
Aquest estiu, el serei roman tancat per les tar-

des fins al dissabte 3 de setembre, inclòs. 

Nou mòdul de suport al CAP
Des de l'Ajuntament d'Abrera també vam cedir 

espai a la zona de pàrquing que hi ha entre l'edifici 
del Mercat Municipal i l'ambulatori, per a la instal-
lació, el mes d’abril de 2021, d’un nou mòdul de 
Suport al CAP per l'activitat sanitària relacionada 
amb la Covid-19. 

Vacunacions 
a la Casa de Cultura

Davant la situació originada per la Covid-19 i 
el tancament dels centres escolars, des de l'Ajun-
tament d'Abrera vam cedir  el mes de maig de 
2020 la Casa de Cultura (Federico Garcia Lorca, 
17) per a dur a terme la vacunació d’alumnat de 
6è de primària del nostre municipi. Un total de 42 
nens i nenes van ser vacunats de la meningitis i 
la varicel·la. 

La campanya de vacunació contra la Co-
vid-19 es va iniciar al nostre municipi el mes de 
desembre de 2020, amb l’administració de les 
primeres vacunes a les persones residents i tre-
balladors i treballadores de la Residència Canigó.

Per poder facilitar el desenvolupament de les 
vacunacions, des de l’Ajuntament vam cedir la 
Casa de Cultura des del mes de març de 2021 
per a la vacunació de les veïnes i veïns majors de 
80 anys, en primer lloc, i de més franges d’edat 
en els mesos posteriors.

COVID-19

COVID-19

Quan el CatSalut ens va comunicar que 
el servei marxava cap a Can Vilalba fins 
que acabés la crisi del Coronavirus vam 
entendre la motivació, però també que 
aquest servei havia de romandre al nucli 
urbà.  A partir d’aquí va començar un 
diàleg intens amb el CatSalut per explicar-
los el perquè i analitzar les alternatives: 
el resultat d’aquestes converses és la 
ubicació de pediatria al Centre Polivalent.

SARA ROCA
Regidora de Salut Pública 
i Benestar
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Homenatge a les 
veïnes i veïns que ens 
van deixar durant la 
pandèmia

El parc de l'Estació va acollir, el dissabte 
26 de setembre de 2020 a les 11 h del matí, 
un acte solemne d'homenatge en record a les 
persones que ens han deixat durant la pandè-
mia del coronavirus. L'acte va ser de caràcter 
restringit a causa de les mesures de prevenció 
de la Covid-19.

Des de l'Ajuntament vam retre un sentit ho-
menatge a totes les víctimes de la pandèmia 
del Coronavirus i a totes aquelles persones que 
van morir per altres motius i que no van poder 
rebre el comiat dels seus familiars amb norma-
litat, a causa de les mesures sanitàries vigents 
per a la prevenció i contenció de la Covid-19. 
Sempre estaran a la nostra memòria. 

Amb motiu de l'homenatge, al parc de l'Es-
tació vam instal·lar un faristol amb una placa 
commemorativa i vam plantar un roure. Les 
famílies van penjar a les seves branques roses 
i cintes en les quals prèviament havien escrit 
missatges de record i bons desitjos. 

L'acte va comptar amb la col·laboració de 
l'oradora Eveling Arévalo, músics de l'Escola 
Municipal de Música com Jordi Sucarrats i En-
ric Pallarés i dels poetes abrerencs José Luís 
García Herrera i Juan José Sánchez.

A Abrera, les persones 
són primer!

Des de l’àrea d’Acció Social vam impulsar un 
servei de suport psicològic i acompanyament 
davant situacions crítiques i complexes amb la vo-
luntat d’oferir serveis que ajudin a nivell individual 
per afrontar la incertesa i la situació d’excepcio-
nalitat per a tothom. 

Es va intensificar el servei que tenim amb el 
SIAD del Consell Comarcal del Baix Llobregat, tot 
fent atenció tant psicològica, com jurídica. 

Vam unificar la recollida de lots d'aliments 
per a les famílies en situació de vulnerabilitat 
amb el suport del Banc d'Aliments, la Creu Roja i 
Càritas d'Abrera. També vam acordar la recollida 
d'aliments frescos als comerços d'Abrera per tal 
que les famílies no haguessin de dirigir-se perso-
nalment a l'edifici dels serveis socials. Avancem i 
ampliar el lliurament d’aliments en el temps.

Vam repartir 171 targetes moneder als nens i 
nenes amb beca menjador, que són menors que 
formen part dels programes socioeducatius dels 
nostres serveis socials. Hem reforçat i ampliat el 
servei de teleassistència.

A l'àmbit educatiu, vam proporcionar ordina-
dors i connexió a Internet per a l'alumnat que 
ho necessitava per superar la bretxa digital. Vam 
donar suport als centres educatius a les AMPA 
amb la delimitació d'espais perquè es pogués fer 

la preinscripció escolar, el repartiment de llibres 
de forma ordenada.

Per tal d'afavorir la conciliació familiar i després 
d'estudiar les necessitats de les famílies usuàries 
de l'Escola Bressol Municipal, el mes de juny de 
2020 vam reobrir el centre amb totes les mesures 
de seguretat. També el mes de vam oferir el Casal 
d'Estiu amb més de cent nens i nenes.

Pel que fa a l’Escola Municipal de Música, vam 
readaptar l’oferta per a les famílies i l’alumnat 
oferint de manera gratuïta l’activitat a distància 
mitjançant videotrucades.

Abrera Solidària
A més, des del començament de la crisi sani-

tària, des de l'Ajuntament d'Abrera ens vam orga-
nitzar ràpidament i amb la col·laboració de veïnes 
i veïns del municipi, vam iniciar la xarxa Abrera 
Solidària, amb voluntaris i voluntàries.

Amb un telèfon i whatsapp actius les 24 ho-
res, rebíem les trucades tant de persones voluntà-
ries, com de persones que necessitaven acompa-
nyament en diverses qüestions (cosir mascaretes, 
fer la compra de d’alimentació o farmàcia, acom-
panyament en vehicle, etc.). 

 Més d'una trentena de persones van confec-
cionar mascaretes per a la prevenció i la contenció 
de la Covid-19. En total es van confeccionar més 
de 10.000 mascaretes amb material cedit per les 

empreses Hobin Hat i Seat. Aquestes es van des-
tinar als serveis sanitaris i d'atenció a les perso-
nes, prioritzant els col·lectius vulnerables. També 
s'han repartit als comerços i al mercat setmanal 
en punts informatius. Voluntaris i voluntàries de 
Protecció Civil d'Abrera també han fet entregues 
domiciliàries.

I una quinzena de persones més es van de-
dicar, entre una i tres vegades a la setmana, a fer 
compres, gestions i encàrrecs per a persones de 
la tercera edat del municipi, com anar als esta-
bliments d'alimentació i les farmàcies, a comprar 
queviures i medicaments, que després els porta-
ven a casa seva.

Agraïm a totes les empreses, entitats i veïnat 
les seves col·laboracions i aportacions solidàries 
per fer front la pandèmia.

COVID-19

COVID-19COVID-19
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LA HEGEMONIA DEL PATRIARCADO EN ABRERA

Hoy 13.6.20 la HEGEMONÍA CULTURAL Y SOCIAL DEL PATRIARCADO ES PRÁC-
TICAMENTE TOTAL en Abrera. PATRIARCADO es la estructura política, económica, 
cultural y social que de forma sistemática silencia, anula, invisibiliza y oprime a las 
mujeres.  El PATRIARCADO tiene consecuencias muy graves:

• VIOLENCIA DE GÉNERO. Es donde los políticos y los medios de comuni-
cación ponen exclusivamente todos los focos: porque es fácil culpabilizar 
al maltratador (que también). Pero silenciando totalmente al PATRIAR-
CADO que los fabrica. Cronificándose el problema. He sido incapaz de 
encontrar nada contra el PATRIARCADO en ningún ABRERAINFO, ni en 
RADIOABRERA, ni en los panfletos/carteles  del Ayuntamiento…

• MACHISMOS Y MICROMACHISMOS. 

• DISCRIMINACIÓN LABORAL Y SALARIAL  EN ABRERA. Hay empresas que 
aún asignan los puestos (y el salario) en función del sexo. Las mujeres 
tienen un “techo de cristal” laboral. El 80% han sufrido alguna vez acoso 
en el trabajo.

• ASIGNACIÓN DE UN ROL DE POR VIDA DE FORMA NO LIBRE por nacer 
mujer. En la mayoría de los hogares de Abrera se asignan la ropa y los 
juguetes en función del sexo. Los cuidados de los padres ancianos los 
suelen hacer las mujeres. Tampoco ayudan   la televisión, la publicidad… 

Juan Carlos Pérez

CARTES AL BUTLLETÍ MUNICIPAL

La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades.

Activitats i celebracions 
virtuals

A l’inici del confinament, des de l’Ajuntament 
vam crear el perfil d’Instagram Activa't a Abrera per 
dur a terme, juntament amb la resta de xarxes socials 
municipals, les activitats virtuals i telemàtiques de 
departaments com Esports i les entitats del municipi. 
Vam celebrar virtualment les Caramelles, Sant Jordi, 
la Festa Pride y la Festa d'Abrera, aquesta última amb 
motiu de la festa de Sant Pere, ja que les mesures de 
seguretat anti-Covid no ens vam permetre celebrar 
la Festa Major en el seu format habitual. 

Sota el nom "Maternar en temps de confi-
nament", vam readaptar la oferta de servei que 
habitualment duem a terme des del servei d’infàn-
cia d’acompanyament en el pre i postpart. Entre 

els serveis d’infància i igualtat vam dissenyar tot 
un seguit de xerrades i un espai per a compartir 
experiències on-line amb la finalitat d’acompanyar 
el procés del maternatge en el moment tant com-
plicat del confinament, moment en que es van 
paralitzar els serveis mèdics d’acompanyament 
a al maternatge. 

Quan la situació sanitària ho va permetre, amb 
la desescalada, vam programar espectacles in-
fantils i d’humor per a tota la família, amb afora-
ments limitats i en espais oberts amb cita prèvia. 
La resposta de la ciutadania va ser excel·lent, amb 
èxit de participació i civisme. 

A l’estiu, vam obrir la Piscina Municipal d’Estiu 
adaptant-la a les mesures de seguretat per a la 
prevenció de la Covid-19. També vam recuperar, 
que la situació sanitària ho va permetre, les acti-
vitats esportives que duem a terme des del Servei 
d’Esports. 

COVID-19

Us informem de tota l'actualitat 
municipal. Seguiu-nos!
• Web abrera.cat
• Instagram @abrerainfo i Twitter  

@abrerainforma
• Youtube Ajuntament d'Abrera
• Ràdio Abrera (107.9 fm i radioabrera.cat)
• Aplicacions gratuïtes "Connecta't a Abrera" i "Ràdio 

Abrera", disponibles als sistemes Android i IOS.
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• 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

• 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

ADRECES AJUNTAMENT

TELÈFONS D'INTERÈS

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, de·
manem 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.

Ajuntament
d'Abrera

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
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SEGUIM ENDAVANT

Carrer Major 25, baixos

Adreça electrònica: 
abrera@esquerra.cat

Benvolgudes veïnes i veïns,
Han passat més de dos anys des 

de l’última vegada que us vàrem po-
der adreçar unes paraules des d’aquest 
espai. Ha estat un període molt llarg i 
difícil on hem aprés a fer les coses de 
manera diferent  i on hem donat valor a 
conceptes com responsabilitat i solida-
ritat. Avancem tot recordant a les per-
sones que ens han deixat en aquesta 
crisi sanitària i agraïm a tots els profes-
sionals de tots els àmbits que han estat 
al peu del canó durant tot aquest temps 
per tal de poder superar els moments 
més crítics de la pandèmia.

Però ara toca seguir endavant i mi-
rar el futur d’una forma diferent. Supe-
rats els moments en que gestionar la 

incertesa del dia a dia ocupava tota la 
nostra atenció és hora de reprendre 
tots aquells projectes iniciats fa uns 
mesos  per a donar resposta als nous 
reptes i inquietuds que han anat sor-
gint ens els darrers mesos.

En l’àmbit de la salut pública, ens 
trobem ja en la recta final de l’aprova-
ció pel Plenari del Pla de Salut d’Abrera, 
un instrument estratègic en el que s’ha 
treballat de forma transversal i des de 
tots els espais de la ciutadania i que ha 
de ser un referent importantíssim en la 
gestió municipal de la salut en el nostre 
municipi. Serà un instrument primordial 
en la vida futura d’Abrera. Toca també 
acabar de recuperar els espais d’aten-
ció de medicina primària que han so-

fert tants canvis durant aquests anys de 
pandèmia i tornar a donar servei nova-
ment a la ciutadania en unes condici-
ons e més similars possibles o millors 
al que coneixíem, sense oblidar l’acabar 
de definir l’espai on s’haurà d’ubicar el 
futur ambulatori del municipi.

Pel que fa a medi ambient també 
tenim grans reptes per endavant, com 
per exemple, seguir lluitant contra la 
imposició d’una  línia de molt alta 
tensió (MAT) per part d’una empresa 
privada en el nostre territori, acabar 
de tancar tots els projectes oberts 
amb l’ACA, o acabar de definir el que 
ha de ser la nova gestió de residus en 
l’Abrera futur.

Anirem parlant

XAVIER SERRET
Regidor d'ERC

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

Hace MÁS dos años nuestras vi-
das cambiaron totalmente y también 
la manera a la que estábamos acos-
tumbrados a disfrutarla. Llegó la pan-
demia y nuestros vecinos y vecinas 
de Abrera han demostrado que su 
vocación de ayuda y solidaridad es 
impecable, tanto en la pandemia con 
Abrera solidaria, ayudando aquellas 
personas más vulnerables, como en la 
donación de material para la población 
civil de Ucrania.  

Se ha aplicado medidas socio-
económicas para paliar los efectos 
provocados por la Covid-19 como la 
creación de la Oficina de Reactivación 
Socioeconómica “AbreraActiva”, que 
ha atendido a 477 usuarios/as, mayo-
ritariamente empresas y comercios, 
se han hecho 1.360 asesoramientos 
técnicos y en el espacio AbreraActiva 
ubicado en la página web del ayunta-

miento con 7.813 visitas. Actualmente, 
la oficina ha pasado a formar parte del 
Servicio de Promoción Económica 
para apostar por el desarrollo em-
presarial, atraer empresas con valor 
añadido que generen puestos de tra-
bajo de calidad.

El objetivo del grupo municipal 
del Partido Socialista es continuar 
impulsando Inversiones sostenibles 
con proyecto de pueblo y proyecto 
de futuro, como la renovación en el 
alumbrado público de todo el muni-
cipio con tecnología LED, reducien-
do un 71% las emisiones anuales de 
CO2, el consumo de KWh y la conta-
minación lumínica. Implantación de 
diferentes puntos de recarga, para 
fomentar el uso de vehículos eléctri-
cos. Además de placas fotovoltaicas y 
biomasa en nuestra anilla deportiva, 
educativa y cultural. Nuestras iniciati-

vas apuestan por el uso definitivo de 
energías renovables y sostenibles 
con el medio ambiente. Además, 
estamos con diferentes proyectos en 
estudio para hacer más sostenibles 
nuestros equipamientos.

Seguimos incrementando y am-
pliando en servicios de atención 
personalizada a familias, juventud e 
infancia y a nuestros mayores. Exigi-
mos mejores recursos para nuestro 
ambulatorio y que no recorten ser-
vicios básicos.

Tenemos un proyecto de pueblo, 
proyecto para las familias, sostenible, 
optimizado y de futuro. Aprovecha-
mos para agradecer el buen funcio-
namiento de la Festa Major de Abrera 
2022, donde se han llenado por com-
pleto las más de 70 actividades que 
hemos realizado. ¡Muchas gracias, 
Abrera! 

ABRERA: PROYECTO, PRESENTE Y FUTURO

MAITE NOVELL 
Regidora del PSC
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WhatsApp: 722 06 03 51

Adreça electrònica: 
abreraencomu@gmail.com

Web: 
abreraencomu.info

JOAQUÍN EANDI
Regidor d’Abrera en Comú 

Correo electrònico: 
lorentegm@abrera.cat

Web:
https://twitter.com/Cs_Abrera

De nuevo desde CS Abrera usamos 
los medios de comunicación para de-
nunciar y dar a conocer la situación 
de los barrios de Abrera, y no cesare-
mos hasta que realmente estén en las 
mismas condiciones que el pueblo de 
Abrera.

A menos de un año de unas nue-
vas elecciones y cambio de legislatura, 
seguimos viendo como los barrios y 
urbanizaciones de Abrera están con 
asfaltos deteriorados que ya han cau-
sado más de un susto a los vecinos, 
aceras intransitables que provocan 
pasear por la calle, papeleras que fal-
tan desde hace meses, parques infan-

tiles en estado deplorable, bocas de 
incendios de sin tapas y oxidadas, etc.

Y así es el día a día de los vecinos 
que viven en barrios de Abrera, los cu-
ales deben andar por la calle por no 
poder usar las aceras, o por ejemplo, 
ir sorteando con los vehículos los bac-
hes que provoca la rotura del asfalto.

Y no solo sufren estos contratiem-
pos por la falta de atención durante 
años a los barrios, sino que además 
están perjudicados por la ruta unidi-
reccional del autobús de Abrera. Este 
hecho provoca que los vecinos que ne-
cesitan ir, por ejemplo, desde las Carpas 
al ambulatorio de Can Villalba, tengan 

que ir hasta Abrera pueblo, pagar dos 
billetes de bus y perder un elevado ti-
empo. Así pues, pedimos que se modi-
fique este plan de ruta, que se vuelva a 
implementar la bidireccionalidad de la 
ruta para responder a las necesidades 
reales de los vecinos de los diferentes 
barrios y no tengan que hacer un gasto 
doble, económico y temporal, para lle-
gar de una urbanización a otra.

Cs Abrera pide por enésima vez 
que se ponga solución inmediata a 
la existencia de barrios de segunda. 
Y los vecinos de los barrios tengan las 
mismas condiciones y comodidades 
que el resto de abrerenses.

ABRERA: CIUDADANOS DE PRIMERA 
Y CIUDADANOS DE SEGUNDA 

MÓNICA LORENTE GIL 
Concejal de C's

Al maig de 2023 se celebren elec-
cions municipals. 

A Abrera, com és habitual en el 
període previ a les eleccions, s'in-
tensifica la propaganda i la despesa. La 
propaganda per convertir la figura de 
l'alcalde en omnipresent i la despesa 
per arribar a les eleccions amb la sen-
sació que a Abrera es fan moltes coses. 

Fem memòria, però. Si alguna 
cosa defineix l'etapa Naharro en el 
govern municipal des del 2015 és la 
inacció i la improvisació.

Quin serà el llegat d'aquest go-
vern? En quines àrees es poden pre-
sentar avenços rellevants? No dispo-
sem de política d'habitatge per donar 
alternatives d'emancipació al nostre 
jovent; a nivell mediambiental tenim 
un pla de prevenció de residus elaborat 

però ni aprovat ni implementat i el go-
vern no es va prendre seriosament la 
declaració institucional d'emergència 
climàtica; en salut en set anys aquest 
govern no ha aconseguit engegar 
el procediment per dotar-nos d'un 
nou CAP, com si no fos una necessi-
tat urgent de fa anys. En planejament 
urbanístic no han estat capaços d'ini-
ciar el procediment de revisió del Pla 
d'Ordenació Urbanística Municipal 
ni de dur a terme el pla de mobilitat 
urbana sostenible. Continuem sense 
projectes promesos que es retarden 
any rere any: pista d'atletisme, anella 
esportiva, nova residència geriàtrica, 
ampliació de l'institut...

Ara el govern ha iniciat una vorà-
gine de despesa, continuant amb la 
seva política de malbaratar els estal-

vis acumulats durant anys. L'objectiu 
d'aquest furor gastador de darrera hora 
és arribar a les eleccions amb moltes 
obres al carrer i moltes presentacions 
de projectes i plans que possibilitin 
omplir de fotos de l'alcalde revistes i 
webs. Però compte, aquesta despesa 
no cobrirà les necessitats de la gent 
d'Abrera ni dels barris. 

Malgrat tot hi ha esperança, Abre-
ra en Comú i Alternativa d'Abrera hem 
aplegat forces per constituir un nou 
subjecte polític i electoral: Alternativa 
en Comú. Així, a les properes elecci-
ons municipals hi haurà una papereta 
d'una candidatura per transformar 
la manera de fer política en Abrera 
i abordar els reptes de futur del nostre 
poble que el govern actual ha estat 
incapaç d'afrontar.

INACCIÓ DEL GOVERN 
I ESPERANÇA DE CANVI

CANVIS AL GRUP MUNICIPAL ALTERNATIVA D'ABRERA: 
MIGUEL CARRIÓN APOSTA PER LA RENOVACIÓ

Av. Generalitat 24, baixos. 
Telèfon: 649 38 43 40

Adreça electrònica: 
ada.abrera@gmail.com

Web: 
www.ada.cat

Desprès de 19 anys com a regidor 
per Alternativa d'Abrera, he decidit 
presentar la meva renúncia en el 
darrer ple ordinari de juliol. En aquest 
temps ha estat un orgull i un privilegi 
poder representar els abrerencs i les 
abrerenques.

També ha estat una responsabili-
tat. Les meves decisions han estat pre-
ses, única i exclusivament, pel que he 
considerat que era el millor per Abrera 
posant sempre per davant els interes-
sos del veïns i veïnes amb l’objectiu de 
millorar la seva qualitat de vida.

Darrera queden moltes xerrades 
de carrer, reunions amb partits, enti-
tats i associacions, molts plens, molts 
actes institucionals i varies campanyes 
electorals (algunes com a candidat) 

representant una opció municipalista 
que ha esdevingut veritablement una 
alternativa, en ocasions amb possibi-
litats reals de governar.

He intentat actuar sempre amb em-
penta i dedicació, mostrant-me proper 
i conciliador i, apostant per un model 
polític, el municipalisme progressista, 
que implica estar al costat dels veïns i 
veïnes d'Abrera, un model que crec que 
és avui més vigent que mai.

Vaig formar part del primer grup de 
veïns i veïnes que l'any 2003 va fundar 
Alternativa d'Abrera i que, per primera 
vegada des de les primeres eleccions 
democràtiques del 1979, obtenien 
representació a l'Ajuntament com a 
candidatura municipalista encapçalada 
per una dona, la Montserrat Martínez, 

la primera dona candidata a l’alcaldia 
d’Abrera.

He tingut la sort de compartir 
moltes hores de treball amb grans 
companys i companyes, en moments 
bons i en d’altres no tan bons. Algunes 
persones s’han quedat pel camí, d’al-
tres a dia d’avui són ja amics a més de 
companys i en la memòria, sempre, 
aquells que ens han deixat per sempre.

Ara, el meu lloc l'ocuparà la Iraida 
Adell, advocada de professió, membre 
d'Alternativa d'Abrera des de 2015 i ac-
tualment a la secretaria del grup. Apro-
fito per desitjar-li molts encerts i bona 
feina des de l'oposició al servei dels 
veïns i veïnes. Espero que l’any que ve 
aquesta feina la faci des del govern.

MOLTES GRÀCIES ABRERA!

MIGUEL CARRIÓN
Regidor d'AdA
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EN PRIMER LLOC, QUAN DE TEMPS I EN 
QUINA ÈPOCA VA SER VOSTÈ CAP  DE 
L’ESTACIÓ D’ABRERA?

Des del juliol del 1981 fins a l’agost del 1997. 
Van ser 16 anys.

COM VA ARRIBAR A TREBALLAR DE CAP 
D’ESTACIÓ?

Doncs, primer fent una formació que dema-
naven a ferrocarrils. Aleshores fèiem sis mesos 
de formació de cap d’estació i quan acabàvem ja 
podíem sortir en línia.

D’ON SORGEIX, D’ON VE LA SEVA 
PASSIÓ PELS TRENS?

El meu pare havia treballat a ferrocarrils de cap 
de tren. També va ser circumstancial perquè jo 
treballava en una fàbrica de cartró, d’embalatges 
a Martorell i al tancar la fàbrica vaig provar d’entrar 
a ferrocarrils.

COM VAN SER ELS SEUS INICI  EN 
AQUESTA FEINA?

No és com ara que tot va  automatitzat i elec-
trificat i tal... Abans era tot més manual. Era molt 
diferent.

IMAGINEM QUE AL LLARG D’AQUESTS 16 
ANSY COM A CAP D’ESTACIÓ D’ABRERA, 
HAURÀ VISCUT MOLTES EXPERIÈNCIES, 
ANÈCDOTES, CURIOSITATS.... ENS 
PODRÍA COMPARTIR ALGUNA AMB 
NOSALTRES?

Primer això ho tenia Ferrocarrils Catalans però 
va tancar i aleshores ho va agafar el FEVE (Ferro-

carrils Espanyols de Via Estreta). Aleshores ja ho 
va agafar la Generalitat i van començar a posar 
trens nous, arreglar la línia perquè estava feta un 
desastre... I va ser aleshores quan va començar a 
evolucionar tot el ferrocarril aquí. Fins aleshores 
era una miqueta precari. Si ens nevava podíem 
tenir problemes amb el canvi d’agulles i tot això, 
i fer el creuament de trens era pràcticament una 
odissea. Tot era molt manual i ara doncs s’ha anat 
electrificant i modernitzant.

I EL TRACTE AMB ELS VIATGERS, LES 
PERSONES QUE VISITÀVEN L’ESTACIÓ. 
QUÈ SUPOSAVA EL ESTAR EN AQUEST 
PUNT DE PAS?

Vaig fer moltes amistats. Pensa que la gent 
viatjava pràcticament cada dia per anar a la fei-
na. Aleshores agafaves una coneixença amb les 
persones. En fi, aquí a Abrera tinc moltes amistats 
d’haver estat treballant a l’estació.

QUÈ VA SIGNIFICAR PER A VOSTÈ 
EL “TANCAMENT” DE L’ESTACIÓ DE 
FERROCARRILS D’ABRERA?

Jo vivia aquí a Abrera i bé, no va ser un contra-
temps, perquè vaig estar un any a l’estació d’Olesa 
i més tard vaig marxar fins a Martorell, perquè hi 
havia una plaça vacant i vaig esta-hi  pràcticament 
fins que em vaig jubilar. Van ser vint-i-set anys a 
l’empresa. Els altres 11 anys els vaig fer entre Olesa 
i Martorell.

ENCARA AVUI DIA CONTINUA VINCULAT 
AL MÓN DELS TRENS?

Pràcticament no. SÍ que encara viatjo i trobes 
companys a vegades que encara estan en actiu i 
em fa il·lusió.

VOSTÈ VA SER PRESENT EL PASSAT 
DISSABTE 2 D’ABRIL EN AQUEST ACTE 
COMEMORATIU. COM HO VA VIURE?

Ho vaig viure amb una il·lusió enorme perquè 
vaig reviure els anys que vaig estar aquí. Fins i tot 
vaig retrobar a una companya de cap d’estació 
que també havíem treballat junts i va ser una emo-
ció bastant forta.

FINALMENT COM VEU EL FUTUR 
D’AQUEST MITJÀ DE TRANSPORT?

Jo crec que és bo. I crec que s’hauria d’incen-
tivar el tema mercaderies. Perquè aleshores pots 
treure camions de la carretera. Actualment ja hi ha 
trens que porten la sal, la potassa, etcètera que ve-
nen de les mines de Súria i Cardona i Sallent. Però 
s’hauria de potenciar també altres mercaderies. 
I també m’agradaria que hi haguessin més trens 
per la gent, que  fos pràcticament com un metro 
perquè la gent tingués més assiduïtat, més horaris 
i fomentar més l’ús d’aquest mitjà de transport.

GENT D’ABRERA

Joan Milián i Agut
Darrer cap de l’estació 
de ferrocarrils d’Abrera

AQUÍ A ABRERA TINC MOLTES 
AMISTATS D’HAVER ESTAT 
TREBALLANT A L’ESTACIÓ.


