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PROPOSTES ABRERA-CENTRE
Estudiarem la viabilitat d’una residència-centre de dia
municipal amb assistència 24h. Ampliarem l’edifici del
Casal d’Avis, renovarem el mobiliari i el dotarem de més
serveis (rehabilitació, menjador, més hores d’infermeria, ...)
segons demanda.
Fomentarem i facilitarem la construcció d’habitatges als
espais pendents d’urbanitzar del centre d’Abrera. Treballarem
per aconseguir habitatges socials i facilitar el lloguer per a
joves i la població en general.
Estudiarem el canvi d’emplaçament de les piscines d’estiu
(afectades per l’ARE) a un espai annex al CAM. Construirem
pistes de pàdel i voleï/futbol- platja a l’antiga pista de tenis.
Dissenyarem, en estreta col·laboració amb els comerciants
locals, un Pla de Dinamització Comercial i urbanística.
Transformarem l’antiga comissaria en l’Arxiu Municipal
perquè tothom el pugui consultar.
Replantejarem les places Dr. Trueta i Constitució i el parc
infantil de la plaça Pau Casals, de forma participada.

IES Voltrera: treballarem per aconseguir que es porti a terme
el més ràpid possible el projecte d’ampliació.
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Farem les gestions necessàries davant la Generalitat per
aconseguir atenció sanitària de qualitat les 24h. Demanarem
la construcció a Abrera del CUAP del Baix Llobregat Nord.
Escola bressol municipal: valorarem les necessitats de places i
establirem subvencions tarifades per facilitar l’accés a les famílies.
Adequarem més espais per realitzar activitats de joves.
Estudiarem l’ampliació de l’edifici de l’Ajuntament per
donar un millor servei a la ciutadania.
Prolongarem el passeig de l’Estació fins a l’estació dels FGC.
Continuarem fent gestions i insistint en la necessitat d’eliminar
la C-55 al seu pas per Abrera centre i el Rebato.
Farem les actuacions necessàries per fer més segures les
cruïlles perilloses.
Construirem una rotonda al semàfor del pont del carrer
Treball per seguretat i per dignificar aquesta entrada a Abrera.
Farem un passeig cap al Centre Comercial Montserrat
Centre, segur,amb il·luminació i zones d’ombra.

PROPUESTAS COMUNES
CON OTROS BARRIOS DE ABRERA
Apoyaremos a las entidades y asociaciones (culturales,
sociales, deportivas, vecinales,...) y facilitaremos su gestión.
Realizaremos planes anuales de mantenimiento y mejora
del asfaltado, las aceras, el mobiliario urbano, los parques
y jardines, el alcantarillado y la limpieza vial. Eliminaremos
las barreras arquitectónicas.
Contenedores de basura: los renovaremos, aumentaremos
su número y replantearemos su ubicación.
Mejoraremos la circulación y el transporte público y escolar.
Adecuaremos rutas hacia barrios y polígonos. Realizaremos
las gestiones oportunas para conseguir ser Zona Tarifaria 2.
Realizaremos planes locales de control de mosquitos y otras
plagas que complementen la acción del Consell Comarcal.
Promocionaremos y apoyaremos las fiestas y actividades populares.
Fomentaremos la práctica deportiva libre creando itinerarios
para caminar y para running y ampliando el carril bici.
Crearemos la figura del Concejal de Barrios como interlocutor
directo con el Ayuntamiento. Nos acercaremos a los
barrios mediante la realización de actos formació
de rendición de
cuentas, explicación y valoración de proyectos, debates, etc.
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Los proyectos que afecten al futuro
del barrio se llevarán a
Casal Avis administración solidaridad
cabo implicando a vecinos, habitatge
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