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“Interactua amb l’ajuntament del teu po-
ble a través de les xarxes socials. Podràs 
suggerir temes, intervenir en debats, fa-
cilitar informació, etc… Nous Facebook 
i Bloc de l’Ajuntament de Collbató. Fés-
te’n amic. Participa-hi. Utilitza’ns. www.
bloccollbato.cat i Facebook Ajuntament 
de Collbató.”

Ana Úbeda, regidora d’Hisenda, Urbanisme i Medi Ambient

Balanç de legislatura

Durant aquests 4 anys hem fet una política econòmica coherent. 
Atenent a la situació de crisi econòmica que va començar a mit-
jans de 2007, hem congelat durant els quatre últimes anys els 
impostos de vehicles, plusvàlua, impost d’activitats econòmiques 
i l’impost sobre les construccions. El tipus impositiu de l’IBI no 
l’hem pujat, i aquest impost ha incrementat per l’efecte de la re-
visió cadastral que es va començar en l’any 2005. 

La conjuntura econòmica ha fet que els ingressos relacionats amb 
el mercat immobiliari (construccions, plusvàlues) s’hagin reduït al 
voltant del 60%, respecte d’anys com 2006 i anteriors. Els pres-

supostos municipals els hem elaborat sempre, ajustant la despesa 
als ingressos realment possibles, el  que ens ha permès generar 
estalvi durant tota la legislatura.  Aquest estalvi ens ha permès 
finançar petites inversions i completar la inversió necessària per 
poder realitzar l’obra del Casal de Cultura i actuacions puntuals 
com l’asfaltat del carrer Barcelona, al Bosc del Missè. 

Pel que fa despeses de personal, les hem anat mantenint i fins i 
tot reduint, en l’últim any. Hem amortitzat algunes places de la 
plantilla municipal de les persones que s’han jubilat amb l’objec-
tiu de no fer créixer la despesa en nòmines.

Durant tota la legislatura no ens hem tornat a endeutar. 

Sent conscients del difícil problema econòmic pel que passen mol-
tes empreses, hem dedicat molts esforços a que el nivell de paga-
ments a proveïdors és normalitzés. 

La situació econòmica municipal actual, li atorga a l’Ajuntament 
la condició de SOLVENT, perquè genera estalvi, no té dèficit i està 
reduint el deute cada cop més. Això genera confiança en el mercat 
bancari i en els proveïdors i contribuirà a que, en el moment en 
què sigui adient tornar-nos a endeutar (any 2014) a nivells assu-

HISENDA
mibles per la nostra economia, no tinguem problemes per trobar 
el finançament més adequat.

Actuacions realitzades:
1.  L’Ajuntament ha canviat ja la tendència de dèficit dels últims  
12 anys. Des de l’any 2009, hi ha superàvit, i es manté també  
l’any 2010. Durant aquesta legislatura, hem obtingut resultats de 
l’exercici sempre positius, el que ens ha permès reduir el deute a 
la meitat: Hem passat de 7 milions d’euros a 3,5 milions d’euros. 
El nivell de deute, però, encara és elevat per un municipi de les 
nostres característiques: extens en territori i per tant amb mol-
ta despesa de manteniment, habitatges unifamiliars (impostos a 
recaptar limitats) , amb un pressupost corrent de 4 milions d’eu-
ros.

2.  Hem complert amb el Pla de Sanejament aprovat, i així ens ho 
reconeix el departament de Política Financera de la Generalitat de 
Catalunya. 

3.  Les Inversions municipals no s’han finançat amb nous crèdits, 
sinó mitjançant subvencions i també amb recursos propis generats 
per l’estalvi pressupostari.

4.  Hem buscat alternatives d’ingressos, per exemple el desenvo-
lupament del Parc Empresarial Les Ginesteres, que tot i estar en 
marxa, les pressions i els contenciosos interposats per altres for-
ces polítiques, han fet ralentir molt el procés; per una banda d’ob-
tenció  de diners per a l’Ajuntament (impostos per transmissió de 
propietats, IBI, llicències de construcció de naus, i els 6.000.000 
d’euros que estipulava el conveni),  i d’altra banda la necessitat 
de generar ocupació. 

5.  Hem aconseguit 1.705.000 euros per al finançament de les 
activitats municipals (esports, benestar social, enllumenat públic, 
medi ambient, etc.) demanant subvencions a diferents organis-
mes.

6.  Ens preocupa l’economia municipal i també l’economia local 
i en aquest sentit s’ha informat sempre als professionals i pro-
veïdors locals perquè participessin en els processos de licitació 
municipals. 

7.  En els tributs municipals, s’han anat introduint bonificacions 
per famílies nombroses, situacions d’atur, incentius a mesures vin-
culades amb temes mediambientals i de conservació del patrimoni 
històric i cultural. 

8.  Hem afegit a la bonificació de fins el 20% de la taxa d’escom-
braries per utilització de la deixalleria, un 15% més, per fer ús del 
sistema d’autocompostatge. En total, es pot arribar a aconseguir 
fins un 35% de bonificació de la taxa d’escombraries.

“Gràfic amb l’evolució de la reducció del deute municipal a Collbató”
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“Teniu a les vostres mans el 
més destacat que s’ha fet a 
Collbató durant aquesta le-
gislatura que ara enfila la 
recta final”

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

sumari

Aquest és el darrer Collbató Informa que es publica abans de les eleccions muni-
cipals que es celebraran el proper 22 de maig. I aquest és, també, el meu darrer 
editorial com alcaldessa de Collbató, perquè en el proper número serà una altra 
persona qui signarà aquest apartat. 

No m’extendré tractant qüestions personals, perquè aquest assumpte és millor ex-
posar-lo disposant d’un mínim espai. En cap cas renuncio a transmetre-us les expli-
cacions que sens dubte tinc l’obligació d’oferir-vos poc abans de cedir el relleu en 
l’alcaldia. És per això que hem pensat que el més correcte era fer-ho a través d’una 
entrevista que trobareu a la darrera pàgina del butlleti.

Del que sí que voldria parlar-vos, en aquest editorial, és de la gran importància 
que té explicar les coses tal qual han estat mentre un determinat equip ha figurat 
al capdavant del consistori per voluntat expressa de la majoria. La prudència és, 
certament, una gran virtut; però també és veritat que gràcies a la prudència molts 
equips de govern honestos i treballadors a l’hora de la veritat s’han trobat que els 
seus convilatans no han valorat la tasca de govern realitzada perquè no han sabut 
transmetre-la d’una forma planera i clara.

Nosaltres no volem excedir-nos, però tampoc podem caure en el parany de no ex-
plicar suficientment les coses per fer veure que som més estalviadors que ningú o 
perquè pensem que ja està tot explicat i que per tant no cal dedicar nous esforços 
a una cosa que ja s’ha fet. Tenim la ferma sensació d’haver informat de tot en 
el moment oportú, a través de la web i el butlletí municipal, ara bé, també som 
conscients que avui dia, en plena era de la informació i el coneixement, és molt 
difícil que una persona retingui en la memòria ni tan sols una mínima part de la 
informació rebuda als darrers quatre anys.

Avui dia les persones hem d’atendre mil fronts alhora i lluitar en cent batalles di-
ferents. Rebem més informació en un sol dia de la que rebia un ciutadà del segle 
XVIII en tota la seva vida. Per tant, cal realitzar l’esforç necessari per sintetitzar en 
un sol número el resum del que han estat els darrers quatre anys.

Teniu a les vostres mans el més destacat que s’ha fet a Collbató durant aquesta 
legislatura que ara enfila la recta final. Un resum gràfic que compta amb el recolza-
ment d’un audiovisual realitzat especialment per a l’ocasió amb un doble objectiu: 
informar-vos d’una forma amena i divertida i al mateix temps fer-vos sentir orgu-
llosos del que representa ser de Collbató. 

Josefina Martínez
     -alcaldessa-
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Candidats
Candidats

La independent Ana Úbeda 
serà la nostra candidata a 
l’alcaldia en les properes 
eleccions municipals del 22 
de maig. Substituirà l’ac-
tual alcaldessa, Josefina 
Martínez, que després de 
dues legislatures al cap-
davant de l’Ajuntament de 
Collbató ha decidit no en-
capçalar novament la candi-
datura i cedir el relleu, tot 
i que continuarà vinculada a 
l’agrupació.

Actualment l’Ana és primera 
tinent d’alcaldia i regidora 

d’Urbanisme, Hisenda i Medi Ambient, i compta amb l’aval de més 
de deu anys d’experiència al consistori collbatoní, d’on ha estat 
regidora en diverses ocasions tant al govern com a l’oposició. 

La candidatura d’Ana Úbeda ha comptat amb el recolzament majo-
ritari de l’agrupació socialista de Collbató, perquè se la considera 
la persona més adient per substituir Josefina Martínez i continuar 
impulsant un projecte polític en el qual ella ha participat de forma 
destacada i molt activa.  

Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials per la UB, l’Ana 
compta també amb el títol d’Actuaria per la mateixa universitat, a 

més de dos postgraus en auditoria pública i funció directiva, i un 
màster en direcció econòmico-financera per l’Instituto Nacional 
de las Administraciones Públicas (Madrid).

A part d’una sòlida preparació acadèmica i llarga experiència com 
a regidora a Collbató —molt especialment en l’àrea d’Hisenda—, 
la nostra candidata ofereix, també, un bon currículum professi-
onal, amb més de vint anys d’experiència com a economista a 
l’Ajuntament de Cerdanyola, d’on és funcionària per oposició i on 
ha desenvolupat tasques de gestió econòmica en els departaments 
de Cultura, Intervenció i Serveis Econòmics. Actualment és la cap 
dels Serveis Econòmics i gerent de l’empresa municipal Cerdanyola 
Promocions SLU. Amb anterioritat  també he estat consellera del 
Consorci del Parc de l’Alba, complex científic que acull el Sincrotó 
Alba. 

Ana Úbeda, de 43 anys, és filla de l’Hospitalet i des de petita està 
vinculada a Collbató, on es va traslladar a viure permanentment 
quan es va independitzar. Des de fa anys viu en parella al barri 
d’Els Clots.

Apassionada del món municipalista i ferma defensora de l’admi-
nistració pública, l’Ana es presenta com a candidata per diverses 
raons, però sobretot per vocació de servei públic i també perquè 
pensa que la seva experiència i els seus coneixements poden re-
sultar d’utilitat per consolidar el model de poble en el qual sempre 
ha cregut.

Més informació a la web www.anaubeda.cat    

Ana Úbeda, la nostra candidata.
L’Ana es presenta com a candidata a les eleccions per diverses raons, 

però sobretot per vocació de servei públic.

Benvolgudes i benvolguts,
Sóc la Cristina Martín, i em sento molt il·lusionada 
d’encapçalar la llista del Grup d’Independents de 
Collbató (GIC) a les properes eleccions municipals. 
M’agraden el poble i l’entorn en el que vivim, crec 
sincerament que som gent privilegiada per poder 

viure a Collbató. Per això, 
vull contribuir amb la meva 
experiència, motivació i 
energia a tirar endavant un 
projecte que impulsi un pro-
grama de govern que permeti 
garantir un futur de qualitat 
a totes les persones que vi-
vim a Collbató.
Fa quinze anys que vaig arri-
bar a Collbató, primer com a 
segona residència i ara com el 
lloc que hem triat per viure. 
Estic casada i tinc tres fills. 
Sóc llicenciada en Ciències 
Empresarials i Màster en di-
recció d’Empreses per ESADE, 

i actualment treballo en una empresa igualadina.
Des de que vaig arribar a Collbató m’he interessat i m’he preo-
cupat per com funcionen les coses i he participat activament en 
diferents associacions del poble. Vaig entrar a formar part del GIC 
perquè vaig trobar-hi gent amb les mateixes inquietuds, amb les 
que comparteixo un mateix model de poble, amb moltes ganes de 

treballar per fer bé les coses, amb molta empenta i sense lligams 
a cap partit polític.
EL GIC és una associació de gent del poble que treballem pel po-
ble. Tenim les propostes, la gent i la il·lusió per millorar Collbató 
des de l’honestedat, l’esforç i la transparència. També sabem, i 
som molt conscients, que els temps no són fàcils i caldrà treballar 
amb responsabilitat i austeritat.
Amb el nostre programa de govern ens comprometem a treballar 
per
• aconseguir un poble per viure, amb millors serveis, unes 
finances municipals sanejades, polítiques socials adreçades sobre-
tot a joves i a persones grans,
• tenir un ajuntament proper, transparent, eficient i que 
col•labori activament amb les Entitats de Collbató, i
• preparar un futur de qualitat, impulsant i recolzant les 
iniciatives dels emprenedors, preservant i millorant el nostre en-
torn, no especulant amb el territori i potenciant el turisme.
Ens agradaria molt comptar amb el vostre suport. Si teniu idees 
o propostes que poden ser interessants pel Collbató que volem, 
o teniu dubtes o preguntes sobre el nostre projecte pel poble, us 
podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu 
electrònic comunicació@collbatogic.com o entrant al meu blog de 
la campanya www.uncollbatoperviure.org.
Per un Collbató millor:  ARA PODEM, FES EL PAS!

Ben cordialment,
Cristina Martín

Candidata a l’alcaldia
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Estem a poques setmanes de finalitzar la 
legislatura vigent. Aquesta va començar en 
un context ben diferent de l’actual, llavors 
encara no es parlava de crisis, encara no es 

notava la davallada d’ingressos provinents de la construcció  i 
semblava que el nou equip 
de govern, tal i com havia 
promès durant la campanya, 
aconseguiria un munt d’equi-
paments nous pel poble.

Però les coses no van anar ben 
bé així. Tot i que va costar, 
finalment es va reconèixer la 
greu situació econòmica que 
vivíem. Ens vam adonar que 
el govern socialista no te-
nia projecte polític, ni eren 
un equip cohesionat (durant 
aquests anys han plegat qua-

tre regidors), patia de manca de lideratge i cercava excuses exter-
nes per justificar tot el que no rutllava. Enlloc de cercar complici-
tats, van anar tancant-se poc a poc en el seu particular món. 

Tot i així, com fa des de fa uns quants segles, Collbató ha conti-
nuat endavant. Durant aquests anys hem vist com un grup de gent 
amb el suport de nombroses entitats van organitzar la consulta 
sobre la independència, o hem vist com grups de veïns han enge-
gat i consolidat amb èxit actes esportius o festius. Malgrat tot, 

Sóc en Ramon Ferrer, visc i treballo a Collbató, 
la meva implicació i estimació cap a aquest 
poble em porten a presentar-me a l’Alcaldia. 
He vist com aquest poble ha passat de trobar-
se pràcticament aïllat a ser a 30 minuts de 

Barcelona i a la vegada com 
també ha doblat la seva po-
blació.

Crec que puc aportar mol-
tes de les coses que he anat 
aprenent al llarg de la meva 
experiència professional, que 
va des de l’educació fins a 
la informàtica, des de l’em-
presa privada fins a l’exercici 
públic. També he col·laborat 
extensament en organitzaci-
ons i activitats socials.

La meva candidatura a l’Al-
caldia respon a la inquietud 
de fer de Collbató un poble 

millor, plural, satisfet de sí mateix. Orgullós de la seva gent i de 
la seva capacitat per a gestionar el seu futur.

No ens cal inaugurar petites obres amb grans actes per entendre 
que les necessitats dels Collbatonins són poder gaudir de serveis 
de qualitat durant tot l’any, electoral o no. La neteja, l’enllume-
nat, el transport, l’administració amable, la recollida de la bros-
sa... tantes i tantes coses que ens manquen i que calen millorar.

És per això que us vull presentar els eixos d’actuació que des de 
Convergència i Unió aportarem a Collbató dins o fora del govern.

Entenem que sense un teixit econòmic, ni ordre pressupostari, 
ni política d’inversions no hi ha serveis, equipaments, ni infra-
estructures que facin sentir-nos orgullosos i satisfets de viure a 
Collbató. Treballem i treballarem amb ferm compromís, humilitat i 
valentia per aconseguir-ho.

El creixement i caiguda de la construcció ha anat en detriment dels 
recursos econòmics i socials tradicionals deixant profunds dese-
quilibris. Això, la crisi global i la manca de competència de l’equip 
actual ens motiva a apostar pels següents eixos de govern:

1. Promoció econòmica: Del turisme i dels serveis per si 
mateixos i com a motors de la indústria, l’habitatge i l’agricultura, 
de tan difícil mercat, facilitant-los valor afegit i marca “Qualitat 
Collbató”.

2. Inversió en benestar social, personal i residencial: Els 
recursos generats són per dotar de benestar als ciutadans. Aquest 
és el contracte: fort compromís amb les persones.

3. Racionalitat i austeritat pressupostària: Els pressupostos 
han de respondre a la programació de la política dels eixos anteri-
ors. Una correcta taxació, rigor, control de qualitat i del rendiment 
és, a la vegada, estalvi i increment de la inversió.

A Collbató cal un canvi d’objectius, de concepte, de maneres, d’ac-
titud... 

Cal prendre decisions amb responsabilitat i valentia per construir 
un futur digne. 

Collbató és ben viu.

Fa quatre anys vaig encapçalar per primera vegada la llista d’ERC. 
Vaig entrar a formar part del consistori essent llavors el regidor 
més jove, amb vint-i-set anys, i únic regidor d’ERC, compartint 
plens amb regidors amb un munt d’anys experiència a govern i 
oposició. Després de la majoria absoluta obtinguda pel PSC em 
vaig quedar a l’oposició. He intentat mantenir una actitud cons-
tructiva però sense oblidar-me de ser coherent amb les nostres 
propostes.

Enguany torno a ser el candidat de la llista d’ERC, tot un repte que 
assumeixo amb una renovada il·lusió i convençut que amb l’equip 
de dones i homes que m’acompanyaran aportarem una proposta 
realista i engrescadora pel futur de Collbató.

El nostre programa inclourà propostes encaminades a assolir el 
model de poble que defensem, un poble cohesionat socialment, 
urbanísticament respectuós amb el seu entorn i orgullós de la 
seva identitat. En els propers anys tocarà planificar el futur que 
voldrem a mig i llarg termini, caldrà prendre decisions estratègi-
ques que necessitaran el màxim consens, i nosaltres defensarem 
que aquestes es decideixin en el marc d’un procés participatiu 
ampli i plural.

Més enllà de les propostes que properament us anirem explicant, 
hi ha un element que ens diferencia: nosaltres creiem en el diàleg 
i en el respecte, i en aquest sentit ens queda molta feina per fer. 
Collbató s’ho mereix.

Miquel Solà i Navarro
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Ana Úbeda, regidora d’Hisenda, Urbanisme i Medi Ambient

URBANISME I HABITATGE

1.  Hem invertit en el municipi 4.300.000 euros en aquesta 
legislatura a càrrec dels pressupostos municipals. El 75% 
d’aquesta inversió ha estat finançada amb subvencions i re-
cursos externs. La inversió total en el municipi ha estat de 
8.000.000 d’euros si tenim en compte les Inversions que 
han fet directament altres institucions com la Generalitat 
de Catalunya i Fomento.

2.  Hem canviat l’arquitecte municipal.

3.  Hem finalitzat les obres d’urbanització de La Fumada.

4.  Hem urbanitzat Els Clots 1

5.  Hem redactat el Projecte d’urbanització del Bosc del 
Missè

6.  Hem redactat el Pla Director del clavegueram, que des-
criu quines són les obres necessàries pel correcte desguàs 
d’aigües residuals i pluvials que afecten l’àmbit urbà

7.  Hem executat l’obra de canalització del torrent de Can 
Dalmases i aportació de les aigües des del carrer Tàrrega. 
Fruit d’aquesta obra ha estat la recuperació del domini pú-
blic que ara poden gaudir tots els veïns.

8.  Respecte de les habitatges socials, tot i haver arribat fins 
el final del procés d’adjudicació del sòl municipal on havien 
de fer-se, l’empresa va renunciar al contracte per falta de 
finançament, ja que va coincidir amb la crisi econòmica i 
financera.

9.  Hem urbanitzat l’exterior del molí de l’Oli, que actual-
ment es coneix amb el nom del Racó d’En Ponis. 

10.  Hem urbanitzat el jardí i les voreres de la zona esportiva 
de l’Avinguda Amadeu Vives

11.  Hem urbanitzat les voreres de l’Escola Mansuet i també 
les del carrer Lleida/Tarragona

12.  Hem arranjat el carrer Barcelona entre els carrers 
Llobregat i Catalunya així com la cruïlla entre els carrers de 
Lleida i Girona.

13.  Hem recuperat la zona verda de Can Dalmases II

14.  Hem fet la rotonda de la Font del Còdol i l’asfaltat dels 
laterals de l’A-2

 “La urbanització del sector Els Clots I ha suposat una important 
millora per a la zona centre del poble”.

“L’adeqüació de l’entorn del Molí de l’Oli ha dignificat aquesta part 
del Casc Antic”.

Balanç de legislatura
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L’entorn natural és un valor social a Collbató, perquè els veïns 
establim fortes relacions amb el territori i al seu entorn hem cons-
truït una manera de viure que volem preservar. Per una gestió 
racional, respectuosa i sostenible del territori.

1. Hem redactat l’avanç del Pla d’ordenació urbanística de 
Collbató (POUM) que defineix les línies estratègiques del desen-
volupament urbanístic del municipi i que són:

• Zones de creixement limitades i properes al nucli

• Tipologies compactes amb habitatges de menor superfície i 
preu

• Fer compatible la zona residencial amb activitats econòmiques

• Promoure la relació i connexió entre espais lliures

• Potenciar valors del nucli antic i elements patrimonials

• Protegir valors de sòl no urbanitzable i potenciar la seva estruc-
tura (camins, torrents, masies…)

• Millorar la xarxa viària creant eixos cívics, camins escolars. Crear 
noves connexions a través de l’autovia

• Sostre màxim d’habitants 6.800 en 20 anys. Es a dir, créixer 
3.000 habitants 2.600 habitants en un total de 20 anys.

2. El Parc Empresarial Les Ginesteres està aprovat definitivament 
i en marxa, amb el Pla Parcial aprovat inicialment. El projecte es 

MEDI AMBIENT
caracteritza especialment per:

• Les activitats permeses estan molt restringides i estan regulades 
sota els criteris ambientals, de seguretat i de convivència. 

• Es preveu la connexió directa amb Esparreguera sense incorpo-
ració a l’autovia

• Es preveu també, la connexió del barri de la Fumada amb l’avin-
guda de la generalitat

• Es preveu un pas d’inca sota l’autovia per la fauna

Preservació del Medi i el Patrimoni Natural:

• En quant al Parc Natural de Montserrat, hem col•laborat junta-
ment amb el Patronat de la Muntanya de Montserrat en la revisió 
del Pla Especial de Protecció de la Muntanya de Montserrat.

• Ens hem adherit al Pacte d’Alcaldes per a la reducció de les 
emissions de CO2

• Hem arranjat els camins de la xarxa bàsica de prevenció d’in-
cendis forestals per l’ADF municipal

• Hem adequat les franges de protecció a urbanitzacions (Can 
Dalmases i La Fumada)

• Hem aprovat el Pla Especial de Protecció de la masia de Can 
Dolcet i el seu entorn.

3. Hem aprovat l’ordenan-
ça d’estalvi d’aigua per a 
totes les noves construc-
cions amb l’objectiu de 
fer-les més sostenibles. 
També conté criteris d’es-
tabliment de mesures de 
sostenibilitat ambiental 
en edificis municipals. 
Hem aprovat també bo-
nificacions en impostos 
per adaptació de les cons-
truccions preexistents que 
han volgut aplicar alguna 
mesura de sostenibilitat.

4. Hem implantat el sistema Porta a Porta de recollida de la frac-
ció orgànica i la fracció resta. El resultat en aquests moments és 
d’un 75% de recollida de FORM neta respecte del total generat al 
municipi. El resultat dels impropis està per sota del 5%, el que re-
presenta que els veïns i veïnes de Collbató estan fent, en general, 
un bon reciclatge. 

5. Hem aprovat inicialment una ordenança de residus que regula 
els residus municipals així com les sancions que es posaran a aque-
lles persones que tenen repetidament un comportament incívic.

6. Hem construït la deixalleria municipal. Aquesta dependència 
municipal té 992 abonats (persones amb carnet) i n’hi ha 454 
usuaris amb bonificació de la taxa municipal.

7. Hem recuperat la bassa de Joan Romanyà en dues fases.

8. Hem substituït els arbres de la Rambla Mansuet per espècies 
més adequades al clima del municipi i que necessiten menys aigua 
pel seu manteniment.

9. Hem redactat el projecte executiu de canalització de les aigües 
de la Rambla de la Generalitat

“La Deixalleria, un equipament municipal cada cop més utilitzat per 
tothom”.

“El nou sistema de recollida d’escom-
braries porta ha porta ha suposat un 

important avenç ambiental”

“Substitució integral de l’arbrat de la Rambla d’en Mansuet, per in-
corporar espècies adaptades a l’entorn que realment generin ombra”.

Balanç de legislatura
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EL CASAL DE CULTURA

El passat 28 de febrer la Junta de Govern Local va adjudicar la lici-
tació del contracte d’execució d’obres del projecte que du per títol 
“Adequació parcial del Casal a Biblioteca, 1era fase” a l’entitat 
CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA DE SOLSONA, S.A, per un import 
de 924.427 euros (sense IVA) 

Aquesta important actuació té com a finalitat executar la primera 
fase de l’habilitació de l’interior del Casal, que d’acord amb el 
projecte realitzat en el seu dia per la Diputació de Barcelona, 
quan estigui definitivament acabat serà un espai multiús que per-
metrà allotjar en un sol edifici la biblioteca, el casal d’avis i una 
sala polivalent. L’objectiu final de l’actuació és convertir aquest 
cèntric equipament en el lloc de trobada i referència preferent de 
Collbató. 

Amb l’execució de l’interior del Casal de Cultura  finalitzarà l’obra 
més emblemàtica i al mateix temps més polèmica del municipi. El 
projecte, des del seu inici a mitjan dels anys 80, ha sofert tota 
mena de vicissituds, i a dia d’avui, tot i inacabat, ja no té res a 
veure amb el seu aspecte original. L’obra ha topat amb dificultats 
diverses que ha anat superant al llarg dels anys, des d’un aspecte 
original poc afortunat, que va promoure un canvi radical de sostre 
i façana a mitjan dels anys 90, fins un seguit de defectes estruc-
turals greus que posteriorment van obligar a reforçar íntegrament 
l’estructura. En un moment donat, alguns veïns van proposar fins 

i tot enderrocar-lo i refer el projecte des del principi, però quan 
l’equip de govern de torn va valorar seriosament aquesta possibi-
litat, aleshores un altre grup de veïns va reivindicar la conservació 
del Casal, amb la qual cosa des de l’Ajuntament es va optar per 

reparar primer l’estructura malmesa i després enllestir el projecte 
per fases, atès l’alt cost que suposava executar l’obra de cop.

El cas és que aquest projecte, molt abans d’iniciar-se les obres ori-
ginals, ja va provocar una agra disputa política que molts encara 
recordaran. La idea de fer el Casal la va impulsar el govern de CiU 
en l’època que aquest grup governava Collbató en solitari i amb 
majoria absoluta. Quan es va presentar el projecte de Casal, de 
seguida van sorgir opositors que consideraven que aquella obra 
era desproporcionada per a un poble que tot just ratllava els 1.000 
habitants. Un dels més ferms opositors fou l’aleshores director de 
l’antiga escola La Salut, que reclamava que els diners del Casal es 

destinessin a millorar les instal•lacions escolars i les cases dels 
mestres, que es trobaven en un estat força precari.  La disputa va 
anar pujant de to, van arribar les eleccions municipals i el direc-
tor de l’escola va organitzar una candidatura encapçalada per ell 
mateix que com a punt primer del programa defensava el NO AL 
CASAL. La candidatura alternativa va fracassar estrepitosament en 
obtenir un únic regidor; en conseqüència el director de l’escola va 
abandonar Collbató per sempre i les obres del Casal es van iniciar 
ben aviat considerant que la majoria de veïns i veïnes hi estaven 
a favor. 

“Aspecte original de l’edifici fins mitjan dels anys 90, que fou 
remodelat”

L’objectiu final d’aquesta actuació és convertir aquest cèntric equipament en el lloc de trobada i refe-
rència preferent de Collbató. 

 “Imatge actual del Casal”

 “Fotomuntatge amb l’aspecte final que tindrà el Casal de Cultura 
un cop enllestit”

 “Recreació virtual de la futura Biblioteca de Collbató” 

notícia destacada
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notícia destacada

En què consisteix la primera fase
Iniciem les obres per condicionar la nova Biblioteca, situada a la 
planta baixa del Casal de Cultura. 

Com ho fem
Enderroquem les parets existents a l’interior de l’edifici, i obrim 
noves finestres a les façanes, en especial un ample finestral que 
donarà llum i vistes de la muntanya de Montserrat a l’interior de 
la Biblioteca.

Adeqüem l’estructura al projecte, i obrim un  gran lluernari a la 
coberta, a la zona més allunyada de les finestres, per tal de donar 
llum natural a tot l’espai.

Arrangem els espais necessaris per la Biblioteca: un vestíbul, un 
taulell per informació i préstec, àrees de revistes, de música i 
imatge, i de fons general. Hi haurà també un espai separat per a 
la zona infantil, despatxos de suport per estudi o cursos, zona de 
treball intern, magatzem i serveis sanitaris. 

Facilitem l’accessibilitat i l’evacuació, fent els moviments de ter-
res necessaris per accedir a l’equipament, adequant els accessos a 
les persones amb mobilitat reduïda, i fent un nou bloc de comuni-
cacions verticals i la nova escala d’emergència.

Què aconseguim
Posem en funcionament la Biblioteca, que acollirà un fons de 
15.000 documents, oferirà 64 punts de lectura i connexió a in-
ternet.

Preveiem un termini de realització de les obres de 15 mesos. En 
fases posteriors es realitzaran les obres del Casal de la Gent Gran, 
l’Aula polivalent, el Bar, el Centre Cívic i l’arranjament dels espais 
exteriors.

Entre una cosa i una altra, però, durant molts anys l’edifici no s’ha 
pogut utilitzar més que en ocasions molt puntuals i bàsicament 
com a magatzem o garatge, fins que la construcció de la nova nau 
dels serveis municipals al polígon Les Ginesteres ha deixat l’espai 
completament lliure i l’equip de govern, d’acord amb la Diputació 
de Barcelona i la Generalitat, s’ha plantejat posar fil a l’agulla i 
enllestir definitivament el projecte, entenent que en l’actualitat, 
tenint com té Collbató més de 4.000 veïns censats, és del tot 
viable dotar-lo d’un equipament com el Casal de Cultura.   

Des que es va prendre la decisió de reformar l’edifici original del 
Casal, s’han executat dues fases. En primer lloc, es va recompondre 
completament l’aspecte exterior de l’edifici, dotant-lo de la imat-
ge actual; i en segon lloc es va reforçar íntegrament l’estructura 
per tal de poder executar les següents fases sobre una edificació 
sòlida, que oferís plenes garanties quan a seguretat.

L’Ajuntament de Collbató sempre ha estat conscient de l’alt cost 
que representa finalitzar una obra d’aquestes dimensions. És per 
això que les distintes fases s’han executat d’acord amb el finan-
çament disponible en cada moment. Ara mateix, la disponibili-
tat permet executar la primera fase de les obres interiors. Serà 
la primera etapa que permetrà utilitzar el Casal de Cultura d’una 
forma definitiva, encara que sigui parcialment, perquè els altres 
equipaments que inclourà s’executaran en successives etapes, a 

mesura que es pugui anar disposant 
de noves fonts de finançament.

Per tal de no induir ningú a la con-
fusió i aclarir algunes informacions 
poc rigoroses difoses darreramente 
en relació a aquesta actuació, pu-
bliquem la present informació, amb 
un quadrant que detalla amb la mà-

xima transparència les fases en què 
es divideix la finalització del Casal, la 
previsió de costos i també d’on pro-
venen els fons que permeten finançar 

l’etapa que ara s’inicia, que és la nova Biblioteca Municipal de 
Collbató.

L’Ajuntament de Collbató sempre ha estat consci-
ent de l’alt cost que representa finalitzar una obra 
d’aquestes dimensions.

EL FINANÇAMENT DEL CASAL DE 
CULTURA

En quantes fases es construirà? Quan costa ? 
El projecte del casal té 4 fases i el cost total s’estima en 2.364.087,14 euros

Com es finança la primera fase?
Subvenció generalitat (pla obres i serveis)   642.096,48

Subvenció generalitat (específica biblioteques)  400.000,00

Patronat de la Muntanya de Montserrat                 35.000,00

Recursos propis (estalvi pressupostari)    85.707,49

Total               1.162.803,97

Mobiliari 

Recursos propis (estalvi pressupostari)      333.941,00

“El finançament de la 
Biblioteca Municipal 

l’assumeix majoritàriament 
La Generalitat”
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8. Hem renovat el material esportiu de la zona esportiva de 
les illes, amb noves cistelles de bàsquet, noves xarxes a les porte-
ries i un enllumenat més segur.

9. Hem millorat la zona esportiva de Can Dalmases.

10. Durant la legislatura hem atorgat subvencions a les 10 
entitats esportives locals per un import total de 55.000 euros. 

RECURSOS HUMANS

ESPORTS
Salvador Valls, regidor d’Esports, Comunicació ,Recursos Humans i Seguretat.

“Cada cop són més les dones del poble que practiquen aerobic, una 
activitat lúdica i esportiva amb molta acceptació” 

“El karate, un dels esports que ha entrat amb més força a Collbató”

1. Hem ampliat i cobert la pista esportiva de l’Avinguda del 
Centenari, sent aquest el punt de trobada dels serveis esportius.

2. Hem fomentat la pràctica de l’esport, mitjançant les en-
titats locals esportives, cedint espais i col·laborant amb les infra-
estructures que han necessitat.

3. Hem incrementat l’oferta d’activitat física com a millora 
dels hàbits saludables i fent possible un esport per a tothom. Ara 
tenim 27 espais on es fa esport i el nombre total de practicants 
(675) i d’usos (47.138) s’ha triplicat en aquesta legislatura.

4. Hem col·laborat amb les entitats en l’organització d’es-
deveniments esportius de caire popular, puntuals i adreçats en 
alguns casos a fomentar l’esport en família.

5. Ja tenim la tercera pista de tennis en l’àmbit esportiu del 
Bosc del Missè.

6. Hem ampliat el camp de futbol, on es practica l’atletisme 
de forma regular

7. Hem recolzat les iniciatives esportives privades, com és 
el cas de l’ hípica i de la construcció d’un club privat amb una 
activitat principal de pistes de pàdel.

1. Hem creat i cobert la plaça de tècnic de grau mig en 
Recursos Humans, que és la figura que gestiona i optimitza 
el servei de personal, que és, sens dubte, el servei més des-
tacat del municipi, amb 50 persones en nòmina al servei del 
ciutadà.

2. Hem reestructurat, progressivament, els distints 
departaments, creant les places que s’han considerat ne-
cessaries pel bon funcionament de determinades àrees (in-
corporant l’arquitecte a jornada completa, per exemple), 
consolidant-ne d’altres, com les dels vigilants municipals, 
o amortitzant places a causa de jubilació, quan s’ha consi-
derat que es podia prestar igualment un determinat servei 
reduïnt el cost amb una o varies persones menys.

3. Hem apostat decididament per la formació continu-
ada, per optimitzar els serveis i fomentar l’eficiència, dotant 
els distints departaments de les eines adeqüades per fer més 
amb el mateix esforç, per exemple incorporant el sistema de 
tramitació on-line a través de la web municipal.

“La nova pista coberta municipal, el dia de l’acte inaugural”

Balanç de legislatura
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1. En aquesta legislatura s’han desplegat els mossos d’Es-
quadra. Collbató forma part de l’Àrea bàsica Policial de Martorell 
on s’hi ubica la comissaria amb competències en prevenció, segu-
retat ciutadana, trànsit i investigació de primer nivell. Els mos-
sos d’esquadra pugen cada dia a Collbató. Les relacions entre 
l’Ajuntament i els mossos són constants i estan ben coordinades. 
El nombre d’actuacions de reforç de la Guàrdia municipal als 
Mossos d’Esquadra ha passat de 60/any a 571/any.

2. La guàrdia 
municipal de Collbató 
fa un servei de vigi-
lància i atenció a les 
persones de 365 dies, 
24 hores, i es poten-
cia quan els esdeveni-
ments del poble així 
ho requereixen. Hem 
passat d’atendre 2-3 
demandes de serveis 
diàries a atendre 25-
30/per dia.

3. S’ha priorit-
zat els servei a la ciutadania, la proximitat i hem focalitzat esfor-
ços en la prevenció i en la informació. S’ha duplicat el nombre 

d’actuacions (seguretat, assistencial, trànsit) passant de 2.700/
any a 5.400/any.

4. S’ha aprovat 
l’ordenança cívica 
que, entre d’altres co-
ses, deriva sancions 
cíviques a treballs so-
cials que reverteixen 
en el benefici de la 
població.

5. S’han posat 
6 passos elevats on 
s’ha comprovat que 
són necessaris com a 
mesura de control de 
velocitat.

6. S’han posat 18 bandes reductores de velocitat.

7. Hem redactat el Pla d’educació vial, fruit del qual, 690 
nens i nenes han rebut educació viària.

8. L’última adquisició (via rènting) del vehicle de la guàrdia 
municipal ha estat d’un híbrid, el que suposa un estalvi en com-
bustible

SEGURETAT CIUTADANA

“El darrer vehicle incorporat al cos de vigilants 
locals és un híbrid, que estalvia un 30% de 

combustible”

1. Hem millorat sensiblement el butlletí municipal Collbató Informa, que s’imprimeix completament en color.

2. Hem renovat completament la web municipal, convertint-la en molt més atractiva i dotant-la de noves prestacions, com 
ara el video o el servei de tramitació online eTRAM.

3. Hem creat nous elements que permeten crear espais de relació-opinió entre el consistori i el veïnat: Facebook i Bloc 
Municipal.   

COMUNICACIÓ

“El cos de vigilants locals col•labora regular-
ment en l’educació vial dels més petits”

“Gaudeix de 
l’audiovisual que 
inclou el pre-
sent número del 
Collbató Informa”

Balanç de legislatura
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1.   Hem atès a famílies, joves, gent gran i persones amb disca-
pacitat que han sol·licitat un grau de dependència. Dels 175 
sol·licitants, s’han concedit 129.

2.   Hem passat de 77 hores/any a 762 hores/any de servei 
d’atenció domiciliària 

3.   Hem passat de d’11 a 40 persones que es beneficien del servei 
de Teleassistència.

4.  373 persones necessitades, s’han beneficiat d’ajuts econò-
mics

5.   Amb el projecte d’Acollida i Integració de nouvinguts/des 
s’ha creat un circuït d’acollida i disseny d’integració de les perso-
nes nouvingudes no comunitàries.

6.   Amb el projecte 
“Portes Obertes” que 
es treballa des de ser-
veis socials conjunta-
ment amb educació, 
es dona suport edu-
catiu fora de l’horari 
lectiu a alumnes amb 
risc d’exclusió social. 
Estem treballant per 
ampliar el projecte a 
alumnes de cicle su-
perior de primària per 
prevenir el fracàs es-

colar.

7.   Amb el programa “Més a prop” gestionat i subvencionat per 
la Diputació una treballadora social visita a les persones majors de 
80 anys per informar dels serveis i fer un estudi per serveis socials 
de la seva situació.

8.   Amb el projecte “Arranjament d’habitatges” també subvenci-
onat per la Diputació, 
arribem a aquelles 
persones amb pocs 
recursos que necessi-
tin eliminar barreres 
arquitectòniques. 

9.   En la “Setma-
na de la Gent Gran” 
concentrem  activi-
tats adreçades a la 
gent gran per tal de 
potenciar un esde-
veniment actiu i una 
participació activa en 
la vida social del mu-
nicipi.

10.  Conjuntament 
amb el Casal d’avis 
es fa el “Concurs de 
pessebres” per pro-
mocionar el pessebre 

familiar com un fet cultural nostre i una eina d’acostament inter-
generacional.

SERVEIS SOCIALS I SANITAT

Oriol Castells, regidor de Serveis Socials, 
Sanitat i Consum, i Turisme

“L’Oficina dels Serveis Socials de Collbató ha 
ampliat les seves dimensions i prestacions”

11.  Hem fomentat la creació d’un grup de dones, el “Grup de Do-
nes de Collbató,” participant en la seva activació i recolzant-les 
en l’organització d’activitats com per exemple en jornades signifi-
catives com el dia 8 de març i el 25 de novembre.

12.  Dins del programa endegat de “Cuidem als que cuiden” es 
dona atenció a les persones cuidadores amb tallers, suport a casa 
i donació de materials específics. 

13.  Dins del projecte de “Promoció del voluntariat” hem acon-
seguit un grup de gent voluntària que gestiona els ajuts d’ali-
ments i s’acosten  les persones grans que es troben soles. El dia 
de Sant Jordi s’aprofita també per treballar aquesta promoció del 
voluntariat fent una relació intergeneracional per apropar-nos a 
les persones més grans del municipi.

14.  Amb el programa “Kompromés”, relacionat amb l’ordenança 
de convivència ciutadana, proposem mesures reparadores a les que 
poden acollir-se els menors que hagin estat sancionats. Hem dut 
a terme accions en aquest sentit que han donat bons resultats, 
reconduint algunes de les conductes d’aquests menors, com per 
exemple, els mateixos nens que han grafitat parets d’espais pú-
blics no permesos, mitjançant aquest programa, han pintat de nou 
les parets, traient els grafitis. El resultat és que els grafitis en llocs 
no permesos han disminuït en el poble.

15.  Hem posat en marxa durant l’any 2011 el programa “De mà 
en mà”, amb l’objectiu de gestionar les donacions de material 
infantil quan la família ja no ho necessita, per tal de què ho pugui 
utilitzar una altra que ho necessiti.

16.  Per la “Prevenció de maltractaments infantils” estem tam-
bé començant durant el 2011 un cicle de xerrades adreçades, de 
moment, als professionals dels centres educatius per informar dels 
protocols a seguir per donar eines per detectar possibles casos. En 
una segona fase es vol ampliar a altres col·lectius que treballen 
amb infants.

17.  S’han atorgat subvencions a entitats relacionades amb els 
serveis socials, els drets civils i la dona així com ajuts per emer-
gències socials per import total de 80.000 euros.

“La Caminada de la Gent Gran acull cada any 
més participants”

“El teatre, una de les activitats amb més èxit realitzades 
per la gent gran de Collbató”  

Balanç de legislatura
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Centre d’Interpretació de l’Oli, ubicat a l’antic trull de Collbató. 

5. Hem senyalitzat tots els punts d’interès del municipi amb 
plafons identificatius i explicatius, i també les distintes rutes que 
travessen el municipi, com el Camí de Sant Jaume.

6. Hem signat diversos convenis de promoció del turisme 
amb distints ens supramunicipals (Parc Geològic, Catàleg de béns 
intangibles, etc...)

7. Hem creat el catàleg de patrimoni local, amb l’objectiu 
de posar en valor el màxim nombre d’elements naturals, arquitec-
tònics i culturals del municipi.

8. Hem col·laborat activament en la promoció i l’organit-
zació d’esdeveniments encaminats a donar a conèixer Collbató i 
atraure el màxim nombre de visitants. 

TURISME
1. Hem redactat les bases pel canvi de model de gestió de 
la zona de l’Esplai de la Salut així com de les Coves del Salnitre. 

2. Hem refet 
l’Oficina de Turisme.

3. Hem habili-
tat nous espais per a 
allotjar futurs atrac-
tius turístics, com el 
Museo de l’Orgue de 
Collbató.

4. S’han con-
solidat projectes d’in-
dubtable interès cul-
tural i turístic, com el 

“L’antic trull de Collbató s’ha reconvertit en el 
Centre d’Interpretació de l’Oli”

“Nous cartells indicadors situats al voltant de la 
parròquia de Sant Corneli”

“Les diades castelleres, igual que altres activitats festives, atrauen un gran 
nombre de visitants al municipi” 

Balanç de legislatura



��

CULTURA I PATRIMONI
Dani Casas, regidor de Cultura i Patrimoni, i Joventut

JOVENTUT

El Pla d’acció cultural de Collbató recull les propostes en matèria 
de política cultural a desenvolupar. És en aquest marc, que hem 
volgut consolidar des de l’Ajuntament les bases d’una política cul-
tural planificada i elaborada de forma conjunta amb els agents 
culturals existents a Collbató, creant espais de diàleg estables i 

permanents. Les actu-
acions que hem dut a 
terme, es corresponen 
amb part de les pro-
postes d’acció recolli-
des en el Pla.

1. L’Escola de 
Música l’hem ubicada 
a les antigues escoles, 
permetent disposar 
d’un espai que li diem 
“Hotel d’Entitats”, 
ubicat en l’edifici de 
l’Ajuntament vell, pro-
porcionant a diferents 
entitats locals un es-
pai on puguin tenir el 
seu espai de trobada.

2. Comencem 
ara, al març del 2011, 
la reforma interior del 
Casinet, que consis-
teix en posar la ca-
lefacció, rehabilitar 
les parets interiors i 
dotar-lo amb un esce-
nari i dos petits ma-
gatzems.

3. Dins de la 
cultura i el foment de 
les associacions, hem  
col·laborat amb les 

1. Hem obert un servei d’informació juvenil amb una perso-
na responsable de la gestió. El projecte s’anomena “Barraka jove”

2. Participem dins del programa PIDCES ( Punt d’Informació 
i Dinamització als Centres d’Educació Secundària)- en el nostre cas 
l’Institut. Cada dijous a l’hora del pati. 

3. Hem elaborat una programació de tallers i activitats diri-
gides específicament per als joves: 

* Festival urbà i tallers d’estiu durant el mes de juliol

* Taller de hip hop durant tot l’any 

* Taller de màscares

* Festes joves: festa major alternativa, festa de la marató, 
festa del carnestoltes.

“Des de Cultura es fomenten de manera 
molt especial les activitats tradicionals”

10 entitats culturals locals oferint l’ajuda necessària per les ac-
tivitats que han  realitzat en el poble així com atorgant-les sub-
vencions perquè puguin portar a terme els seus objectius anuals. 
S’han atorgat 30.000 euros en subvencions a entitats culturals.

4. Respecte a recuperació del patrimoni, hem fet diverses 
actuacions

 *    Rehabilitació de la sala annexa a l’Ajuntament, que s’utilitza 
per reunions, presentacions, etc. i que inclou l’arxiu municipal on 
hem posat armaris compactes específics d’arxiu de documents.

 *    S’ha tingut una especial cura amb el conjunt d’actuacions 
realitzades als espais públics del voltant de la Parròquia de Sant 
Corneli, millorant sensiblement l’aspecte d’un espai essencial del 
Nucli Històric:

5. Hem recolzat amb infraestructura i subvencions, activi-
tats culturals de l’àmbit privat, com és el Festival Gong, innova-
dor, de noves sonoritats que s’ha anat consolidant a les Coves del 
Salnitre.

“Patrimoni vetlla perquè Collbató no perdi mai l’encant 
d’imatges com aquesta” 

4. Hem treballat amb serveis 
socials i la guàrdia municipal en la 
detecció de problemàtiques socials.

5. Hem reallitzat accions edu-
catives amb el centre educatiu ( 
tallers profesionals sobre diversos 
temes: SIDA, El món laboral, l’ano-
rexia, l’autoestima....) 

6. Hem fomentat la participació 
dels joves dins de la vida associati-
va i activitats municipals del poble: 
participació dels joves en el carnes-
toltes, la inauguració de la pista, la 
marató....

“L’àrea de Joventut vetlla 
perquè els joves puguin des-
envolupar les seves pròpies 

activitats al poble”

“L’antic ajuntament del carrer Pau Bertran 
s’ha convertit en la seu del nou Hotel d’En-

titats de Collbató”

Balanç de legislatura
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Dia 22 d´ Abril.- TERMINAL-BALAGUER-HUESCA-JACA

Sortida del nostre poble direcció Balaguer, Barbastro i arribada a 
Huesca. Breu parada i continuació del viatge cap el Port de Monrepós, 
Sabiñánigo i arribada a Jaca. Instal·lació a l´ hotel. Dinar, sopar i 
allotjament. Per la tarda realitzarem l´excursió a San Juan de la Peña  
amb  visita  guiada  del Monasterio Viejo i el centre d´excavacions. A 
una hora prudencial tornarem a l´hotel.

 Dia 23 d´ Abril.- JACA-CANFRANC-CANDANCHU-JACA

Pensió  complerta  a l´hotel. Sortida d´excursió cap a Canfranc per 
visitar amb guia l´ exterior de l´ Estació. En acabar ens traslladarem 
a Candanchu, breu parada per la seva visita. A una hora prudencial 
tornarem a Jaca. Per la tarda visita amb guia oficial de la ciutat de 
Jaca, la seva Catedral Romàntica, el Castillo de San Pedro, construït al 
segle VXI per ordre de Felipe II, i exemple d´arquitectura militar única 
en el món. Tornarem a l´hotel.

 Dia 24 d´ Abril.-JACA-PANTICOSA-SALLEN DE 
GALLEGO-SABIÑANIGO-JACA

Esmorzar  a l´hotel. Sortida d´excursió cap a Pantícosa, a la Vall de 
Tena. Temps lliure. A una hora prudencial sortirem cap a Formigal. 
Breu parada per observar les seves instal·lacions d´esquí. Continua-
rem fins arribar a Sallen de Gallego, breu passeig per visitar aquesta 
població i arribada a Biesca. Dinar en un restaurant. Per la tarda sor-
tida cap a Sabiñanigo.

Temps lliure per la seva visita. A una hora prudencial tornarem a Jaca. 
Sopar i allotjament.

 Dia 25 d´ Abril.- JACA-HUESCA-MONZON-BALAGUER-TERMINAL

Esmorzar a l´hotel. Sortida direcció Huesca, Barbastro, Mozón i arri-
bada a Balaguer .Dinar. Per la tarda, a l´hora acordada, tornarem al 
punt de sortida.

PIRINEU ARAGONÈS   

7. Hem assessorat i hem donat suport a la constitució d’en-
titats.

8. Hem treballat en la difusió i foment de la borsa de tre-
ball.

9. S’han potenciat els espais joves de referència on es situa 
la Barraka jove.

10.  Hem ofert cursos per als joves (curs de monitors i pre-
monitors)

11.  Hem donat suport d’activitats juvenils intentant  que la 
iniciativa parteixi dels propis joves.

 “S’han introduït programes de reeducació per a joves amb com-
portament puntualment incívic”

Dia 24 Juny.- TERMINAL-CALDAS DE BOI-VIELHA

Sortida del nostre poble amb destinació Balaguer, Benabarre, Pont de 
Suert i arribada a Caldas de Boí. Temps lliure. Continuarem l´ excursió 
cap a Vielha. Instal·lació a l´ hotel. Dinar, sopar i allotjament. Per la 
tarda, sortida per visitar les poblacions de Les i Bossost, dos pobles 
fronterers, i passeig pels seus carrers. A Les visitarem la seva esglèsia 
i la plaça del haro, on encara es pot veure el tronc que roman allà, 
desde Sant Pere fins Sant Joan de l´ any següent. Explicació de la 
seva tradició que hi ha al poble; aquest tronc és únic en tota la Co-
marca. Sortida cap a Bossost, arribada i visita d´aquesta població, on 
admirarem la seva esglèsia i alguna de les 7  Capelles que té aquesta 
localitat, disposarem de temps lliure per passejar pel seu passeig ple 
de botigues. Tornada a l´hotel. 

Dia 25 Juny.- VIELHA (Excursió a LUCHON i BAQUEIRA – SALAR-
DU)

Pensió complerta a l´ hotel. Sortida per visitar Luchon, poble situat 
al Pirineu Francès on visitarem els seus maravellosos jardins i la seva 
esglèsia, passejarem pels seus carrers plens de flors i visitarem La 
Valle de Lys amb la seva Cascada de l´Infern. A una hora prudencial 
tornarem a l´ hotel per dinar. Per la tarda, visitarem Baqueira amb la 
seva estació hivernal d´ esquí i el naixement del Riu Garona. Sortida 
cap a Salardú, visitarem la seva esglèsia romànica dedicada a Sant 
Andrés. Seguirem visitant el poble d´ Arties, on admirarem el Parador 
Nacional, la seva esglèsia i el petit zoo on trobarem un os en cautivi-
tat. Tornada a l´ hotel.  

Dia 26 Juny.- VIELHA-PORT DE LABONAIGUA-ESPOT-TREMP-
BALAGUER-TERMINAL

Esmorzar a l´ hotel. Sortida cap el Port de la Bonaigua, breu parada i 
continuació cap a València d´Aneu i arribada a Espot, on agafarem un 
jeep per visitar el Lago de Sant Mauricio; finalitzada l´excursió tor-
narem a Espot. Dinarem i per la tarda sortirem cap a Llavorsí, Tremp, 
Balaguer i arribada a la població de sortida.  

VALL D´ARAN

Si vols rebre mes informació, pots fer-nos una visita o trucar per telèfon. També et pots donar d’alta al nostre web www.marcenviatges.com on 
rebràs informació d’ofertes puntuals. US HI ESPEREM

Balanç de legislatura
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EDUCACIÓ 
•  Hem finalitzat les obres de l’Institut. El total de places que 
ofereix és de 360. Actualment hi ha 205 alumnes.

•  Hem construït la segona escola d’infantil i primària, l’Escola 
Mansuet amb 174 alumnes.

•  El nombre total d’alumnes de l’escola La Salut és de  431.

• Hem ampliat la llar d’infants ampliant l’oferta de places a 107. 
El nombre total d’alumnes enguany és de 104.

•  El nombre total d’alumnes de l’escola de música és de 78.

•  El total d’alumnes entre totes les escoles i l’Institut és de 992.

•  Hem treballat transversalment entre educació i serveis socials 
creant els projectes de Benvingut Nadó, Espai Nadó i Minuts Me-
nuts.

•  Amb col·laboració amb el departament de turisme de l’Ajun-
tament, i dins el projecte “Coneixement de l’entorn” hem ofert 
a tots els centres educatius un paquet de sortides gratuïtes per 
conèixer el municipi.

•  Hem elaborat conjuntament amb la Diputació de Barcelona uns 
quaderns pedagògics perquè els infants coneguin oficis tradicio-
nals lligats a la muntanya.

ESPAI PÚBLIC 

1.  Hem construït la Nau de la Brigada municipal i això ens ha 
permès buidar el Casal de Cultura per iniciar les obres de la biblio-
teca. En el magatzem de la brigada hi guardem també els vehicles 
municipals i ens estalviem diners que abans es destinaven a pagar 
lloguers.

2. Hem redactat el Pla d’adequació de les instal·lacions elèctri-
ques de Baixa Tensió

3.  Hem redactat el Pla de millora energètica de l’enllumenat pú-
blic

4.  Hem redactat el Pla d’adequació de l’enllumenat públic a la llei 
de prevenció de la contaminació lumínica.

5.  Hem col·locat 
bombetes de vapor de 
sodi en l’enllumenat 
públic per aconseguir 
un estalvi energè-
tic i econòmic anual 
de 30.000 euros en 
consum d’electricitat. 
Aquesta actuació ha 
estat subvencionada 
en un       per l’Ins-
titut Català de l’Ener-
gia.

6.  Hem canviat els 
fanals de part del 
Casc Antic, la Rambla 
Mansuet, carrer Sant 
Corneli i Mil·lenari. 
Aquesta actuació tam-
bé ha estat subvenci-
onada amb

Concepció Alsina, regidora d’Educació, Espai Públic i Promoció Econòmica

 “El nou CEIP Mansuet, la segona escola de primària de Collbató”

“Les noves bombetes de vapor de sodi 
generen un important estalvi d’enllumenat 

públic”

“Nova nau de serveis municipals, al polígon Les Ginesteres”

“EL SI Collbató (institut), centre d’ensenyament secundari de 
Collbató”

Balanç de legislatura
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•  Conjuntament amb les AMPA dels centres educatius, hem creat 
el projecte “Escola de pares” on es realitzen tallers i xerrades 
adreçades a donar suport a pares i mares en l’educació dels seus 
fills.

•  Hem desenvolupat el projecte “Salut a l’escola”, donant xerra-
des del departament de salut de la Diputació als diferents centres 
educatius.

•  Hem iniciat enguany el projecte “Escoles Verdes”, formant 
al personal de la Llar d’infants per esdevenir escola verda i s’han 
començat petites accions per caminar cap a la denominació d’es-
coles verdes a totes les del municipi.

•  Mitjançant el projecte “Tu vals”, donem suport a l’Institut per 
donar opció a alumnes que no tenen un bon currículum a realitzar 
activitats formatives fora del centre en horari lectiu.

•  En l’àmbit de l’escola de música, els alumnes de l’aula, a part 
dels dos concerts anuals participen en diferents activitats orga-
nitzades tant per l’Ajuntament com per associacions, per apropar 
l’aula de música a la població.

•  Hem ubicat l’Escola de Música a les antigues escoles, millorant 
el confort pels alumnes i professors.

•  L’aula de música també fa intercanvis amb alumnes de l’escola 
de música de Cazères (França).

•  Actualment estem treballant per fer concerts i/o demostracions 
musicals als diferents centres educatius.

telèfons d’interès
 telèfons d’interès

Emergències

Ajuntament de Collbató:  93.777.01.00
Atenció cïutadana:   012
Àrea d’esplai La Salut:   646.37.86.24
Biblioteca Municipal:   93.777.93.41
Casal d’avis:   93.777.03.77
CAP El Bruc:    93.771.01.31
CAP Collbató:    93.777.07.59
CAP Esparreguera:  93.770.81.00
Demanar hora al metge:   902.111.444.
Farmàcia Feliu:    93.777.00.76
FECSA (Avaries):   900.77.00.77
Hisenda Igualada:  93.804.65.61
(oficina Gestió tributària) 
Hispano Igualadina:  93.804.44.51
Hospital Martorell:   93.774.20.20
Oficina de turisme:   93.777.90.76
Parròquia de Collbató:   93.777.01.36
Parròquia del Bruc:   93.771.04.11
Piscina municipal:   93.777.91.12
Repsol Gas:    902.12.12.12
Serveis funeraris (Pomfusa):  93.775.55.52
Sorea:     93.777.09.44
Sorea (telèfon 24 hores):   902.25.03.70
Taxi Collbató:   659.68.09.19
Taxi Esparreguera:  659.89.40.13

Centres educatius

Ambulàncies i Emergències 
Mèdiques:         061
Bombers de Collbató:   112
Bombers de la Generalitat:   112
Emergències:     112 
Guàrdia Municipal de Collbató:  670.20.14.20
Mossos d’Esquadra:   088

Llar d’infants «L’Abellerol»: 93.777.99.80
CEIP La Salut:   93.777.00.19
CEIP Collbató:   675.783.448
SES Collbató:   93.777.98.37

R o s a  C u s c ó

Home - dona - nens

Te l .  93  777  05  54
Sant  An ton i ,  1  ·  08293  Co l l ba tó

P E R R U Q U E R I A

Serveis

“L’ampliació de la llar d’infants d’Abellerol ha permès 
arribar a les 107 places” 
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Aquesta secció està destinada a donar a conèixer o, segons el cas, 

reconèixer, totes aquelles persones que, de forma individual o col·lectiva, 

formen o han format part d’allò que en diríem el «paisatge humà» de 

Collbató. En aquesta secció hi té cabuda tothom, tant els qui són del 

poble de tota la vida com els que no, perquè l’important és que es tracti de 

persones integrades o amb voluntat d’integrar-se en positiu al municipi.

“Josefina Martínez, alcaldessa
simple, però un pacte tripartit entre GIC, CiU i ERC va permetre 
formar un govern alternatiu presidit pel cap de llista del GIC. De-
gut a una sèrie de fets que tothom coneix i que no cal repetir, 
el cap de llista socialista va haver de dimitir i el lloc de cap de 
l’oposició l’ocupà Josefina Martínez després que el número dos de 
la llista li cedís el lloc pensant que ella podria assumir amb més 
garanties aquesta funció.

El govern tripartit GIC-CiU-ERC va durar just dos anys, perquè el 
2005 es va trencar el pacte de govern i el GIC va ser relegat a 
l’oposició. ERC i CiU van formar un nou tripartit amb el PSC, que 
en ser el partit més votat a les darreres eleccions li va correspon-
dre presidir el govern. Va ser d’aquesta manera —una mica per 
casualitat— que la Josefina va esdevenir alcaldessa de Collbató.

A les següents eleccions, però, la cosa va anar d’una altra manera. 
Josefina Martínez va ser proclamada formalment candidata pel PSC 
i va aconseguir directament l’alcaldia gràcies a la majoria absoluta 
assolida per aquesta formació el 2007. Malgrat tot, ella va precisar 
que assumia el càrrec només per quatre anys més, perquè no volia 
desvincular-se excessivament de la seva activitat com a professora 
universitària i investigadora.

Ara, doncs, en finalitzar la legislatura i haver esgotat el període 
compromès, la Josefina ha decidit deixar la primera línia de la po-
lítica —però no la trinxera— per, recent complerts els 50, atendre 
millor la família i centrar-se novament en la seva activitat profes-
sional, perquè en el seu cas dedicar-se a la política li ha compor-
tat perdre oportunitats professionals i també ingressos, doncs mai 
no ha volgut cobrat el sou que li corresponia com a alcaldessa. 

Parlant amb la Josefina, però, es nota que li sap una mica de 
greu deixar-ho. Sap que li toca cedir el relleu, però quan diu que 
deixarà la primera línia però no la trinxera, esbossa el somriure 
d’en Robin Hood quan es disposava a arrabassar-li la bossa a un 
poderós per repartir-ne el contingut  entre els menys afavorits. En 
el fons, la Josefina és una lluitadora vocacional.

La sensibilitat social que ella porta impresa en el seu ADN no és 
casual, sinó que és una herència directa del seu pare. Afirma que 
tant ella com el seu germà petit —destacat sindicalista— han 
recollit aquest tarannà propi del seu progenitor, un empleat de 
RENFE que a més de treballar i criar quatre fills dedicava esforços 

“En tot moment he assumit que seria alcaldessa durant 
un període de temps molt concret, perquè la política no 
és la meva professió.”

“Fent d’alcaldessa una es guanya alguns enemics però 
també molts amics. El balanç final, però, és clarament 
positiu.”

En aquesta ocasió el reportatge està dedicat a un membre de 
l’equip de govern 
municipal, concreta-
ment a l’actual alcal-
dessa. Aquest és un 
fet excepcional per-
què aquesta secció 
procurem dedicar-la 
sempre a persones 
del poble alienes a 
l’entorn polític, atès 
que els càrrecs elec-
tes disposen del seu 
propi espai en altres 
apartats del butlletí. 

L’excepció es deu 
al fet que Josefina 
Martínez no es pre-
senta com a candi-
data a les properes 
eleccions i això, lò-

gicament, ha provocat que moltes persones s’interessin per les 
circumstàncies que l’han empès a deixar voluntàriament l’alcaldia 
després de sis anys d’haver-la assolit. Tenint en compte que les 
seves raons són de tipus personal més que no pas polític, hem 
pensat que la millor solució era dedicar-li el present reportatge.

Per entendre les raons de la Josefina, cal rememorar els fets que 
van conduir-la a l’alcaldia l’any 2005, perquè va ser gràcies a la 
suma d’una sèrie de circumstàncies que ella va esdevenir màxima 
autoritat local sense ni tan sols haver-se presentat de cap de llista 
o de número dos pel seu partit, el PSC.

Les eleccions del 2003 les van guanyar els socialistes per majoria 

 “Durant el seu mandat, l’alcaldessa s’ha relacionat a fons amb 
els edils dels pobles veïns. En aquesta imatge, en una reunió 
conjunta amb l’alcaldessa d’El Bruc i l’alcalde de Monistrol de 

Montserrat.”

“Josefina Martínez”
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més que considerables a millorar les condicions dels habitants del 
barri obrer de Barcelona on residia la família. 

Tot i que la seva tasca com a alcaldessa de Collbató poc té a veure 
amb l’activitat social portada a terme pel seu pare durant els anys 
seixanta, la Josefina té la sensació d’haver fet alguna cosa per 
l’estil amb Collbató. Quan va entrar, el tema financer estava sota 
mínims, hi havia un deute que superava els 7 milions d’euros i 28 
contenciosos interposats contra l’Ajuntament per empreses que 
volien cobrar per via judicial el que se’ls devia. La situació era es-
pecialment dramàtica perquè Collbató s’havia convertit en un dels 
pobles més endeutats per càpita de tot Catalunya i cap entitat 
financera volia saber res d’aquest municipi.

Uns quants anys més tard, la situació és bastant diferent. El deute 
s’ha rebaixat a la meitat, la tendència deficitària s’ha invertit, els 
proveïdors cobren regularment, s’ha normalitzat el crèdit i l’Ajun-
tament ja no té cap contenciós. L’esforç realitzat per part de veïns 
i equip de govern ha estat considerable, en conseqüència l’alcal-
dessa no ha tingut l’oportunitat d’inaugurar grans obres durant el 
seu mandat però sí que se’n va amb la satisfacció d’haver deixat el 
poble molt millor de com estava en tots els sentits.

Se’n va contenta perquè ha rebut nombroses mostres de recolza-
ment per part dels veïns i també perquè darrera seu deixa un equip 
de persones preparat per continuar impulsant el model de poble 
que ella ha defensat i defensa. Manifesta que ha tingut molt bona 

relació personal amb tothom, fins i tot amb els membres de l’opo-
sició d’ERC i CiU, amb els quals va governar en coalició durant la 
primera etapa però no en la segona. 

De l’únic que no està gaire satisfeta és de l’actitud poc lleial mos-
trada pels membres del GIC, que considera que han estat massa 
bel·ligerants amb ella i el seu equip. Pensa que aquest permanent 
assetjament ha provocat la pèrdua d’algunes oportunitats vitals 
per a Collbató, com en el cas del Parc Empresarial Les Ginesteres, 
que tot i que s’ha aprovat definitivament, si no hagués topat amb 
tants entrebancs per part del GIC s’hauria pogut materialitzar en el 
temps previst i el poble tindria equipaments als quals ha hagut de 
renunciar per manca de finançament, com el pavelló esportiu. 

“Fent d’alcaldessa una es guanya alguns enemics però també molts 
amics” —sentencia la Josefina, abans d’acabar. I això és el que 
compta: poder marxar amb la consciència tranquil·la i la sensació 
d’haver actuat correctament i amb esperit constructiu. És a dir, 
portant a la maleta un balanç favorable pel que a fa a noves amis-
tats i una mica més d’experiència com a persona.

Des d’aquí, volem desitjar-li a la Josefina molta sort en l’etapa que 
molt aviat iniciarà, quan passades les eleccions del 22 de maig 
lliuri la vara d’alcaldessa al seu successor o successora.  

 “La relació regular amb la gent gran del poble ha estat una 
de les activitats que més ha satisfet la Josefina durant la seva 

estapa al capdavant de l’Ajuntament de Collbató”.

“Ser alcaldessa ofereix l’oportunitat de tractar de prop persones 
rellevants; en aquesta imatge amb l’exconsellera de Sanitat , 

Marina Geli“

“Fent d’alcaldessa una es guanya alguns enemics però 
també molts amics. El balanç final, però, és clarament 
positiu.”

“Me’n vaig satisfeta perquè actualment el poble està 
en millors condicions que quan vaig assumir l’alcaldia; 
sobretot en l’aspecte econòmic.”
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