
El Boc’n’Roll arriba a les escoles 
d’Abrera 
El passat dimecres 7 de març es van repartir embolcalls 
reutilitzables entre els alumnes de primària 

La regidoria de Medi Ambient està treballant en la redacció del Pla Local de 
Prevenció de Residus gràcies a la subvenció de l’Agència de Residus de 
Catalunya (ARC), perquè el millor per cuidar el medi ambient és evitar la 
generació dels residus. 

Mentre s’acaba aquest Pla la regidoria ja treballa en determinades accions 
puntuals i concretes per la promoció de la la reducció de residus com el 
repartiment d’embolcalls Boc’n’Roll a les tres escoles de primària del poble. 

Aquest embolcall, de la marca Roll’Eat, és reutilitzable i serveix per portar els 
entrepans o la fruita. El Boc’n’Roll és ajustable, plegable, es pot rentar a la 
rentadora i està lliure de BPA. 
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18.000€ 
És l’ajut de l’ARC 
per promoure 
accions en 
prevenció de 
residus. 

1.000 embolcalls 
És el nombre 
d’embolcalls 
reutilitzables que 
s’han repartit. 

Tots els alumnes 
de primària 
Entre 1r i 6è han 
rebut un Boc’n’Roll.



Creació de l’arxiu 
històric d’Abrera 
La regidoria de acció cultural ha 
impulsat la creació del l’arxiu històric 
municipal d’Abrera 

L’arxiu s’està organitzant seguint criteris 
arxivístics i normatius de documentació en 
paper ja sigui pública o de donacions privades, 
amb la finalitat de que aquest arxiu pertanyi al 
Sistema d’Arxius de la Generalitat de Catalunya. 

Paral·lelament la nostra regidora ha cercat en 
diversos arxius, documents referents a Abrera 
per completar el fons, a l’Arxiu de la Corona 
d’Aragó, Archivo Histórico Nacional, Biblioteca 
de Catalunya, arxiu històric de protocols de 
Barcelona, fonts notarials i l’arxiu del Bisbat de 
St. Feliu de Llobregat. S’han trobat documents 
des de l’Edat Mitjana fins el segle XX, 
posteriorment digitalitzats. 

La creació d’un arxiu històric municipal 
permetrà oferir un servei als ciutadans, 
estudiants i treballadors municipals accedint al 
fons organitzat seguint la normativa i ser la base 
per la recerca històrica del municipi. 

 La 3ª i darrera fase de 
la digitalització de 
l’arxiu fotogràfic en 
marxa 

Al 2016 ja en va organitzar el fons 
d’imatges dipositats a l’Ajuntament 
mitjançant un pla d’ocupació. Es van 
registrar a una base de dades més de 
4,000 fotografies, seguint normes 
arxivístiques. La segona fase, l’any 
2017, va consistir en digitalitzar-les. 
La darrera fase preveu la creació d’un 
web obert a la ciutadania gràcies a la 
qual es podrà consultar tot aquest 
material històric. 
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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 la nostra regidora. Pots contactar la M. José al següent 
correu electrònic: 

        orobitgdm@ajuntamentabrera.cat 

La M. José és regidora d’Acció Cultural i Patrimoni, així com regidora 
d’Educació des del 2015.


