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Abrera, 
Vila Florida
Abrera s’ha incorporat al projecte Viles Flo-

rides, que promou la Confederació d’Horti-

cultura Ornamental de Catalunya (CHOC). 

Aquesta iniciativa distingeix les localitats que 

treballen per la transformació dels seus es-

pais públics a través de l’enjardinament i la 

millora dels espais verds.

Per a Viles Florides, l’ornamentació va més 

enllà de propiciar espais agradables i té en 

compte valors com la protecció dels espais 

verds, la millora de la qualitat de vida dels 

veïns i veïnes, l’estat i conservació del mo-

biliari urbà, la presència de parcs infantils, la 

conscienciació social envers les polítiques 

de sostenibilitat mediambiental i el desen-

volupament de les economies locals a través 

de l’atractiu dels jardins i parcs urbans.
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Tres Flors d’Honor
Les Flors d’Honor són el distintiu que certifica els munici-

pis com a Viles Florides i s’entreguen segons el criteri d’un 

jurat especialitzat. El nostre municipi va ser distingit amb 

tres Flors d’Honor, que certifiquen la nostra participació 

a Viles Florides i reconeixen la nostra aposta per la millora 

de l’espai urbà. 

Amb les Flors d’Honor es valoren aspectes com el patri-

moni vegetal i paisatgístic, la relació entre l’espai verd i el 

nombre d’habitants, la relació entre els recursos destinats 

al manteniment i la superfície verda i enjardinada, la diver-

sitat floral, la funcionalitat dels espais verds o l’existència 

d’un inventari de patrimoni vegetal reconeixent l’esforç, 

en la millora dels espais verds del nostre municipi. 
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Jesús Naharro, alcalde 
d’Abrera amb el guardó
de Viles Florides



Treball intens i continu
El context geogràfic que configura el nostre territori 

està pressionat per les infraestructures de comunica-

ció i transport, i de retruc, els usos residencials i d’ac-

tivitats. 

És per aquest motiu que el guardó de Vila Florida que 

hem obtingut ha estat gràcies al treball continu i reco-

negut dels nostres tècnics i tècniques dels departaments 

de Medi Ambient i Obres i Serveis.

Des de l’Ajuntament agraïm la constància, el treball intens 

i la dedicació per la millora i conservació de les nostres 

zones verdes, mobiliari urbà i en general, del patrimoni 

vegetal i paisatgístic que conforma el nostre municipi.
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Vista aèria del municipi d’Abrera



Patrimoni vegetal i paisatgístic
El nostre municipi té en els seus espais verds 

i enjardinats una garantia de la qualitat ur-

bana en l’espai d’ús ciutadà. Tenim dos tipus 

d’espais verds: parcs i zones verdes. 

Els parcs són d’ús i gaudi de la ciutadania, 

amb zones d’esbarjo infantil, bancs, parcs pai-

satgístics i parcs mixtes, que combinen  els va-

lors paisatgístics i el sentit pràctic d’ús quotidià.

D’altra banda, la utilitat de les zones verdes 

és harmonitzar visualment espais aparent-

ment dissonants com per exemple, els talus-

sos, rotondes, franges, que tenen un vessant 

més ornamental però també poden servir 

per delimitar espais de manera visualment 

agradable i ajudar a la integració paisatgís-

tica de l’entorn urbà, un gran exemple és la 

rotonda del Porró.

Des de l’Ajuntament d’Abrera es treballa per-

què el municipi sigui més agradable per a 

tothom.

El nostre municipi disposa de 10,6 hec-

tàrees de parc (el que equival a 15 camps 

de futbol) i 21 hectàrees de zones verdes 

(l’equivalent a 29 camps de futbol). 

Parc de l’Estació, situat al 
Passeig de l’Estació
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Abrera té 
un total de quasi 

32 hectàrees entre 
parcs i zones 

verdes (l’equivalent 
a 44 camps 

de futbol)
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Espais naturals d’interès
Al volant del riu Llobregat i a tocar del nostre 

nucli d’Abrera, es configura un espai amb un 

enorme interès natural i patrimonial.

El Torrent gran d’Abrera, un torrent que és 

afluent del riu Llobregat, és un espai d’alt in-

terès socioecològic del municipi. Disposa d’un 

Pla Especial de Protecció, centrat en el tram 

que transcorre pel polígon Sant Ermengol. 

Amb un itinerari de més de 5 quilòmetres, el 

Torrent gran ha esdevingut un entorn recrea-

tiu paisatgístic de primer ordre i és un espai 

molt visitat pels veïns i veïnes d’Abrera, per la 

seva qualitat i gràcies a un sender que trans-

corre pel seu interior ens permetrà descobrir 

un espai humit excepcional del qual des de 

l’Ajuntament fem el manteniment. De fet, el 

Torrent gran s’ha integrat a la xarxa de parcs 

i jardins municipals amb un caràcter d’espai 

“natural” (amb qualificació urbanística de 

zona verda). Es pretén que el Torrent gran 

segueix tenint aquest caràcter natural i poder 

efectuar millores cada any. 

Torrent gran d’Abrera, al polígon 
industrial de Sant Ermengol
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Un interès patrimonial situat al voltant del 

Llobregat, en el nostre municipi, és la Masia 

de Sant Hilari, de propietat i gestió munici-

pal. Es tracta d’un enclavament que havia es-

tat vila romana i que també acull una ermita 

preromànica. Aquest espai actualment acull 

un ramat d’ovelles que, amb la seva acció 

de pastura, contribueix a realitzar un man-

teniment de l’espai de la mateixa masia però 

també, de l’entorn del Llobregat. Es trac-

ta d’una gestió de la vegetació sostenible 

econòmicament i ambientalment, ja que el 

ramat està format per una dotzena d’ovelles 

de manera que no es corre el risc de realitzar 

una sobre pastura.

Masia de Sant Hilari. Construcció d’una sola 
nau amb absis rectangular coberta amb 
volta de canó

La Masia de Sant Hilari, 
espai d’interès patrimonial 
de propietat i gestió municipal
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També, al voltant d’una altra masia municipal, 

i un altre interès patrimonial del municipi, tro-

bem la Masia de Can Morral. Des de l’Ajunta-

ment hem creat un espai d’horta de vocació 

social. Es tracta dels Horts Socials de Can Mo-

rral. Tots els veïns i veïnes d’Abrera poden op-

tar a un d’aquests horts, als que s’accedeix per 

concurs públic a través d’unes convocatòries. 

Tot i ser de concurrència oberta, es puntua als 

candidats en funció de la renta familiar dispo-

nible, de la seva situació laboral, o del nombre 

de components de la unitat familiar. En total, 

es tracta de 74 parcel·les de titularitat munici-

pal de les quals 4 estan adaptades.

Els usuaris dels horts socials no poden fer ús 

de pesticides químics ni d’adobs artificials ni 

“fems”. 

Des de l’Ajuntament d’Abrera proporcionem 

de forma trimestral compost als horts. Dos 

cops l’any el compost procedeix de la plan-

ta de compostatge del Bages, on es tracta la 

fracció orgànica dels residus municipals i dos 

cops l’any, el compost procedeix del com-

postatge de la poda municipal, que es realit-

za en una parcel·la municipal dins del terme 

d’Abrera. Es tracta per tant, de compost de 

km 0. 

Els Horts Socials 
de Can Morral són en total 
74 parcel·les de les quals 4 

estan adaptades

Usuaris dels Horts Socials 
de Can Morral treballant 
la terra
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Espai forestal 
Abrera va patir els incendis forestals de l’any 1994. Al llarg dels 

anys la zona afectada s’ha anat recuperant. Ha anat sorgint bro-

lla amb romaní, màquia amb petits pins, cirerer d’Arbós, llen-

tiscle, etc. Però amb els anys, el pi blanc ha anat creixent de 

manera densa i vigorosa, assolint unes densitats perilloses en 

cas d’incendi. 

S’han iniciat els treballs de restauració forestal post incen-

dis corresponents a l’any 2017, dins del marc del conveni de 

col·laboració entre la Diputació de Barcelona, els Ajuntaments 

d’Abrera, Castellbisbal, Rubí, Ullastrell i l’Associació de propieta-

ris agroforestals, per a l’execució del projecte de restauració de 

millora forestal dels terrenys afectats pels incendis.

Zona de bosc del terme municipal d’Abrera 
amb Montserrat al fons

Es preveu que durant aquest any 2018 les feines 
de restauració de millora forestal es començaran 
a fer en les finques forestals d’Abrera 
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Manteniment 
dels parcs 
i el mobiliari urbà
A Abrera tenim subcontractada l’empresa d’in-

serció ÀURIA FIL, que treballa per a la integra-

ció laboral de les persones amb risc o situació 

d’exclusió social. Concretament, treballen amb 

persones que tenen algun tipus de discapacitat. 

La neteja dels parcs, el buidatge de papere-

res, la retirada de fulles (segons l’estació de 

l’any), etc. dels parcs del nucli d’Abrera i els 

seus barris, es realitza amb una freqüència 

diària (excepte festius).

El mobiliari urbà d’Abrera és inspeccionat 

(essencialment els parcs infantils) dos cops 

per setmana per a detectar les incidències 

que puguin haver-hi. 

La imatge superior correspon al Parc de la Vinya i l’inferior al 
Parc de Walt Disney.



Control 
de plagues
Des de fa uns anys, des de l’Ajuntament 

d’Abrera hem apostat pel control integral de 

plagues, aplicant tècniques biològiques ba-

sades en la promoció de la fauna natural.
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Des de la Deixalleria 
Municipal d’Abrera 

gestionem anualment 
200 tones de residus



Gestió de residus
Som un municipi amb una alta sensibilitat 

vers la problemàtica de la generació de re-

sidus. Disposem d’una Deixalleria Municipal 

en què es gestionen anualment 200 tones 

de residus (a més, realitza recollida selectiva 

de les següents fraccions dels residus muni-

cipals: paper cartró, vidre, envasos lleugers i 

matèria orgànica).

A més, també disposem de deu contenidors 

al nostre terme municipal per a la recollida 

selectiva d’oli domèstic (de fregir). I gestio-

nem els residus de la poda municipal, tritu-

rant-los en una parcel·la municipal per fer 

compostatge.
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Deixalleria Municipal situada
al carrer del Progrés, 15
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Gestió de l’aigua
El terme municipal d’Abrera es reparteix per 

les dues riberes del riu Llobregat. Els terrenys 

sedimentaris sobre els quals transcorre el Llo-

bregat configura un important aqüífer cone-

gut com a “Cubeta d’Abrera”. 

L’aigua que es consumeix a Abrera és d’ori-

gen freàtic, de l’aqüífer de la Cubeta d’Abre-

ra. L’ajuntament d’Abrera, que gestiona el 

100% de l’aigua, disposa de diferents pous 

municipals que proporcionen l’aigua tant de 

boca com de reg. 

El nostre municipi està integrat en la comu-

nitat d’usuaris d’aigües subterrànies. El nos-

tre alcalde, Jesús Naharro, és el president. 

L’aigua de rec també s’extreu de l’aqüífer.

El riu Llobregat pel seu pas 
al terme municpal d’Abrera



A Abrera som pioners en implantar 
noves tècniques de filtració ecològica 
al Center Aquàtic Municipal (CAM)
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem fet una in-

versió important per tal de millorar la qualitat 

de l’aigua de les piscines del Centre Aquàtic 

Municipal.

Aquesta millora consisteix, en l’apartat de 

filtració, pel canvi del sílex per eco vidre i, 

en l’apartat de desinfecció, per la instal·lació 

d’un sistema de raigs ultraviolats per eli-

minar tots els microorganismes i patògens 

de l’aigua i la implantació d’un residual des-

infectant amb electròlisi salina. L’electròli-

si salina és un sistema que permet produir 

clor en la mateixa piscina sense afegir-li 

productes químics a l’aigua. Es tracta d’un 

procés en què s’afegeix sal (clorur sòdic) a 

l’aigua i mitjançant l’electròlisi se separa el 

clor del sodi; el clor desinfecta l’aigua, i tor-

na a combinar-se amb el sodi, repetint-se el 

cicle indefinidament.

Els principals avantatges d’utilització d’aquest 

nou sistema són evitar trastorns oculars i 

dermatològics, evitar els riscos de la utilitza-

ció i emmagatzematge de productes químics 

i respecta i protegeix el medi ambient en re-

ciclar tots els seus elements.

La desinfecció per raigs ultraviolats con-

sisteix en la projecció d’un raig ultraviolat a 

l’aigua que passa pels filtres i que elimina a 

l’instant la matèria orgànica que hi pugui 

haver, la causant de les cloramines. Aquesta 

tècnica innovadora de netejar les impureses 

permet estalviar aigua i reduir la quantitat 

de clor a la mínima expressió.
Sistema de filtració i desinfecció 
per raigs ultraviolats
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Fomentem l’educació 
en horticultura
Amb el suport de l’Ajuntament, les escoles del nos-

tre municipi, Josefina Ibáñez, Francesc Platón i Sartí, 

Ernest Lluch i l’Escola Bressol Municipal Món Petit, 

treballen en el projecte “l’hort a l’escola”, amb la 

col·laboració de les famílies i els avis i àvies del Casal 

d’Avis d’Abrera. 

Fomentem 
l’activitat física
Condicionem el nostre espai per a rutes saludables. 

Aquestes rutes poden ser urbanes, periurbanes o na-

turals. Les anomenem els Camins d’Abrera i integren, 

en el nostre terme municipal, un seguit d’espais oberts, 

incloent-hi l’entorn del riu, les rieres i les torrenteres.

Hort de l’Escola Bressol 
Municipal Món Petit
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Voltants forestals d’Abrera 
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