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PRESSUPOSTOS
En la sessió ordinària celebrada el
28 de gener passat, el Ple municipal
de l’Ajuntament d’Abrera va aprovar
els Pressuposts Generals de la corporació per a aquest 2016.
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CARNESTOLTES
Des dels més menuts del poble a la
nostra gent gran, els veïns i veïnes
d’Abrera van donar la benvinguda al
Rei de la Gresca, el Carnestoltes.

SOSTENIBILITAT
La Brigada Municipal de
l’Ajuntament d’Abrera ha estrenat
una camioneta híbrida, que combina
benzina i gas liquat de petroli (GLP)
com a combustible.
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PRESSUPOSTOS
En la sessió ordinària celebrada el 28
de gener passat, el Ple municipal de
l’Ajuntament d’Abrera va aprovar els
Pressuposts Generals de la corporació
per a aquest 2016.
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VISITA A SEAT
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i
la regidora de Promoció Econòmica,
Comerç i Turisme, Mònica TorreMarín, van assistir a l’acte de posada
de la primera pedra del nou Centre
d’Atenció i rehabilitació Sanitària
(CARS) de SEAT.
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CARNESTOLTES
Des dels més menuts del poble a la
nostra gent gran, els veïns i veïnes
d’Abrera van donar la benvinguda al
Rei de la Gresca, el Carnestoltes.

11 DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro,
i la regidora de Dones i Igualtat,
Guadalupe Marcos, acompanyats
d’altres regidors i regidores de
l’Ajuntament, van participar en els
diferents actes organitzats amb motiu
del Dia Internacional de la Dona amb
el lema «Seguim lluitant!».

12 SOSTENIBILITAT
La Brigada Municipal de l’Ajuntament
d’Abrera ha estrenat una camioneta
híbrida, que combina benzina i
gas liquat de petroli (GLP) com a
combustible.
14 PLA LOCAL DE JOVENTUT
El Casal de Joves d’Abrera va acollir
l’11 de febrer la segona trobada de
joves per a l’elaboració del Pla local
de Joventut 2016-2019. L’objectiu
d’aquesta trobada es va centrar en
treballar la fase de propostes.

El Butlletí Municipal d’Abrera es distribueix gratuïtament a tots els habitatges de la vila. Si
algú no el rep per la circumstància que sigui, demanem que avisi el Departament de Comunicació de l’Ajuntament al telèfon 93 770 47 32 o 93 770 03 25.
Edita: Departament de Premsa i Comunicació. Disseny gràfic: Montse Farré. Impressió: Gestor
gràfic. D.L: B-37061-82.
Més informació a www.ajuntamentabrera.cat
Si voleu enviar les vostres cartes al Butlletí Municipal d’Informació ho podeu fer a butlleti@ajuntamentabrera.cat o al Registre de l’Ajuntament (plaça de la Constitució, 1).
La carta ha d’estar signada amb nom i cognoms i el número del DNI, i l’extensió màxima és de 200 paraules. Es publiquen totes les cartes per estricte ordre d’arribada, tret
les que siguin injurioses.
La redacció no comparteix necessàriament les opinions publicades.
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“Aquests pressupostos tenen un important caràcter social i
recullen les prioritats de l’actual equip de govern: el reforç de les
polítiques socials i la generació d’ocupació”

T

T

reballar al servei dels veïns i veïnes d’Abrera. Aquest
és l’objectiu principal dels Pressupostos Generals de
2016, aprovats pel Ple municipal el 28 de gener passat. Amb un total de 14.279.443,39 euros, aquests pressupostos tenen un important caràcter social i recullen les
prioritats de l’actual equip de govern: el reforç de les polítiques socials i la generació d’ocupació.

rabajar al servicio de los vecinos y vecinas de Abrera. Éste es el objetivo principal de los Presupuestos
Generales de 2016, aprobados por el Pleno municipal el 28 de enero pasado. Con un total de 14.279.443,39
euros, estos presupuestos tienen un importante carácter
social y recogen las prioridades del actual Equipo de Gobierno: el refuerzo de las políticas sociales y la generación de empleo.

Així, els departaments d’Acció Social i Promoció Econòmica han quedat reforçats per a aquest any. Hem incrementat
en un 37,91% les despeses d’Acció Social i un 30% l’atenció
a les famílies amb ajuts. Per tal d’ajudar a trobar feina als
nostres veïns i veïnes aturades, hem destinat 230.000 euros per als dos nous Plans d’Ocupació i hem dotat el Pacte
Local d’una partida de 20.000 euros.

Así, los Departamentos de Acción Social y Promoción
Económica han quedado reforzados para este año. Hemos incrementado en un 37,91% los gastos de Acción Social y un 30% la atención a las familias con ayudas. Para
ayudar a encontrar trabajo a nuestros vecinos y vecinas
parados, hemos destinado 230.000 euros para los dos
nuevos Planes de Empleo y hemos dotado el Pacto Local
de una partida de 20.000 euros.

En el capítol d’inversions, el pressupost d’aquest any
contempla una inversió de 1.182,45 € en cadascun dels
nostres veïns i veïnes d’Abrera, segons el padró oficial de
12.071 persones. Apostem per la millora del medi ambient,
de l’enllumenat públic i la rehabilitació dels nostres edificis públics, molt utilitzats per les diferents associacions i
veïns d’Abrera.
En aquest Abrerainfo també trobareu la informació referent a l’activitat del nostre Ajuntament en els darrers
mesos: visites institucionals, festes populars, reunions
amb altres administracions... Des del Gabinet d’Alcaldia i
les diferents regidories treballem per fer d’Abrera cada dia
un poble millor, una tasca molt important que no podríem
fer sense la vostra col·laboració. Tots fem amb il·lusió una
Abrera millor.

En el capítulo de inversiones, el presupuesto de este año
contempla una inversión en cada uno de nuestros vecinos
y vecinas de Abrera de 1,182.45 €, según el padrón oficial
de 12.071 personas. Apostamos por la mejora del medio
ambiente, del alumbrado público y la rehabilitación de
nuestros edificios públicos, muy utilizados por las diferentes asociaciones y vecinos de Abrera.
En este Abrerainfo también encontraréis la información
referente a la actividad de nuestro Ayuntamiento en los
últimos meses: visitas institucionales, fiestas populares,
reuniones con otras administraciones... Desde el Gabinete de Alcaldía y las diferentes concejalías trabajamos
para hacer de Abrera cada día un pueblo mejor, una tarea
muy importante que no podríamos hacer sin vuestra colaboración. Todos hacemos con ilusión una Abrera mejor.

L’alcalde
Jesús Naharro
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El Ple municipal aprova els Pre
En la sessió ordinària celebrada el 28 de gener passat,
el Ple municipal de l’Ajuntament d’Abrera va aprovar
els Pressuposts Generals de la corporació per a aquest
2016, amb els vots a favor de PSC, ERC i CiU, i els vots
en contra d’Abrera en Comú, ADA, PP i C’s.

A

mb un total de 14.279.443,39 euros, aquests són
els primers pressupostos de l’actual mandat. Per
a la seva elaboració, s’han tingut en compte les
prioritats de l’actual equip de govern municipal. Aquestes
són: la generació d’ocupació i el reforç de les polítiques
socials. Així, aquests pressupostos tenen una especial
incidència en els departaments d’Acció Social, Promoció
Econòmica, Ensenyament, i Manteniment dels Espais
Públics.
“El pressupost que acabem de presentar s’ha incrementat,
en total, un 7,39% respecte a l’any 2015. Són uns
pressupostos amb remarcat caràcter social, en què les
ajudes a les famílies s’han incrementat globalment en un
20,44%”, va destacar l’alcalde, Jesús Naharro.
“Trabajamos para que las ayudas y los servicios a todas
las personas que más lo necesitan estén bien fortalecidos;
ahora más que nunca debemos destinar recursos a
los departamentos de Servicios Sociales y Promoción
Económica, sin dejar de atender todas las necesidades del
municipio”, va afegir l’alcalde.

Partides noves

Els Pressupostos Generals de 2016 presenten partides de
nova incorporació com són el Pacte Local per a l’Ocupació,
la redacció d’un Planejament General, la protecció del
consumidor, despeses d’accions culturals i arxiu municipal,
entre d’altres.

+20,44%
EN AJUDES
A LES FAMÍLIES

Ingressos 2016

PACTE LOCAL PER L’OCUPACIÓ

Ingressos capital 1,18%
Transferències de capital 3,85%
Transferències corrents 21,72%

Taxes 24,25%

Pressupost 2016
14.279.443,39 euros

+7,39%
vers l’any 2015

Actius financers 0,17%

Impostos directes 46,73%

Impostos indirectes 2,1%
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essupostos Generals de 2016
Inversions

Dins les inversions previstes per a aquest 2016 s’inclouen
iniciatives per millorar la qualitat del medi ambient i
l’eficiència energètica, com ara la substitució dels semàfors
convencionals per noves unitats amb il·luminació LED,
una auditoria de l’enllumenat públic realitzada amb la
Diputació de Barcelona, o la instal·lació de compensadors
de l’energia elèctrica reactiva a les dependències
municipals.
També s’invertirà en la rehabilitació de parcs i jardins, vies
públiques, manteniment d’edificis municipals, la millora de
la xarxa de clavegueram i un pla de mobilitat que inclourà
la finalització del carril bici del carrer Barcelona.
Per a l’elaboració dels Pressupostos Generals 2016
de l’Ajuntament d’Abrera, s’han tingut amb compte
les aportacions dels veïns i veïnes que van participar
en l’Audiència Pública del passat 12 de novembre de
2015, així com les que ens han fet arribar, en paper o
correu electrònic veïns i veïnes del nostre poble. Des de
l’Ajuntament d’Abrera agraïm aquestes col·laboracions.
Aquests pressupostos també inclouen partides per estudiar en
profunditat diferents projectes com són un Pla de Comunicació,
el Pla Educatiu Municipal, el Pla de Joventut, estudis d’Acció
Cultural, estudis de Patrimoni, l’inventari dels edificis
municipals, el projecte d’instal·lació de xarxes d’aigües, així
com la previsió de diversos projectes d’Urbanisme.

REHABILITACIÓ DE
PARCS I JARDINS I
VIES PÚBLIQUES

MILLORAR LA QUALITAT DEL MEDI AMBIENT
I L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Despeses 2016

Transferències
corrents 4,56%
Despeses
financeres 0,02%

Béns i serveis 47,11%

Despeses 2016
14.279.443,39 euros

Inversions 9,17%
Transferència capital 0,32%
Personal 38,66%
Actius
financers 0,17%
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Jesús Naharro participa a la presentació de l’informe tècnic que
avala la inversió en la Ronda del Vallès o Quart Cinturó (B-40)

a seu de la Conselleria de Territori i Sostenibilitat va
acollir el 4 de febrer passat la presentació de l’informe
tècnic que avala la inversió en la infraestructura de la
Ronda del Vallès o Quart Cinturó (B-40). L’alcalde d’Abrera,
Jesús Naharro, i el regidor d’Obres i Serveis, Parcs i Jardins,
Urbanisme i Mobilitat, Albert Roca, van assistir-hi. L’acte
va anar a càrrec del conseller Josep Rull, la presidenta de
la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el president de
la patronal CECOT, Antoni Abad. L’esdeveniment també va
comptar amb l’assistència dels alcaldes de Martorell, Viladecavalls i Terrassa, i representants de les empreses Mercadona i SEAT.
Per a l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, “hem d’apostar per
la presentació d’aquest projecte, apostar perquè s’inverteixi
logísticament en infraestructures, que això faci més competitiu el nostre sector industrial i es generi més ocupació de
qualitat”.

L’informe tècnic ha estat elaborat per l’Institut Cerdà per
encàrrec de la Diputació de Barcelona i la patronal CECOT. L’estudi quantifica els beneficis que aportaria, per a
l’economia i les empreses, la finalització i explotació del
tram Abrera – Terrassa. L’estalvi intern de les empreses seria de sis milions d’euros anuals i l’estalvi en l’àmbit de la
mobilitat, de 24 milions anuals. En termes de sostenibilitat,
s’evitaria l’emissió de 6.700 tones anuals de CO2 i l’impacte
macroeconòmic s’ha xifrat en 252 milions.

Reunió de batlles del Baix Llobregat Nord pel
Projecte d’Especialització i Competivitat Territorial (PECT)

D

es de l’Ajuntament d’Abrera vam participar a l’acte
de presentació del Projecte d’Especialització i
Competitivitat Territorial (PECT), a càrrec del
Consell Comarcal del Baix Llobregat, que va tenir lloc a
Martorell el 19 de gener passat. L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i la regidora d’Hisenda, Guadalupe Marcos,
van assistir-hi, juntament amb d’altres batlles i regidors
del Baix Llobregat Nord. L’objectiu és acollir-se al nou
finançament europeu conegut com a RIS3, el nou model
que substitueix els fons FEDER.

El Consell Comarcal del Baix Llobregat va presentar, en
tres sessions a Martorell, Cornellà i Sant Feliu de Llobregat, els projectes que inclouran per a la convocatòria del
RIS3 dividits en sis sectors: l’automoció, la salut mental,
l’aeroagroambiental, l’emprenedoria, el tercer sector i
el talent.
Segons l’alcalde, Jesús Naharro, “des d’Abrera hem mostrat interès per ampliar una línia més l’especialització,
amb una proposta emmarcada en l’àmbit de la logística,
la manufactura i l’embalatge, sectors tots tres relacionats directament amb l’activitat actual del municipi i el
territori. Una professionalització del sector implicaria
millores de competitivitat i mediambientals”.
Des de l’Ajuntament d’Abrera veiem amb optimisme
aquesta línia de subvencions que, tot i que no tindran
una visualització tan tangible com les anteriors, permetran treballar de forma transversal, des de l’àmbit formatiu fins a l’ocupacional.

SEAT/POUM
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L’

Comencen les obres del nou
Centre d’Atenció i rehabilitació Sanitària (CARS) de SEAT

alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i la regidora de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Mònica
Torre-Marín, van assistir a l’acte de posada de la
primera pedra del nou Centre d’Atenció i Rehabilitació Sanitària (CARS) de SEAT. L’esdeveniment va tenir lloc el 26
de febrer, al centre de la factoria d’Abrera, i va ser presidit
pel conseller d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de
Catalunya, Jordi Baiget, i el vicepresident de Recursos Humans de SEAT, Xavier Ros.
Els alcaldes de Martorell i Sant Esteve de Sesrovires, així
com diversos regidors d’aquests municipis veïns, també van
assistir a l’acte, en què SEAT va rebre el Certificat AENOR
Empresa saludable. La companyia és la primera del sector
d’automoció a Espanya que rep aquest reconeixement.
Municipi amb valor afegit
Per a Jesús Naharro, “que Abrera estigui present en aquests
actes és molt important. SEAT forma part d’Abrera”, va destacar l’alcalde. “He tingut l’ocasió de parlar amb el nostre
conseller d’Empresa i Coneixement i li he comentat que
Abrera està ubicada en un lloc estratègic. Entre tots hem
d’estructurar-la com a una àrea de coneixement, de treball,
per donar servei a empreses grans com SEAT, Mercadona,

i altres companyies que tenen pensat ubicar-se al nostre
territori. Hem de donar un valor afegit”, va explicar Jesús
Naharro.
Responsabilitat social
La regidora de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme de
l’Ajuntament d’Abrera, Mònica Torre-Marín, va destacar
que tenim “molts veïns d’Abrera que treballen a SEAT o amb
familiars que hi treballen. Ja tocava que les empreses més
grans s’adonessin de la responsabilitat social que tenen,
amb temes com la salut dels treballadors i la prevenció de
malalties”.
Centre de salut innovador
El futur Centre d’Atenció i Rehabilitació Sanitària (CARS)
de SEAT, que es posarà en funcionament a finals d’aquest
any, estarà dedicat íntegrament a la salut i al benestar de
l’empleat. Disposarà d’una superfície de 1.300 metres quadrats i suposarà una inversió de tres milions d’euros. Per
atendre els més de 14.000 treballadors, l’empresa comptarà
amb 25 professionals especialitzats en diferents àmbits de
la medicina com la traumatologia, radiologia, cardiologia,
psiquiatria o psicologia.

Inici del la Revisió de Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Abrera

A

dels serveis tècnics de l’ajuntament es posarà a treballar
amb l’equip guanyador de l’adjudicació, per tal de traspassar tota la informació necessària per començar amb l’estudi
i anàlisi de la revisió del planejament.

Aquesta revisió del planejament urbanístic tindrà diferents
fases. Una de les més importants serà el Procés Participatiu,
que farà que els veïns i veïnes d’Abrera puguin donar la seva
opinió en els diferents temes que afecten aquesta revisió i
analitzar-los per tal que la presa de decisions sigui la millor.

Ens els propers mesos es convocarà a la població
per poder participar en les diferents
taules rodones per poder donar la
seva opinió de com volem que sigui el nostre poble. Aquesta convocatòria es farà de diferents
maneres perquè arribi a tota la
població.

Actualment estem en una fase inicial, en la que s’ha adjudicat l’equip d’assessorament per la revisió del pla. L’equip

El nostre futur poble
l’hem de fer entre tots!

l mes d’abril d’enguany començarà la revisió del
Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM)
d’Abrera, amb l’objectiu de començar-lo immediatament. Per part l’equip de govern veiem necessari, per al
bon desenvolupament del nostre poble, que el planejament
urbanístic s’actualitzi, i pugui definir quines són les futures
actuacions que definiran Abrera en un futur proper.
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Veïns i veïnes de totes les edats celebren
a Abrera el Carnaval 2016

es dels més menuts del poble a la nostra gent gran,
els veïns i veïnes d’Abrera van donar la benvinguda
al Rei de la Gresca, el Carnestoltes. Les activitats del
Carnaval van començar el 4 de febrer, dijous gras. La plaça
de la Constitució va reunir nens i nenes del poble que van
participar a l’espectacle infantil realitzat per la companyia
Gil & Ratataplam.
El Casal d’Avis del Barri de Santa Maria va acollir un berenar
típic de dijous gras amb truites i botifarres com a ingredients
destacats de l’àpat. Unes cinquanta persones van participar
en el berenar, el primer organitzat per la nova Junta del Casal, que va comptar amb l’assistència de l’alcalde d’Abrera,
Jesús Naharro, el regidor d’Esports, Salut i Gent Gran, Francisco Sánchez Escribano, i la regidora d’Hisenda, Serveis
Socials, Dones i Igualtat i Millora, Guadalupe Marcos.
La festa va continuar el dissabte 6 de febrer amb la Gran Rua
de Carnestoltes, que va començar al parc de Can Morral i va
finalitzar a la plaça Pau Casals, després de recórrer diversos

Lucia Moratalla Torres, de l’Escola
Abrera, guanyadora del Concurs de
Cartells Infantil de Carnestoltes 2016

L

a Lucia Moratalla Torres, de
7 anys d’edat i alumne de
l’Escola Abrera, és l’autora
carnestoltes
del cartell de la festa més diverti2016
da de l’any. Més de trenta nens i
nenes d’Abrera van participar en
el Concurs de Cartells Infantil de
Carnestoltes 2016.
Celebrem
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carrers del municipi com el passeig Estació i l’avinguda Generalitat. El Carnestoltes va encapçalar la rua, una tradició
que hem recuperat enguany. Jorge la Suerte i Disco Band
Disc van animar el ball en una plaça plena de veïns i veïnes
de totes les edats, que no van parar de ballar fins al vespre.
Durant la festa, el jurat del concurs de disfresses es va reunir
al Casal d’Avis per decidir els premis, que després van entregar a l’escenari de la plaça juntament amb l’alcalde, Jesús
Naharro, i la regidora de Joventut, Cultura i Comunicació,
Davinia Megías. Després, i recuperant un costum de fa anys,
el Rei Carnestoltes va ser cremat al mig de la plaça.
Finalment, el grup La Cremallera va amenitzar el Carnestoltes Infantil que va tenir lloc a la plaça Pau Casals el diumenge 7 de febrer, on els petits van ballar amb els seus pares.
Des de la Regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Abrera
donem les gràcies a la Comissió del Carnestoltes, Protecció Civil, Brigada Municipal i Policia Local per la seva
col·laboració. Moltes gràcies a tots i totes!

L

Donació per una bona causa

es Zumberas d’Abrera de Rakel van lliurar el premi en
metàl·lic obtingut al concurs de disfresses del Carnestoltes d’Abrera a la veïna d’Olesa de Montserrat, Esther Lozano, mare de l’Arnau. El petit està superant un neuroblastoma
estadi 3. L’import de la donació va ser de 240 euros. D’aquests,
120 corresponien al premi a la comparsa més participativa,
més 120 euros que les noies ‘zumberas’ van afegir.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA

ACTES CULTURALS

Celebració del 1er Campionat d’Habilitat amb Motoserres Vila d’Abrera

L

a plaça Pau Casals va acollir el dissabte 27 de febrer el 1r
Campionat d’Habilitat amb Motoserres Vila d’Abrera. Tot
i les adversitats climàtiques, els participants van poder
posar a prova les seves perícies amb les motoserres.
Els concursants van exhibir les seves destreses amb les motoserres transformant diversos troncs en escultures: la torre d’un
castell, una flor, cadires...
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem organitzat aquest campionat juntament amb JRC Eines i Jardins, una empresa ubicada al
nostre municipi, dedicada a la venda i reparació de maquinària
agrícola, forestal i jardineria. També hi van col·laborar Jaume
Brugues SCP i Hitachi.
L’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, acompanyat per la regidora
de Joventut, Cultura i Comunicació, Davinia Megías, va entregar els premis als tres guanyadors del concurs: Òscar Fernández, Arnau Tarragó i Juan Carlos de la Cruz.

Celebrem el Dia d’Andalusia

E

l gimnàs de l’Escola Francesc Platón Sartí va acollir, el
diumenge 28 de febrer, les activitats organitzades per
l’associació Juventudes Rocieras de Abrera, amb motiu de
la celebració del Dia d’Andalusia. L’alcalde, Jesús Naharro, va assistir a la festa acompanyat de la regidora de Joventut, Cultura
i Comunicació, Davinia Megías, i la regidora d’Hisenda, Serveis
Socials, Dones i Igualtat i Millora, Guadalupe Marcos.
La festa va començar amb una missa rociera, oficiada pel mossèn Enric Aymerich, amb la música i les veus del cor Alhambra
de l’Hospitalet de Llobregat. Seguidament, l’alcalde va agrair a
tots els presents la seva assistència i va destacar que Abrera és
un poble orgullós de les arrels andaluses de molts dels seus veïns
i veïnes.
L’acte de celebració va continuar amb les actuacions dels diferents grups de ball de l’entitat, amb flamenc, salsa i zumba. També hi va haver begudes, entrepans i tapes típiques
d’Andalusia amb El Racó de la Montse.

El Dia d’Andalusia també va ser celebrat el 28 de febrer per l’Escola
de Dansa Juan Antonio Garcia, amb una exhibició de sevillanes a
la plaça Rafael Casanovas.

Èxit de participació a la inauguració de l’exposició Granados (1916-2016)

L’

alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, la regidora de Joventut, Cultura i Comunicació, Davinia Megías, i la regidora
d’Ensenyament, Acció cultural i Patrimoni, María José
Orobitg, van assistir a l’obertura de l’exposició monogràfica Granados (1916-2016), que va tenir lloc a la Casa de Cultura el dissabte 5 de març a la tarda. També va assistir a l’acte inaugural el
regidor de Cultura d’Olesa, Xavier Rota.
Els abrerencs Aurora Escribano i Jordi Casas van emprar dos anys a
crear i organitzar l’exposició, que es va exhibir a la Casa de Cultura
del 5 al 18 de març. La mostra homenatjava la figura del pianista
i compositor Enric Granados (Lleida, 1867 – Canal de la Mànega,
1916) i l’època en què va viure, el Modernisme.
La inauguració va comptar amb una audició de piano, a càrrec de
Jordi Casas, que va interpretar diverses obres de Granados. També

la Coral Contrapunt, entitat que va col·laborar en l’organització de
l’exposició, va interpretar peces del compositor amb la direcció
d’Oriol Hernández. Unes 130 persones van assistir al concert, que
va omplir l’auditori de la Casa de Cultura del nostre municipi.
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Concessió d’un ajut d’emergència al Fons Català
de Cooperació per al Desenvolupament per a la campanya
d’acollida de població refugiada

D

es de la Regidoria d’Acció Social de l’Ajuntament
d’Abrera hem concedit un ajut d’emergència al
Fons Català de Cooperació per al Desenvolupament per a la campanya d’acollida de població refugiada
en trànsit a Europa. L’ajut, a càrrec del pressupost 2015,
és de 12.496,01 euros i està destinat a les víctimes dels
conflictes armats a l’àrea mediterrània, com ara la guerra
civil a Síria.
A causa de la gravetat de la situació, i en resposta a la demanda de diversos municipis catalans, el 4 de setembre
de 2015 el Fons Català va convocar una reunió amb els
ajuntaments i ens locals socis del Fons. En la trobada es va
acordar una estratègia per a donar suport i acollir aquests
refugiats centrada en quatre eixos: assistència en les rutes de fugida, suport als municipis de la ruta, planificació i
gestió de l’acollida, i allotjament a diferents municipis de
Catalunya.

d’acollida i solidari, en la sessió celebrada el 24 de setembre de 2015. Els grups PSC, Ad’A, Abrera en Comú, ERC i
CiU van presentar la moció, que insta el Govern espanyol i
la Generalitat de Catalunya a realitzar diverses iniciatives
per tal de millorar l’assistència de les persones refugiades
i el dret d’asil.
Pròximament, des de la Regidoria d’Acció Social organitzarem una xerrada amb Creu Roja que ens ajudarà a comprendre com podem ajudar aquestes famílies a integrar-se
en la nostra societat.

Municipi d’acollida i solidari
El Ple municipal de l’Ajuntament d’Abrera va aprovar
per unanimitat la declaració d’Abrera com a municipi

Juguem en família, aprenem amb el joc dels infants

D

urant aquest curs 2015/2016, des del Centre
Obert “La Galàxia” de l’Ajuntament d’Abrera hem
ofert un espai de joc compartit entre els infants
i les seves famílies, seguit d’un espai de reflexió per als
pares i mares sobre les emocions, actuacions i experiències viscudes amb els seus fills i filles durant el joc, potenciant actituds positives entre les famílies i reforçant
pautes educatives a través del grup. Alhora s’ha pogut
transmetre a les famílies la importància del joc en el
creixement i desenvolupament dels infants i la necessitat d’un acompanyament positiu i educatiu.
Un total de 17 famílies, amb els seus fills i filles, han participat en aquesta activitat.
A banda, i com ja és habitual a la programació del centre, s’han realitzat dos xerrades en el marc dels “Cafè
de famílies”: una, sobre l’ús de les noves tecnologies

en els infants a càrrec de Cabalbaix i, una altra, sobre
l’educació, els valors i l’esport a càrrec del Jonathan
Quina, entrenador de bàsquet.
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8 DE MARÇ. DIA INTERNACIONAL DE LA DONA
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Seguim lluitant! Celebrem el 8 de març,
Dia Internacional de la Dona

L’

alcalde d’Abrera, Jesús Naharro, i la regidora de
Dones i Igualtat, Guadalupe Marcos, acompanyats
d’altres regidors i regidores de l’Ajuntament, van
participar dimarts 8 de març en els diferents actes organitzats amb motiu del Dia Internacional de la Dona amb el lema
«Seguim lluitant!».
“Les dones, fora o dins de casa, fem una feina molt important al llarg de la nostra vida. Volem commemorar aquesta
lluita recordant que, l’any 1911, un grup de dones que lluitaven pels seus drets van tenir una mort espantosa, reclamaven la igualtat salarial i la disminució de la jornada laboral.
També s’ha hagut de lluitar pel dret a vot, per ocupar càrrecs
públics, per l’educació... Celebrem, doncs, el Dia internacional de la Dona”, va explicar la regidora Guadalupe Marcos.
La jornada va començar amb el col·loqui - esmorzar «Educació i Gènere», una activitat oberta del Taller de Llengua, que
va tenir lloc al Centre Polivalent d’Abrera. Organitzat per
la Regidoria de Dones i Igualtat, el col·loqui va començar
aclarint conceptes com gènere, identitat sexual, o orientació sexual. Després es va passar un vídeo on es posava de
manifest la importància de l’educació d’adults.
Mostra a l’aire lliure
Seguidament, l’alcalde i la regidora van visitar l’exposició
«Elles van donar el primer pas», una mostra a l’aire lliure
on es presentava la biografia de 103 dones espanyoles que
han destacat al llarg de la història. Entre elles, l’Aurora Moragas Murà, veïna d’Abrera, regidora de Joventut i Serveis
Socials de l’Ajuntament a principis dels anys 80 i primera
presidenta del Casal de la Gent Gran. Des del consistori vam
col·laborar en aquesta mostra, organitzada per les entitats
Dones i Futur i l’Associació Abrera contra la Violència de Gènere (AAcVG).

Manifest del 8 de març
L’acte principal de la commemoració del 8 de març va tenir
lloc a la plaça de la Constitució, a les 6 de la tarda, amb la
lectura del manifest a càrrec de la regidora de Dones i Igualtat, Guadalupe Marcos. L’acompanyaven l’alcalde, regidors
i regidores, representants dels diferents grups municipals,
associacions, l’Aula d’Adults i veïns i veïnes del poble.
El manifest es va tornar a llegir el diumenge 13 de març a la
plaça Rafael Casanova. Una hora abans va tenir lloc la representació de teatre Sense Pausa. Després hi va haver una exhibició de zumba amb les Zumberes d’Abrera de Rakel. Aquest
grup també va celebrar el Dia Internacional de la Dona amb
exhibicions de zumba a l’Institut Català d’Oncologia (Hospital Duran i Reynals), a l’Hospitalet de Llobregat.
Actes diversos
La commemoració del Dia Internacional de la Dona va començar el 4 de març amb un Sopar de Dones, organitzat per
Dones i Futur, que va comptar amb la participació de la regidora de Dones i Igualtat, Guadalupe Marcos, i la regidora de
Promoció Econòmica, Comerç i Turisme, Mònica Torre-Marín.
D’altra banda, la Biblioteca Municipal Josep Roca i Bros va
acollir, el dijous 10 de març, la presentació del llibre Dones
de l’Índia d’Anita Nair. L’acte va anar a càrrec de Deepi Golani, de Casa Àsia Barcelona.
El dimarts 15 de març va tenir lloc a la Biblioteca Municipal la
presentació del llibre Hombres para el siglo XXI, semblanzas
de hombres feministas, de Julián Fernández de Quero. En
aquest llibre, dinou homes relaten la seva experiència vital
cap al camí de la igualtat de gènere. La presentació va anar a
càrrec de l’escriptor José Luís García Herrera; Toni Soler, de
l’entitat AAcVG, i Juanjo Compaire, d’Homes Igualitaris. Organitzava aquest acte l’Associació Abrera contra la Violència
de Gènere amb la Biblioteca Municipal Josep Roca i Bros.

dia Internacional
de les Dones
Aquestes associacions van mostrar la seva satisfacció per
l’èxit de l’exposició. “Hem aconseguit arribar a persones
que habitualment no participen en les nostres activitats”,
van valorar les entitats. “Aquesta és una exposició que oferirem als municipis del nostre voltant. A més hem aconseguit 40 signatures contra la possibilitat que Barcelona es
converteixi en destinació de turisme sexual”, van afegir.

Finalment, el diumenge 20 de març, a les 19 hores, va tenir
lloc al Centre Polivalent la projecció de la pel·lícula Dos días,
una noche, una activitat organitzada per Emmetcinats Cine
Club Abrera.
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Estudi per millorar l’eficiència energètica
del Centre Aquàtic Municipal (CAM) d’Abrera

L

es piscines cobertes municipals del nostre municipi
han format part d’un estudi, realitzat per la Diputació
de Barcelona, per mesurar el consum energètic
d’aquestes instal·lacions i establir-ne mesures d’estalvi per
millorar la sostenibilitat de l’edifici. El novembre de 2014 es
va iniciar el projecte, que també s’ha dut a terme a piscines
cobertes d’altres poblacions com Barberà i Parets del Vallès.
La col·locació de sensors de consum d’electricitat, gas
natural, aigua, temperatura, un software expert i una
consultoria realitzada per enginyers han permès mesurar
la despesa energètica i la distribució del consum de les
instal·lacions del Centre Aquàtic Municipal (CAM), que
compta amb uns 7.400 usuaris a la setmana.
Segons les conclusions de l’estudi, mesures com ajustar
la potència elèctrica contractada, ajustar l’horari de
funcionament del sistema de filtratge de l’aigua, la reducció
de la temperatura de sortida de l’aigua de la caldera i l’ajust
de consignes i períodes de funcionament, permeten la
reducció del consum energètic de les piscines cobertes.
Els valors anuals d’estalvi se situarien com a mínim
sobre el 9,7% del consum d’electricitat (7.700 euros l’any
aproximadament), i el 9,2% del consum de gas natural
(5.200 euros l’any). L’estudi també destaca la importància
del manteniment de les instal·lacions per obtenir un estalvi
energètic òptim.

Les mesures d’estalvi es van aplicar a les instal·lacions del
CAM als mesos de gener i març de 2015. Segons la Regidoria
d’Esports, actualment s’estan valorant els resultats i
properament es podrien aplicar noves mesures correctives.
Els tècnics de la Diputació responsables de l’estudi van
presentar les conclusions en una reunió celebrada el dimarts
1 de febrer a l’Ajuntament d’Abrera amb l’alcalde, Jesús
Naharro, l’equip de govern i diversos tècnics de la corporació.
El regidor d’Esports, Salut i Gent Gran, Francisco Sánchez, va
agrair als tècnics d’Esports i a la Diputació de Barcelona la
seva col·laboració. L’alcalde, per la seva banda, va destacar
el compromís de l’equip de govern per millorar l’eficiència
energètica de les diferents dependències municipals.

La Brigada Municipal incorpora al seu parc mòbil de vehicles
una camioneta híbrida amb gas liquat de petroli (GLP)

L

a Brigada Municipal de l’Ajuntament d’Abrera ha
estrenat una camioneta híbrida, que combina benzina
i gas liquat de petroli (GLP) com a combustible. La
nova unitat ja està operativa i es destina, principalment, al
manteniment de la xarxa d’aigües del municipi.
Des de l’Ajuntament d’Abrera hem apostat per aquest tipus
de camioneta amb l’objectiu de promoure una mobilitat més
eficient i sostenible. El cap de la Brigada Municipal, Antonio
Jiménez, va explicar, l’1 de febrer passat, les característiques
del vehicle a l’alcalde, Jesús Naharro, al regidor d’Obres i
Serveis, Parcs i jardins, Urbanisme i mobilitat, Albert Roca, i
al regidor de Medi Ambient i Sanitat, Xavier Serret.
Segons l’Associació Espanyola d’Operadors de Gasos Liquats
del Petroli (AOGLP), aquest combustible genera fins al
10,9% menys de CO2 que la gasolina, i pot contribuir a
reduir la contaminació atmosfèrica perquè emet menys òxid
de nitrogen (NOx) i partícules. Així, contribueix a la millora
de la qualitat de l’aire urbà i minimitza l’efecte hivernacle.

A banda de la sostenibilitat, els vehicles que utilitzen gas
liquat de petroli també són més avantatjosos des del punt
de vista econòmic, ja que poden representar un estalvi de
fins al 40% en relació amb els combustibles convencionals.
El GLP és l’alternativa als carburants habituals més emprada
al món, amb 25 milions de vehicles. A Catalunya circulen
uns 6.200 híbrids amb aquest tipus de gas, segons dades de
l’Institut Català d’Energia (ICAEN).

CIVISME/MEDI AMBIENT
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U

Amb els animals hi convivim tots!

n animal de companyia, com un gos, pot donar
moltes alegries a una família: fan companyia,
milloren la salut mental dels propietaris, comparteixen estones de jocs, són afectuosos, acariciar-los
aporta tranquil·litat i calma... La canalla, a més, pot anar
educant-se en les responsabilitats que suposa cuidar i
educar un animal, i començar a entendre que l’alegria de
tenir un company de entremaliadures comporta també
dedicar un temps a obligacions com passejar-lo, rentarlo, ensinistrar-lo, atendre el seu estat de salut, alimentar-lo, etc.

Un dels problemes més habituals, especialment pel que
fa als gats, és si un dia tornen embarassats a casa. La esterilització de l’animal pot ser una manera de prevenir
aquests ensurts. A més, és una manera de prevenir malalties com el càncer d’ovaris especialment ens els exemplars de raça pura.

Des de l’Ajuntament d’Abrera recordem que tots els animals domèstics (gossos, gats i fures) han de disposar d’un
xip que li posarà el seu veterinari i de la inscripció al cens
municipal d’animals de companyia. Podeu inscriure el
vostre animal al cens d’Abrera gratuïtament. Si algun dia
l’animal es perd, aquesta identificació pot ser una garantia per fer-lo tornar a casa. També es pot posar al gos, gat
o fura una xapeta amb un número de telèfon on trucar en
cas de pèrdua.

A l’hora de passejar, cal portar sempre lligats els animals
i, si tenen una mica de mala llet, potser caldrà que portin també un morrió per evitar conflictes amb la resta
d’animals i de persones del carrer.

El nostre animal domèstic pot emmalaltir. Visitar al veterinari quan notem algun canvi físic o de comportament
ajudarà a mantenir un bon estat de salut del nostre animal. Les visites rutinàries, revisions, vacunes, etc. ajudaran a allargar-li l’esperança de vida.

No cal dir que, si el nostre animal fa alguna caqueta a la
via pública, cal que la retirem i la dipositem en algun contenidor de escombraries o paperera pública. Les caquetes
dels nostres animals simplement són una font de brutícia.
Cal parar atenció al cas especial dels gossos potencialment perillosos*?
L’ordenança municipal de tinença responsable d’animals
i diverses lleis autonòmiques i estatals ens obliguen a
registrar l’animal i treure una llicència de conducció i tinença. Aquest tràmit també es pot iniciar a l’Ajuntament
d’Abrera.

No cal dir que els animals de companyia
no han vingut a aquest món per ser
abandonats, recordeu que
ell mai ho faria!
En cas de pèrdua d’un animal, pots comunicar-ho
el més aviat possible a la Policia Local, trucant al
93 770 09 81.

E

El finançament del Servei de Control de Mosquits,
prioritari per fer front l’expansió del mosquit tigre

l regidor de Medi Ambient i Sanitat de l’Ajuntament
d’Abrera, Xavier Serret, va participar en la reunió de
responsables polítics que va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal del Baix Llobregat, el 23 de febrer passat, per
analitzar la falta de finançament del Servei de Control de
Mosquits (SCM). Aquest servei només es pot mantenir establint un sistema de finançament estable a través d’un conveni amb la Generalitat de Catalunya, el qual s’està reclamant
des de finals de 2014.
El cost anual aproximat del Servei de Control de Mosquits
és de 800.000 euros, 600.000 euros dels quals han de ser
atesos pel Govern català. La resta són les aportacions dels
ajuntaments del Baix Llobregat, l’Aeroport i el Port de Bar-

celona. La lluita contra el mosquit tigre és de gran importància i d’interès per a la salut pública, ja que no només és
una molèstia per les picades, sinó que s’ha comprovat que és
una important via de transmissió de malalties.
Segons el regidor Serret, “les institucions són plenament
conscients del problema de salut pública que comporta
l’expansió del mosquit i s’estan realitzant els passos necessaris per a poder solucionar el problema pressupostari per
a l’any 2016 i, en pocs dies, es trobarà una sortida satisfactòria per a aquest any. Som plenament conscients, però, que
el problema requereix una solució definitiva i estable, i òbviament això passa per un pacte entre totes les institucions
implicades en el pla de control del mosquit tigre”.
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L’alcalde rep més de 150 alumnes de les tres escoles d’Abrera
dins l’activitat ‘El meu Ajuntament’

es de la Regidoria d’Ensenyament, Acció Cultural i
Patrimoni de l’Ajuntament d’Abrera, hem continuat
amb l’activitat ‘El meu Ajuntament’, adreçada als
alumnes de tercer curs d’Educació Primària de les escoles
d’Abrera. La finalitat és donar a conèixer als nens i nenes
l’ajuntament i la seva organització.
El 18 de desembre de l’any passat vam rebre una cinquantena
de nens i nenes de l’Escola Ernest Lluch. El 16 de febrer ens
van visitar 35 alumnes de l’Escola Abrera i uns dies després,
el 22 de febrer, 68 alumnes de l’Escola Francesc Platón
Sartí. Acompanyats pels seus professors i professores, els
nens i nenes van fer una visita guiada per l’Oficina d’Atenció
Ciutadana, OAC, la Sala de Juntes de Govern Local i la Sala de
Plens, on els va rebre l’alcalde d’Abrera, Jesús Naharro.

Els nens i nenes van presentar a l’alcalde diverses propostes
per fer d’Abrera un poble millor, amb iniciatives com fer
menjadors socials, tenir més espais verds o zones d’esbarjo.
L’alcalde va respondre preguntes de tot tipus: si la seva
feina és complicada, quan entraria en funcionament les
noves instal·lacions de l’Escola Abrera, o si li agradaven les
matemàtiques quan anava a l’escola, entre d’altres preguntes.
Des de l’Ajuntament d’Abrera agraïm la col·laboració de les
escoles per donar a conèixer el funcionament de la nostra
corporació als nens i nenes del nostre municipi.

‘El Meu Ajuntament’ comença a l’aula de l’escola, on s’explica
als nens i nenes com funciona l’administració local. Els alumnes
realitzen unes eleccions municipals a classe, escollint un
alcalde o alcaldessa amb el seu equip de govern, que després,
durant la visita al consistori, ocuparan el seu lloc corresponent
a la Sala de Plens.

Abrera educa (2015-2016)
PROJECTE CONNECTA’T!
Cinc alumnes de l’Institut Voltrera participen aquest curs
en el Projecte Connecta’t!. Aquest projecte està dirigit
a l’alumnat de segon cicle de l’ESO (15 o més anys), de
l’Institut Voltrera, que presenta dificultats per adquirir
les competències pròpies de l’etapa educativa. L’objectiu
del projecte és millorar el rendiment acadèmic, la motivació i l’interès amb la finalitat d’obtenir el títol de graduat
en ESO.
El projecte es pot dur a terme gràcies a la cooperació entre
diferents agents locals (educatius, econòmics i socials). Per
poder facilitar als alumnes, les pràctiques laborals a realitzar
en serveis municipals i empreses del municipi, l’Ajuntament
d’Abrera té signat un conveni de col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ja fa
cinc anys que el projecte es va posar en marxa.
Aquest curs 2015-16 són 5 els joves participants: 1 està a
l’Ajuntament (Departament d’Esports), 2 a l’Escola Bressol
Municipal Món Petit i 2 a la Residència Canigó Serveis Geriàtrics. Algunes de les tasques que poden fer són: acompanyament d’infants o de persones grans, atenció al públic,
manteniment, tasques administratives, suport a cuina i
menjador… Els alumnes complementen el seu horari escolar
amb la realització d’activitats formatives en aquests espais,
on hi van 3 hores diàries de dimarts a divendres durant el
curs escolar.
ESPAI NAP-BUF
A punt de començar la 3ª edició de l’Espai Nadons!
Aquest és un servei educatiu municipal per a famílies amb
nadons durant el seu primer any de vida, que té com a prin-

+ informació al web municipal
www.ajuntamentabrera.cat

cipal objectiu oferir a les famílies orientació i suport en la
criança i educació dels seus fills.
S’organitzen tres edicions gratuïtes en cada curs escolar de
10 sessions cadascuna d’elles. Les sessions es fan els dimarts
de 10.30 h a 12 h al Casal d’Avis. La propera edició és del 29
de març al 31 de maig.
Per a més informació:
www.ajuntamentabrera.cat (-> serveis -> educació)
PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL,
ESCOLES I INSTITUT D’ABRERA
Període per a sol·licitar plaça als centres educatius:
A les escoles i a l’institut: del 30 de març al 7 d’abril
A l’Escola Bressol Municipal Món Petit: del 2 al 13 de maig
A la Llar d’infants privada Quitxalla: del 18 al 22 d’abril
Per a més informació:
www.ajuntamentabrera.cat (-> serveis -> educació)
TÈCNIQUES D’ESTUDI
En el marc del Programa Abrera educa, des de l’Ajuntament
d’Abrera, i d’acord amb les escoles, s’han realitzat quatre
sessions de tècniques d’estudi per a tots els alumnes de 5è, a
càrrec d’una psicòloga especialitzada en orientació acadèmica i amb una àmplia experiència. Paral·lelament s’ha fet una
xerrada per als tutors i una per als pares. Tot amb l’objectiu de
contribuir a motivar els alumnes envers els estudis, a ajudarlos a l’hora de planificar el seu temps d’autoaprenentatge,
així com a orientar-los sobre de quina manera poden estudiar per optimitzar el seu aprenentatge i els seus resultats
acadèmics evitant les distraccions i les pèrdues de temps.

JOVENTUT

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA

2016

C

Ja tenim el cartell d’artistes de la propera
Festa Major Jove 2016!

om cada any des del 2011, el departament de Joventut
de l’Ajuntament d’Abrera convoca la Comissió Assessora
i d’organització de la Festa Major Jove la darrera setmana
de gener. Aquest any, seguint el procés participatiu, la Comissió
s’ha anat trobant i paral·lelament s’ha fet la recollida d’informació
general adreçada a tot el públic en general, de l’1 al 12 de febrer
ambdós dies inclosos, utilitzant un qüestionari online, que es podia
omplir al Facebook del Casal de Joves, o bé fent ús de les bústies
presencials ubicades a l’Institut, la Biblioteca, el Centre Aquàtic i
el Casal de Joves.
Els joves que han volgut participar a la Comissió de la Festa Major Jove 2016, a la sessió celebrada al Casal de Joves, el 25 de febrer i partint dels resultats de les votacions, han acordat el cartell
d’artistes de la propera Festa Major Jove, que serà el següent:

DIMECRES 29 DE JUNY (dia de Sant Pere)
Sessió de Cinema Jove al Carrer al Parc de l’Estació

La Comissió jove ha encarregat al departament de Joventut el contacte, gestió i contractació dels artistes i activitats definides.
També, com a millora de cara a l’any vinent, ha proposat que
s’incloguin enllaços amb cançons i actuacions dels grups musicals i
artistes per donar-los a conèixer quan s’activi el qüestionari al Facebook, i quan es posin les bústies presencials. Això millorarà el
coneixement dels grups i farà que els joves tinguin més informació
sobre els grups musicals i artistes que volen participar a la Festa
Major Jove. Des del Departament de Joventut s’ha recollit aquesta
proposta i es farà l’any vinent.
El dijous 17 de març es va convocar una altre sessió de la Comissió,
per a tots aquells joves que volguessin proposar alguna altre activitat a fer durant la Festa Major, diferent al cartell de concerts ja
programat.

DIVENDRES 1 DE JULIOL
24-5 h. BIG FRIDAY

DISSABTE 2 DE JULIOL

23.30 – 1 h. REMEMBER THE TIME
1.15 h – 5 h. FESTIVAL TOP PLAYLIST (VERANO 2016)

DIUMENGE 3 DE JULIOL

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra
participació! Tots junts feu que la Festa
Jove sigui un èxit!

17 – 21 h. GRAN FESTA DE L’ESCUMA

E

25 joves participen a la segona trobada per l’elaboració
del Pla Local de Joventut 2016-2019

l Casal de Joves d’Abrera va acollir l’11
de febrer la segona trobada de joves per
a l’elaboració del Pla local de Joventut
2016-2019. L’objectiu d’aquesta trobada es
va centrar en treballar la fase de propostes.
Igual que a l’anterior reunió es van fer dues
convocatòries, adreçades a diferents grups
d’edat.
La primera convocatòria, a les 17.30 h, estava
adreçada a joves de 12 a 16 anys i la segona
convocatòria, a les 19 h, era adreçada a joves de
més de 17 anys. Els grups de discussió van acollir
un total de 25 joves.
Les trobades de treball van ser molt profitoses. En primer lloc
es van presentar les dades estadístiques relatives a Abrera (de

fonts com l’Institut d’Estadística de Catalunya,
Idescat, padró habitants, enquesta jove,
etc.) com a punt de partida d’una possible
realitat juvenil, perquè els joves, en segon lloc,
prenguessin la paraula i expliquessin de primera
mà què necessiten, quines són les mancances
que veuen, i què els agradaria que hi hagués al
nostre poble. Des de la regidoria de Joventut de
l’Ajuntament d’Abrera agraïm a tots els joves la
seva participació.
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Partit Socialista de Catalunya PSC-PSOE
Des del PSC mirem, amb bons ulls, la decisió del govern municipal de congelar una vegada més els impostos per a l’any 2016, i
d’augmentar les partides que fan referència a l’ajuda social. Som
conscients que les ajudes externes són cada vegada més petites o
quasi nul·les, fet que fa que tota la responsabilitat recaigui sobre
l’Ajuntament. Si alguna cosa té clara l’agrupació local del PSC, des
de fa molts anys, és que la nostra única raó de ser és treballar per
Abrera i els seus ciutadans; aquest ha sigut, és i serà, el nostre objectiu. Aquests pressupostos veiem que estan destinats principalment a millorar el dia a dia de les persones. Serviran per posar en
marxa diverses mesures en aquest sentit, tals com la millora de la
comunicació amb la ciutadania. S’actualitzaran i milloraran les infraestructures informàtiques, eines que, a més de ser fonamentals
avui dia per poder donar un millor servei als nostres veïns i veïnes,
i contribuiran notablement a millorar la relació entre el consistori
i els ciutadans.
L’increment de les ajudes socials prop del 21%, fet que evidencia
que sempre donem suport a la priorització de les polítiques basades
en les persones. Les famílies continuen passant-ho malament, i te-

Abrerainfo o panflet propagandístic?
Alternativa d’Abrera
Avui comentarem el darrer AbreraInfo, el qual, recordem-ho, portava gairebé un any sense veure la llum.
De fet, cal dir que, després que l’actual govern fes fora la cap de
premsa de l’equip de govern anterior, ens esperàvem una altra cosa;
però no, tot ha estat un miratge.
Ens hauria agradat fer “la ola” a un nou AbreraInfo, més participatiu, més del poble, amb seccions per a les entitats i associacions
en què poder veure, per exemple, els resultats comentats dels nostres equips de futbol, futbol sala, bàsquet i gimnàstica artística,
l’excursió organitzada per ANDA, la Fira de Santa Llúcia, la Festa de
la Moto d’Abrera o la concentració de cotxes 600, una entrevista a
José Miguel Ruiz, l’abrerenc campió d’Europa amb la selecció nacional de futbol sala, una secció per informar d’allò que aprova el Ple,
queixes i propostes ciutadanes, etc.
En definitiva, una revista informativa de veritat amb més informació i menys fotos de l’alcalde (és necessari que aparegui fins a 10 vegades la seva foto? és que no té un perfil d’Instagram?), una revista
que surti realment cada dos mesos o abans, si de cas, prioritzant la
qualitat de la informació per sobre de la qualitat del paper, com fan
els diaris.

Vuit anys després continuem sense projecte
urbanístic de poble
Abrera en Comú
La mesa de contractació del 16 de febrer va proposar l’adjudicació
del contracte per a la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) d’Abrera al senyor Amador Ferrer Aixalà per un total
de 173.635 €.
Però, què és un POUM?
És l’instrument d’ordenació urbanística integral del territori municipal i ha d’incloure, entre altres aspectes, els següents:
• Classificació del sòl.
• Reserva de sòl per a habitatges de protecció pública.
• Determinar els indicadors de creixement, població, recursos i
desenvolupament econòmic i social del sistema urbà.
• Preveure la disponibilitat dels recursos hídrics i energètics necessaris per a aquest creixement.
• Regular una mobilitat sostenible.
• Determinar quins valors arquitectònics, arqueològics, paisatgístics i mediambientals s’han de protegir.
• Reservar sòl per al sistema d’espais lliures i equipaments.
Així, el POUM té una importància cabdal en la projecció del municipi
cap al futur. L’anterior revisió es va fer el 1988, i és imprescindible,
des de fa temps, actualitzar l’urbanisme del nostre poble, integrar
els canvis soferts en aquest temps i establir les bases del futur.

BUTLLETÍ MUNICIPAL D’ABRERA
Avda. Lluís Companys 8, local 2
Telèfon: 93 770 72 48
De dilluns a dijous de 18.00 a 20.00 h
Adreça electrònica: abrera@socialistes.cat

nim clar que s’ha de dotar amb més recursos el Departament d’Acció
Social perquè es cobreixin les necessitats bàsiques de les famílies
que estan més desemparades. En aquest sentit, volem aprofitar
aquestes línies per agrair la gran tasca que estan fent les persones
voluntàries de Càritas i Creu Roja.
No hem d’oblidar tampoc que és fonamental seguir millorant
el manteniment dels nostres jardins i parcs infantils, i també
l’accessibilitat i la renovació dels jocs per als nostres petits, els futurs abrerencs.
Ara tenim l’esperança d’un canvi de govern estatal i que les polítiques de retallades quedin tan sols en un mal son. Amb el nou mapa
de polítiques, sorgit de les últimes eleccions, tenim l’oportunitat
de tornar a recuperar l’estat del benestar, millorant la sanitat pública, l’educació, el treball i els serveis essencials per a les famílies.
No ens podem permetre deixar passar aquesta gran oportunitat.
Esperem que es doni prioritat als projectes i no als càrrecs. Des de
l’agrupació del PSC anirem de la mà de l’equip de govern per seguir
treballant, dia a dia, en aquestes línies d’acció tan necessàries, avui
més que mai, perquè totes les famílies puguin sortir d’aquesta crisi.
Av. Generalitat 24, baixos. Telèfon: 696 73 24 74
Adreça electrònica: ada.abrera@gmail.com
Web: www.ada.cat

Però de tot això, res. Ens hem trobat el mateix pamflet a tot color de
sempre; fa l’efecte que estem en el “país de les meravelles” sense
reflectir altres aspectes i necessitats dels ciutadans i ciutadanes,
associacions i entitats.
Això sí, res de posar fotos d’allò que cal arreglar (com les goteres
al Casal de Can Vilalba, al gimnàs municipal o al pavelló, o alguns
parcs en mal estat dels diferents barris i del nucli urbà com el parc
Walt Disney, per exemple) i res de facilitar espais en condicions
a l’oposició en el butlletí: seguim disposant d’un espai censurat
amb lletra més petita que la resta de la revista i sense possibilitat
d’incorporar fotos o símbols com ara guions, asteriscs o admiracions. Tot d’una, un fet que es pot considerar una manipulació dels
mitjans de comunicació locals.
Per finalitzar: ara sabem per què l’AbreraInfo ha trigat un any a sortir de nou. La llei no permet publicar propaganda de partits en període electoral. Tenint en compte que altres municipis sí han pogut
publicar les seves revistes informatives, la conclusió és que aquest
equip de govern considera l’AbreraInfo un instrument propagandístic.

Telèfon: 637 72 79 52
Adreça electrònica:abreraencomu@gmail.com
Web: abreraencomu.info

Aquesta revisió ens ha de permetre redreçar un urbanisme que fins
ara ha tingut marcades deficiències i assolir millores, com ara dotar-nos d’un nucli de passeig i comercial, protegir el nostre entorn
natural, dissenyar una política de sòl que contempli les necessitats
d’habitatges de protecció social, contenir i racionalitzar l’ocupació
del territori, combatre l’especulació, etc. Venim d’un model de
creixement desordenat, que donava resposta a les necessitats del
moment però sense planificar (ja anem per la 34a modificació del
POUM anterior) i ara tenim l’oportunitat de dissenyar, entre tots i
totes, el model de poble que volem (la llei diu que és obligatòria la
participació ciutadana en aquests processos). Cridem a tothom a
implicar-se en aquesta tasca, que serà llarga i feixuga, però apassionant i definidora.
Acabem recordant que aquesta revisió ja és la segona vegada que la
intentem. Des del 2007 fins fa poc s’ha estat treballant en la revisió del POUM, de tal manera que es va aprovar un avanç del POUM
i el procés de participació que mana la llei. Aquesta feina, feta per
professionals i per la ciutadania d’Abrera, així com els diners que ha
costat, s’han llençat a les escombraries per començar de bell nou.
Aquest fet és gravíssim. El govern no en dóna cap explicació i nosaltres no ho oblidem.
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A favor de la informació
Esquerra Republicana de Catalunya d’Abrera
Vivim en la societat de la informació. Mai, en tota la història de la
humanitat, s’havia arribat als nivells actuals de volum de dades i
coneixement, d’accés i d’immediatesa. Ens és suficient prémer una
tecla, fer un clic i disposem d’una allau de referències i de textos.
El món davant els nostre ulls gairebé de forma instantània.
Des de l’Administració pública tenim una gran responsabilitat i un
deure amb els ciutadans. Cal que les dades i la gestió municipal
siguin accessibles als veïns i veïnes d’una manera àgil. Per eficàcia
i per transparència. Per afavorir que aquesta gestió arribi als veïns
de forma directa: de la font d’informació al ciutadà.
L’avanç tecnològic, traduït en webs i en xarxes socials implica, en
certs aspectes, un retrocés. El Diccionari de la llengua catalana
de l’Institut d’Estudis Catalans, defineix el fet d’informar: “Posar
(algú) al corrent d’alguna cosa, donar-ne notícia (a algú)”. Així,
quan ens volem posar al corrent d’alguna cosa i no anem directament a la font d’informació, a qui produeix aquesta “alguna
cosa” seguint la definició, i llegim paraules emeses per altres que,
insistim, no són la font d’informació, el que llegim és un comentari. El fet és greu quan aquestes anomenades informacions volen
suplir al que pugui provenir de la mateixa font. I més encara, quan
tenim constància que el que s’està dient no s’adequa al que la font
ha emès. Dèiem que es produeix un retrocés perquè la transmissió
de la informació, així entesa, significa recular a altres èpoques en
què la comunicació es basava en rumors.

Ciutadans Abrera
“En el pleno del mes de enero Ciudadanos Abrera presentó una moción contra la transfobia escolar, un tipo de acoso que se da entre
niños por cuestión del género con el que se identifican. Aceptamos
diferentes aportaciones de la oposición y atendimos la sugerencia
del equipo de gobierno, que pedía postergar la moción al siguiente
pleno para tener más tiempo de trabajarla y presentar sus aportaciones. Nuestro interés fue y sigue siendo dar salida a esta moción por
encima de intereses partidistas. En el pleno de marzo, probablemente se habrá cursado sin más incidencias.
Habremos presentado, en el pleno de marzo, una moción sobre la
devolución de la deuda de la Generalitat con nuestro ayuntamiento.
Una principio que mantendremos es el de la lealtad institucional. El
sentido de la moción, por tanto, será reclamar lo que al ayuntamiento de Abrera se le adeuda, por encima de un supuesto interés erosivo
hacia el gobierno de la Generalitat. No nos corresponde a nosotros,
en nuestro ámbito municipal juzgar su gestión. Sí nos corresponde,
en cambio, defender con vehemencia que sea prioritario el cuidado
financiero de administraciones locales, y particularmente el de nuestro pueblo.
Hemos recibido respuestas satisfactorias a preguntas en pleno sobre
pequeños aspectos de urbanismo y recogida de basuras.

Carrer Major 25 baixos
Adreça electrònica: abrera@esquerra.cat

Què genera aquesta manera de transmetre? A banda d’allò que
“Una mentida repetida mil vegades es converteix en una veritat”,
llegir comentaris que s’expressen com un element informatiu, ocasiona malentesos i discussions, tal vegada estèrils. Però, el que
és segur que genera és que el lector copsi una realitat esbiaixada
i imprecisa i, algunes vegades, provoqui alarma i malestar social.
Poc s’afavoreix la cohesió social quan els comentaris volen ser
informació i, a més, desinformen. I poc s’afavoreix també quan el
comentari s’apropia de la veritat.
Des de la nostra responsabilitat, no ens cansarem d’abocar els
nostres esforços a oferir als ciutadans elements per una bona convivència, sana i respectuosa. Des d’ERC d’Abrera reivindiquem i
treballem perquè els veïns accedeixin a la informació de forma
àgil i directament. Els camins són varis. L’organització de la documentació municipal i històrica d’Abrera, fer-la accessible de forma
ràpida i eficaç, la seva protecció i la seva difusió com a patrimoni
que és, com a element de la història de la vila, n’és un. I ja hem
començat a caminar definint un arxiu històric municipal. Aquest
camí és un procés i requereix diverses fases i terminis. No obstant
això, en espera de la creació de l’arxiu, els ciutadans podem estar
informats, ara i sempre, en el sentit de la definició del Diccionari. Us convidem a resoldre dubtes, conèixer la nostra gestió, els
projectes, les línies de treball. En tot moment. Estem a la vostra
disposició per informar-vos. De primera font. De primera mà.

Adreça electrònica: estebanjj@ajuntamentabrera.cat
https://twitter.com/Cs_Abrera

Participamos en una visita guiada de ANDA, junto con el resto de
la oposición y con los concejales de medio ambiente y urbanismo,
donde conocimos de primera mano la problemática del municipio en
relación al tratamiento de aguas residuales y pluviales. Confiamos
en que la suma de esfuerzos, en un espíritu leal para con el pueblo
de Abrera, consiga que la Generalitat aborde estos problemas y los
resuelva de una vez por todas.
En el pleno de “Ordenanzas fiscales”, sugerimos a la concejal de Hacienda que publicase las mismas en la web tanto en catalán como
en castellano. La respuesta de la concejal fue que estudiarían esta
sugerencia.
Aprovechamos esta edición del AbreraInfo para sugerir también que
este mismo boletín municipal presente sus artículos escritos de una
forma más paritaria, tanto en catalán como en castellano, atendiendo a la natural pluralidad lingüística del municipio.
Queremos agradecer el buen talante que se respira en las relaciones
con el conjunto de la oposición y con el equipo de gobierno. Sin duda
es un elemento básico para realizar un trabajo positivo y constructivo.”

Pl. Pau Casals 4. Telèfon: 619 36 32 80
Dimarts de 19h a 20.30h
Adreça electrònica: ppabrerajulian@gmail.com
www.ppabrera.com

Partit Popular d’Abrera
Tras la “indialogada” redacción de los últimos presupuestos, ANDA
(Associació Naturalista d’Abrera) ha organizado para los Grupos
Municipales una salida por los puntos en que una gran parte de las
aguas residuales se vierten al río o a los torrentes sin ningún tratamiento. Este grave y generalizado problema afecta a la salud y bienestar de la ciudadanía además de influir en el deterioro de nuestro
entorno medioambiental debido a que, muchos de los colectores y
desagües de aguas residuales, están en un estado lamentable por
falta de mantenimiento. Los vertidos a que nos referimos son restos
abundantes de productos no degradables en los cauces e incluso
algunos vertidos de dudosa legalidad. Un excesivo caudal llega a
los colectores debido a que la mayoría de las calles del municipio
disponen de un solo colector para las Aguas Residuales y las de llu-

via, ya que en la fecha en que se construyeron no era obligatorio
separarlas. Todo esto provoca un caudal imposible de asumir por
los colectores, llegándose a desbordar por las propias tapas del
alcantarillado. Ni que decir tiene la urgencia de solución de este
problema empezando por la gestión propia y hacerlo extensivo de
forma inminente a los municipios vecinos y a l’Agencia Catalana de
l’Aigua, responsable junto con los ayuntamientos. Por todo lo anteriormente expresado y los daños que esto ocasiona tanto a
las personas como al medio natural, desde el Partido Popular pedimos al equipo de Gobierno el trato y solución urgente de esta
problemática, y la puesta REAL en conocimiento de las entidades y
autoridades competentes.
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Convergència i Unió d’Abrera
Enguany hem celebrat el 8 de març en un context totalment nou.
Catalunya disposa d’un marc normatiu propi que estableix i regula
els mecanismes i els recursos per a fer efectiu el dret a la igualtat i a
la no-discriminació per raó de sexe en tots els àmbits, etapes i circumstàncies de la vida: la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes.
Aquest nou context fa que la celebració d’aquest Dia internacional
de les dones prengui avui una dimensió, si cap, encara més significativa.
El 1791 Olympe de Gouges escriu la Declaració dels Drets de la Dona
i la Ciutadana, com a reacció a la Declaració dels Drets de l’Home i
del Ciutadà que només reconeixia la condició de ciutadania als homes i deixava les dones en una manifesta situació d’inferioritat. Al
seu article 1 llegim textualment: ‘La dona neix lliure i és igual que
l’home en drets. Les distincions socials només poden estar fundades en la utilitat comuna’.
Més de 200 anys després, el Parlament de Catalunya ha aprovat la
Llei per a la igualtat efectiva de dones i homes, fruit d’un llarg camí
de les dones a favor dels seus drets i de la seva llibertat; un camí

que, al nostre país igual que a d’altres, es va iniciar amb la reivindicació històrica del moviment de dones i del moviment feminista.
En una diada com aquesta no hem de passar per alt que els avenços
aconseguits, són fruit, entre d’altres coses, de la lluita i l’esforç de
moltes dones. Dones que amb la seva valentia i el seu sacrifici van
fer possible que la veu de totes i cadascuna d’elles fos escoltada.
A Abrera com no podia ser d’altra forma hem assistit a diferents actes que ens recorden el que encara queda per fer, tenim la sort de
viure en un municipi on tenim entitats ciutadanes implicades que
dia a dia lluiten ( i durant tot l’any) per que aquesta igualtat sigui
cada cop mes a prop. Gracies
Gràcies a les lluitadores i lluitadors, dones i homes d’avui podem
viure en llibertat i decidir sobre els nostres actes com a persones
de ple dret. Gràcies a les reivindicacions i a les mobilitzacions de
les dones que ens han precedit, avui disposem d’eines per seguir
avançant cap a la igualtat efectiva de dones i homes. Perquè aquest
no és un camí finalitzat, encara ens resta molta feina per fer, i moltes fites per assolir.

L’Equip B del Club Frontenis Abrera, campió de la Segona Divisió

D

es de l’Ajuntament d’Abrera felicitem l’equip B del
Club Frontenis Abrera, que el 16 de gener passat es
va proclamar campió de la Segona Divisió en guanyar
per 2 sets a 1 el Club Natació Terrassa, i va aconseguir, així,
l’ascens a la Primera Divisió, la categoria reina, per a la
temporada vinent.
A tots els aficionats, us recordem que els dissabtes a la tarda
(de 16 a 20 h) i els diumenges al matí (de 10 a 13 h) podeu
passar una estona divertida als frontenis municipals d’Abrera
(passeig de l’Església, s/n) amb tots els partits locals.

Gran afluència de públic a l’onzena edició
de la Fira d’Oportunitats d’Abrera

XXI

2016
La Sala Municipal acull, des del 7 de febrer, el XXI Concurs
de Teatre Vila d’Abrera, que organitzem des de la Regidoria
d’Acció Cultural. Les funcions del mes d’abril són les
següents:
10 d’abril Companyia: Escola de Teatre d’Abrera (Companyia
convidada) Obra: Sister Act, el musical
17 d’abril Companyia: Grup Artístic Illets d’Abrera
(Companyia convidada)
23 d’abril Companyia: Plàudite teatre Obra: Don Quijote,
de la Mancha al Mar Autor: Adaptació lliure de l’obra de
Miguel de Cervantes
El proper diumenge 23 d’abril es tancarà el concurs de teatre
amb l’entrega de premis i trofeus. Aquests són els preus de
les entrades:
General............................... 4,30 €/2,55 € (preu reduït)
Abonament 3 sessions........ 10,30 €/ 6,15 € (preu reduït)
Menors de 0 a 10 anys............................. entrada lliure

L

a plaça Pau Casals i part del carrer Rosers es van omplir
de gent el diumenge 21 de febrer amb la celebració de
l’onzena Fira d’Oportunitats d’Abrera, organitzada
per l’Associació d’Empresaris i Comerciants d’Abrera amb la
col·laboració del Departament de Promoció Econòmica de
l’Ajuntament d’Abrera, el Consorci de Comerç, Artesania i Moda
de Catalunya (CCAM), i la Generalitat.
La Fira va comptar amb els estands de 30 comerços del nostre
municipi i Olesa de Montserrat, actuacions de ball, xocolatada i
inflables per als més petits.
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Consells per evitar estafes i furts
als domicilis d’Abrera

D

es de la Regidoria de Seguretat de l’Ajuntament
d’Abrera i la Policia Local us indiquem una sèrie
de consells per evitar estafes i furts a l’interior
dels domicilis del nostre municipi, especialment entre els
veïns i veïnes de la tercera edat.
• No obriu la porta a desconeguts que afirmin que
vénen en nom de la companyia del gas, o de la llum, i
us proposin un canvi de companyia.
• En cas de tenir dubtes, truqueu a la Policia Local
perquè els agents puguin desplaçar-se fins al
vostre domicili i verificar l’autenticitat d’aquests
comercials.

Telèfon de la Policia Local d’Abrera:

93 770 09 81
Els veïns i veïnes d’Abrera
van donar 27 tones de tèxtil
usat a Humana en 2015

L’

organització no governamental per al desenvolupament (ONGD) Humana Fundación Pueblo para
Pueblo va recollir 27.699 kg de tèxtil usat a Abrera
l’any 2015, segons les dades facilitades per aquesta entitat.
Aquesta xifra representa un augment del 29% respecte a
l’any 2014, quan es van recollir 21.417 kg de roba.
La Fundació té instal·lats al nostre municipi deu contenidors,
on la ciutadania diposita la roba, el calçat, els complements i
el tèxtil de la llar que ja no utilitza.

Decret de modificació del cartipàs
S’ha aprovat el Decret d’Alcaldia núm. 2016-0129 de
data 09 de febrer de 2016 relatiu a la modificació
delegació de competències de l’Alcalde a favor dels
Regidors i Regidores.
Fe d’errates
A l’edició 116 del butlletí, pàgina 23, les dades de
l’agrupació local d’ERC són antigues. Les dades actualitzades de contacte són les següents: carrer Major,
25 baixos. Adreça electrònica: abrera@esquerra.cat.
Així mateix, l’adreça electrònica actual del PP és:
ppabrerajulian@gmail.com.

VILA

Serveis Municipals
Ajuntament
Ambulatori d’Abrera
Ambulatori de Can Vilalba
Ambulatori de Sta. Maria Vilalba
Biblioteca Josep Roca i Bros
Casa de Cultura
Casal d’Avis d’Abrera
Casal Social de Ca n’Amat
Centre Aquàtic Municipal
Casal de Joves
Centre Obert ‘Galàxia’
Deixalleria Municipal
Escola Bressol Municipal
Escola Municipal de Música
Hotel d’Entitats
Jutjat de Pau
Mercat Municipal d’Abrera
Pavelló Poliesportiu
Protecció Civil
Punt d’Informació Juvenil ‘La Garsa’
Ràdio Abrera
Sanitat respon
Servei Municipal d’Aigües (horari d’oficina)
Servei Local de Català
Servei de Promoció Econòmica
Serveis Socials
Urgències d’aigua i enllumenat públic
Serveis locals
Benzinera
Escola Francesc Platón
Escola Ernest Lluch
Escola Abrera
Correus i Telègrafs
ORGT Diputació de Barcelona
Farmàcia El Passeig
Farmàcia Gaudí
Farmàcia Rocamora
Farmàcia Pujol
Institut Voltrera
Missatgeria Abrera
Notari Jesús Huerta
Planta Depuradora d’Aigües Potables (ATLL)
Planta Depuradora d’Aigües Residuals
Parròquia de Sant Pere d’Abrera
Parròquia de Santa Maria de Vilalba
Servei de Neteja Urbana (Conc. Abrera, SA)
Taxi (parada)
Taxi Òscar Roger
Taxi Antonio Quesada Medina
Residència Geriàtrica ‘Canigó’
Veterinària
Serveis comarcals o d’interès
Ambulàncies
Bombers
Policia Local (24 hores)
Emergències Generalitat
Hospital Martorell
Mossos d’Esquadra
Administració d’Hisenda (delegació Sant Feliu)
Aeroport de Barcelona
Agència Catalana de l’Aigua
Ambulatori Seguretat Social (Martorell)
Butà Martorell
Centre Neuropsiquiàtric ‘Sagrat Cor’
Diputació de Barcelona
FECSA - ENHER
Fundació Antisida
Hospital ‘Prínceps d’Espanya’ (C.S. Bellvitge)
Hispano Igualadina (delegació Igualada)
Hispano Igualadina (Estació de Sants)
Informació de carreteres
Informació dels Ferrocarrils de la Generalitat
Informació metereològica
Jutjat Instrucció núm.1
Maltractaments
Oficina d’ocupació
OMIC
Planificació Familiar
Petició d’advocats d’ofici
Registre de la Propietat (Martorell)
Servei de Pompes Fúnebres (POMFUSA)
Teleben (Telegrames per telèfon)
Transmediterrània
Transports Generals d’Olesa
Urgències socials
Universitat de Barcelona (UB)
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB)
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

93 770 03 25 / 01 01
93 770 25 61
93 770 49 39
93 770 17 38
93 770 08 81
93 770 42 87
93 770 26 26
93 771 52 36
93 770 51 00
93 770 43 34
93 770 33 44
93 770 27 93
93 770 34 58
93 770 27 02
93 770 28 71
93 770 24 57
93 770 03 95
93 770 05 06
93 770 17 01
93 770 43 34
93 770 2334
902 11 14 44
93 770 03 25/ 01 01
93 770 47 32
93 770 01 02
93 770 29 11
93 770 09 81
93 770 47 60
93 770 03 81
93 770 12 13
93 770 16 45
93 770 28 02
93 770 15 78
93 768 00 51
93 770 34 44
93 770 36 84
93 770 41 07
93 770 32 11
93 770 24 18
93 770 09 49
93 770 10 02
93 770 35 69
93 770 00 57
93 770 00 57
93 770 28 17
93 770 31 31
608 79 88 05
608 14 67 65
93 770 29 00
93 770 29 78
061
93 775 10 80
93 770 09 81
112
93 774 20 20
112
93 666 73 11
93 298 38 38
93 567 28 00
93 775 19 65/19 71
93 775 18 87/13 99
93 775 22 00
93 402 22 22
902 536 536
900 11 10 00
93 260 75 00
93 804 44 51
93 339 63 69
900 12 35 05
93 205 15 15
906 36 53 08
93 775 00 64/07 04
016
93 775 10 62
93 770 01 02
93 420 70 02
93 774 15 02
93 775 58 51
93 775 55 52
93 322 20 00
902 45 46 45
93 778 00 88
900 70 30 30
93 402 11 00
93 581 11 11
93 401 62 00
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LA CONTRAPORTADA
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febrer passat. Com a poeta, què pensa quan escolta els seus
versos recitats per altres rapsodes?
- M’agrada sentir els meus poemes recitats per altres poetes; cobren nova vida i diferents registres. Alguns d’ells accentuen el
vers en llocs diferents a on ho faria jo, o fan pauses on jo no
les faria mai. En aquell moment el poema el fan seu i adapten
el ritme de lectura al seu estil. I descobrir aquest altre registre
dels teus poemes és molt enriquidor. En certa manera, és com
redescobrir-los.

José Luis García Herrera

“El que més m’agrada d’Abrera
és el bon ambient veïnal i la
seva tranquil·litat”
- Poeta, rapsoda, narrador, crític literari, director d’una revista… De totes aquestes facetes, si n’hagués d’escollir una,
amb quina es quedaria?
- De totes, naturalment, la de poeta. Les altres facetes són, en
certa manera, conseqüències del fet d’escriure poesia. Escric
poesia des de molt jove i em sento, per damunt d’altres corrents
artístiques conreades, poeta.
- Nascut a Esplugues de Llobregat, actualment viu a Abrera. Per
què va triar el nostre poble per viure-hi? Què li va agradar del
nostre municipi?
- Abans de venir a viure a Abrera vaig estar vivint a Sant Andreu de
la Barca prop de vint anys. Vaig triar Abrera perquè buscàvem un
lloc tranquil i que tingués bones comunicacions sense allunyarnos gaire de la família. El que més m’agrada d’Abrera, justament,
és això, el bon ambient veïnal i la seva tranquil·litat.
- El seu poema Última cançó per a les ombres, guardonat amb
Quart Premi de Poesia Vila de Cambrils 2015, és un homenatge a Salvador Espriu. Juntament amb aquest autor, quins són
els seus referents literaris?
- Com a poeta bilingüe tinc referents literaris en català i en castellà. En català, al ja mencionat Espriu, afegiria els poetes Martí i
Pol, Àlex Susanna, Vinyoli i Joan Margarit. En castellà, la generació del 27, dels quals destacaria a Vicente Aleixandre, Neruda,
Machado, Gil de Biedma y Antonio Gamoneda.
- Vostè escriu tant en català com en castellà i les seves obres
han estat traduïdes a idiomes com l’euskera, italià, francès,
portuguès i inclús el txec. Creu que les seves obres es poden
traduir a qualsevol idioma?
- Bé, fins ara m’han traduït únicament poemes en aquests idiomes
però, després de la meva participació en unes jornades literàries
a Cassino (Itàlia) va sorgir la possibilitat de que el meu llibre
La ciudad del agua, dedicat a la ciutat de Venècia, fos traduït a
l’italià. Sí, crec que el fet de que escric els meus poemes en vers
lliure, sense la imposició de la rima, facilitaria la traducció i, per
tant, podrien ser traduïts a qualsevol idioma.
- Els poetes Josep Anton Soldevila i Guillem Vallejo el van
acompanyar a la presentació del seu darrer llibre, Passatge a
l’hivern, a la Biblioteca Municipal Josep Roca i Bros el 23 de

- Precisament, Passatge a l’hivern, ha estat distingit amb el
Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2015.
Què significa per a vostè aquest guardó i d’altres que ha rebut
durant la seva trajectòria literària?
- Signifiquen moltíssimes coses. En primer lloc, la satisfacció personal, la satisfacció del reconeixement vers el teu llibre; que allò
que has escrit, que has creat, té un valor. En segon, la publicació
en una editorial reconeguda que permet que el llibre tingui una
bona distribució i arribi a més gent. I per últim, la satisfacció de
presentar-lo, de donar-lo a conèixer, acompanyat de familiars i
amics.
- També ha estat membre fundador dels premis literaris Ciutat
de Sant Andreu de la Barca. Aquests certàmens donen visibilitat a la creació literària de moltes obres que, d’una altra manera, no es farien públiques. Creu que hi ha molt talent literari “invisible”? Li agradaria organitzar uns premis literaris a
Abrera?
- Sí, hi ha molt de talent per descobrir. La raó de ser dels premis modests a nivell econòmic, que no a nivell d’entusiasme i
d’impuls creatiu, és proporcionar a aquestes noves veus un espai
per donar a conèixer les seves obres i que serveixi d’estímul per
continuar endavant.
I tant que m’agradaria organitzar uns premis a Abrera. Encara no
he trobat l’oportunitat per tirar-ho endavant però és un projecte
que em faria molta il·lusió participar-hi.
- Des de fa molts anys col·labora amb la Biblioteca municipal
Josep Roca i Bros, entitat que fomenta la lectura en el nostre
municipi. Què els hi diria als veïns i veïnes d’Abrera que no
són usuaris de la biblioteca perquè hi vagin i descobreixin el
plaer de la lectura?
- Els hi diria que un llibre és la millor manera per viatjar per mons
desconeguts, d’aventurar-se en mons propers o llunyans plens
de misteris, de traïcions, d’emocions intenses, ja siguin per
cruels o per tendres. Que llegir és obrir-te, a partir de les paraules escrites per a un altre, a mons interiors que són únicament
teus.
- S’acosta la Diada de Sant Jordi, el Dia Internacional del Llibre.
Quina recomanació literària ens faria per acabar l’entrevista?
- Bé, com a poeta, recomanaria poesia, és clar. Per tant, qualsevol
llibre de poesia, o el meu llibre Passatge a l’hivern, si se’m permet fer-me publicitat, seria una bona opció.

José Luis García Herrera és poeta, narrador i crític literari.
Col·labora amb la Biblioteca municipal Josep Roca i Bros i d’altres
associacions d’Abrera. Va ser director de la revista El Juglar y la
Luna. Fou, també, membre directiu de l’Acadèmia Iberoamericana
de la Poesia de Barcelona i membre fundador dels premis literaris
Ciutat de Sant Andreu de la Barca. Ha publicat una vintena de llibres de poesia. El darrer, Passatge d’hivern, ha estat distingit amb
el Premi Ciutat de Manacor de Poesia Miquel Àngel Riera 2015. Moltes felicitats!

