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ERC Abrera
Butlletí d’informació municipal

PEC

Permet
implementar i
desenvolupar el
concepte de ciutat
educadora.

Posada en marxa del Projecte
Educatiu d’Abrera (PEA)
La Regidoria d’Ensenyament impulsa el Projecte Educatiu de
Ciutat (PEC) demostrant el seu compromís amb l’educació al
municipi
Els PECs són un instrument que busca implicar la societat en el model
d’educació que es vol pel territori. S’entén l’educació com a procés
d’aprenentatge continu, al llarg de tota la vida, i en el que ha de participar
tota la comunitat educativa.
En aquest sentit, el PEA busca les estratègies per a que les administracions
(regidories i Generalitat), els centres educatius, les famílies i tota la
comunitat (AMPAs i entitats) treballen conjuntament per desenvolupar
propostes d’actuació coordinades, promoure accions que afavoreixin
l’intercanvi d’experiències educatives i impulsar mesures per a famílies i
alumnes amb risc d’exclusió social.
L’administració local és l’encarregada de liderar aquest projecte, per la seva
capacitat de conèixer la realitat ciutadana, transformant el poble en un agent
educatiu.
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Ciutat
Educadora

Té funcions
d’intercanvi i
enriquiment de la
vida dels ciutadans.

Més informació

http://www.bcn.cat/
edcities/aice/
estatiques/catala/
sec_charter.html
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NOU: Arriben els
desfibril·ladors als
barris
Els sis nous desfibril·ladors donen
cobertura a tot el terme municipal
Els sis nous desfibril·ladors van ser instal·lats per
l’empresa CardioSOS el passat dimarts 20 de
febrer. Els sis dispositius s’han col·locat al carrer,
de manera que són accessibles les 24 hores del
dia.

augmenten l’índex de supervivència fins a un
70%.

Els nous desfibril·ladors externs automàtics
(DEA) tenen una assistència per veu, de manera
que només cal prémer el botó d’inici de l’aparell
i seguir les instruccions.

Podeu trobar els nous DEA a les següents
ubicacions:
Nucli urbà: davant el Casal d’Avis (carrer
Rosers).
Santa Maria de Vilalba: davant del Casal Santa
Maria Vilalba (carrer Major).
Can Vilalba: davant la Masia Can Vilalba
(avinguda Circumval·lació).
Sant Hilari: A una banda de l’edifici de les
Regidories de Serveis Socials i Dones i Igualtat
(carrer Valldoreix).
Les Carpes: Casal Social Les Carpes (carrer
Empordà).
Can n’Amat: Estem estudiant la seva ubicació
definitiva amb els nostres serveis tècnics.

No caldrà formació
prèvia per poder fer
servir els
desfibril·ladors
L’aparell detecta de manera automàtica l’estat
del cor de la persona atesa i programa
automàticament les descàrregues. En cas
d’aturada cardíaca, l’ús de desfibril·ladors

COM PUC COL·LABORAR?
Si tens alguna idea, ets un expert en aquest tema o simplement
t’interessa col·laborar i t’agradaria aportar la teva visió posa’t en
contacte amb el nostre regidor. Pots contactar el Xavier al següent
correu electrònic:
serretmf@ajuntamentabrera.cat
El Xavier és regidor de Medi Ambient i Sanitat, així com Segon Tinent
d’Alcalde des del 2015.
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