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Comunicat conjunt d’Alternativa d’Abrera  

i Abrera En Comú  

 

El principals partits de l’oposició, Alternativa d’Abrera i Abrera En Comú, hem 

decidit aixecar-nos de la taula de reactivació gestionada pel govern d’Abrera del 

PSC i ERC. 

Cal recordar que aquest espai va sorgir d’un acord plenari impulsat per l’oposició 

i el govern el 28 de maig de 2020. La funció principal de la taula de reactivació 

socioeconòmica i cultural era elaborar un diagnòstic comú entre els diferents 

grups municipals i aportar mesures per reactivar l’economia, l’activitat social i 

cultural d’Abrera. 

Malgrat que el principal impuls d’aquest espai ha estat per part d’Abrera En Comú 

i Alternativa d’Abrera, ens aixequem de la taula per la falta de compromís del 

govern PSC-ERC dirigit per Jesús Naharro i la deixadesa davant les necessitats 

urgents de les famílies treballadores, comerciants, estudiants,  associacions i 

entitats d’Abrera que s’han vist fortament afectats per la crisi econòmica i social 

derivada de la pandèmia del Covid-19. 

Des de l’aprovació de l’acord només s’han celebrat dues reunions: el 30 de juliol 

de 2020 i el 5 d’octubre de 2020, en les que se’ns va lliurar poca informació i 

tard. En uns moments on la ciutadania d’Abrera esperava una resposta ràpida i 

contundent als efectes de la pandèmia, el govern del PSC-ERC s’ha limitat a 

aplicar mesures mínimes com l’ajornament del pagament de les taxes o un ajut 

puntual de 300€ pels comerços minoristes amb domicili fiscal i social a Abrera 

que han hagut de tancar per les mesures restrictives del primer estat d’alarma. 

Altres municipis del voltant com Olesa de Montserrat, Esparreguera, Sant Boi del 

Llobregat, Cornellà del Llobregat, Esplugues del Llobregat o Viladecans van 

aprovar els seus plans de reactivació, elaborats amb la participació de tots els 

grups municipals, entre maig i juliol de 2020. 

Des del primer moment de la declaració de l’estat d’alarma tant Alternativa 

d’Abrera com Abrera En Comú vam traslladar al govern la nostra voluntat de 

treballar conjuntament. De fet, ambdues formacions vam enviar al govern una 

bateria de propostes que creiem necessàries i urgents en el context del març-
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juliol 2020. No obstant això, només la proposta de suspendre la taxa de terrasses 

d’Alternativa d’Abrera va tirar endavant. 

Tampoc han complert altres compromisos com la inclusió del Pacte Local per a 

l’Ocupació a la taula de reactivació ni s’ha comptat amb les associacions i entitats 

del món local per elaborar el diagnòstic comú de la situació concreta del municipi. 

En tot aquest període de temps en què ignoraven les propostes de l’oposició i no 

convocaven la taula de reactivació socioeconòmica i cultural, el govern del PSC-

ERC es va limitar a fer propaganda i a aplicar mesures estètiques inservibles per 

reactivar el municipi. El govern ha utilitzat la creació de l’oficina Abrera Activa, 

que s’encarrega d’informar sobre els ajuts d’administracions supramunicipals i 

gestionar l’ajut de 300€ pels comerços –unes funcions transferibles a altres 

departaments– per fer propaganda de la seva acció de govern i glorificar-la, 

quan en realitat és clarament insuficient. També hem vist aquesta voluntat en 

mesures estètiques com el repartiment de mascaretes als centres educatius del 

municipi amb un eslògan molt semblant al que va utilitzar el PSC a les darreres 

eleccions. 

No només el govern PSC-ERC demostra deixadesa política davant la situació que 

estem vivint i no es compromet fermament amb el funcionament de la taula de 

reactivació socioeconòmica i cultural, a més està utilitzant l’espai que hem 

acordat tots els partits per treballar conjuntament per fer propaganda política 

d’accions insuficients i, en alguns casos, estèrils. 

Els veïns i veïnes d’Abrera no poden esperar més. Cal un Ajuntament que aporti 

solucions amb tots els recursos possibles als greus problemes que pateixen les 

famílies, els comerciants (sotmesos a molta pressió i grans pèrdues), els 

treballadors i treballadores que han estat subjectes d’ERTOs i EROS per les 

empreses dels polígons d’Abrera, els i les estudiants de tots els nivells i les 

associacions i entitats d’Abrera. 

Per tot això, Alternativa d’Abrera i Abrera En Comú hem pres la decisió d’aixecar-

nos de la taula de reactivació socioeconòmica d’Abrera i d’exigir posar en marxa 

de manera urgent les següents accions: 

1. Creació d'una línia de subvencions destinades a ajudar a afrontar el 

pagament de tributs (com ara l’IBI) per a unitats familiars que hagin 

tingut pèrdues de llocs de treball durant els successius estats d’alarma. 
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2. Intervenir directament en la creació d'ocupació mitjançant un Pla 

d’Ocupació Municipal ambiciós dotat d’un pressupost suficient i convocar 

amb caràcter d’urgència el Pacte Local per a l’Ocupació d’Abrera. 

3. Ampliar les bases d’ajuts per a comerços minoristes, treballadors  

autònoms i microempreses, que ara només poden accedir-hi els titulars 

d’activitats afectats per l’anterior estat d’alarma del 14 de març, per 

incloure les noves activitats comercials i laborals afectades pel tancament 

decretat des del 16 d’octubre; i revisar els requisits per accedir a l'ajut per 

abastar tot el comerç minorista local i ampliar la partida pressupostària 

per donar resposta a les noves demandes. 

4. Revisar les Ordenances Fiscals de cara a establir un sistema de tarifació 

social més equitatiu i just socialment. 

5. Dimensionar adequadament el servei de Promoció Econòmica per donar 

resposta a les necessitats de sol·licitants d’ocupació, empreses i  comerços 

d’Abrera. També dimensionar adequadament els Serveis Socials 

Municipals per millorar la capacitat de resposta a les situacions de 

vulnerabilitat social. 

Els grups signants d’aquest comunicat, sense deixar de fiscalitzar al govern 

municipal i de fer-li arribar les propostes necessàries per minimitzar les 

conseqüències de la crisi social i econòmica actual, mostrem la disposició de 

tornar a col·laborar en l’espai de treball conjunt sempre que aquest govern 

canviï el tarannà polític, deixi d’utilitzar aquest espai per fer propaganda dels 

partits de govern, es comprometi amb l’elaboració urgent del Pla de reactivació i 

compleixi tots els compromisos abans mencionats. 

 


