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Editorial
Els resultats electorals són la cruel simplificació d’una ri-
quesa de propostes, voluntats i emocions. Però a la vegada 
són l’expressió màxima, de virtuts com la negociació, l’en-
tesa i la conciliació.

Agrair, doncs, a totes les formacions polítiques de Collbató 
l’esforç en la campanya per explicar les pròpies propostes i 
cercant, després, l’entesa per portar l’estabilitat i la millora 
a Collbató. També aprofitar l’avinentesa  per agrair a l’em-
presa i la direcció d’EADA les facilitats que ens varen ator-
gar per al desenvolupament de les converses en un ambient 
tranquil, acollidor i reservat. I, especialment al Salvador 
per les seves gestions.

Aquestes converses ens ha portat a un pacte de govern 
fruit de la negociació, primer, amb les diverses formacions 
buscant camins comuns i complicitats i que finalment han 
esdevingut en una entesa entre PSC i CIU. També meritori, 

cal repetir, l’esforç de les formacions que s’han quedat fora del govern però que varen 

Ramon Ferrer i Jané, cap de llista de CiU, és el nou alcalde de Collbató en haver assolit 
els sis vots necessaris que componen la majoria absoluta. Això ha estat possible gràcies 
al pacte de govern subscrit entre el PSC i CiU, en el qual s’ha signat, entre altres acords, 
un repartiment temporal de l’alcaldia entre Ramon Ferrer i Ana Úbeda, cap de llista del 
PSC. 

El dissabte 11 de juny es va constituir el nou Ajuntament de Collbató

Nou Consistori

“Els objectius bàsics  del nou govern són apropar el consistori al ciutadà, 
millorar la qualitat dels serveis bàsics i dinamitzar el municipi a nivell so-
cial i econòmic.”

Ramon Ferrer (CiU), 
alcalde i regidor de 

Promoció Econòmica i 
Comerç, i Turisme

Ana Úbeda (PSC), 
primera tinent d’alcalde 
i regidora d’Hisenda i 

Urbanisme

Salvador Valls (PSC), 
regidor d’Esports, 

Joventut i Recursos 
Humans

Concepció Alsina (PSC), 
segona tinent d’alcade i 

regidora d’Educació, Seguretat 
Ciutadana, Organització 
Interna i Medi Ambient.

Oriol Castells (PSC), 
regidor de Cultura, 

Benestar Social, i Sanitat 
i Consum.

Mercè Dedeu (CiU), tercera 
tinent d’alcalde i regidora 
d’Espais Públics, Atenció 
Ciutadana i Comunicació.

Composició de l’actual consistori de Collbató, amb un total d’11 regidors: 4 del PSC, 
3 del GIC, 2 de CiU, 1 d’ERC i 1 del PP

posar tot i mes sobre la taula. Tenen per tant les portes obertes a parlar sobre el present 
i el futur.

El pacte ha estat de generositat i de responsabilitat, de canvi i experiència, de gestió 
del dia a dia com de futur. Fruit d’aquest pacte ha estat un programa de govern que està 
publicat al web municipal. També, hi ha hagut una voluntat d’actuar(millorable) i de 
ser (cada qual és com és), però humil i ferma. Malauradament no ho compartim tot com 
algunes maneres de ser, especialment menystenir les estructures democràtiques formals 
front a altres “a-sistema”. Els programes, en general, de les formacions polítiques tenen 
moltes similituds, això fa que l’entesa sigui possible i assolible amb totes les formacions 
polítiques, a excepció d’alguns temes prou importants (p. e. Les ginesteres). 

La millora del treball heretat, la millora constant, saber i conèixer les dificultats pròpies 
i alienes ha de ser una bona manera de començar a treballar i a solucionar problemes. 
Aquesta nova legislatura pels resultats i per les persones ens aboca a la normalitat 
política, a la complicitat i a l’entesa, ningú ho pot entendre d’altra manera. Treballem, 
doncs, plegats per millorar el nostre poble.

Ramon Ferrer i Jané
Alcalde

L’acord de govern consta de vuit fulls amb setanta-cinc punts que tant CiU com el PSC 
s’han compromès a impulsar des de l’acció de govern. Pel que fa a l’alcaldia, s’ha esta-
blert un repartiment proporcional al recolzament electoral assolit per cadascuna de les 
forces, amb dos anys i mig per a la candidata socialista, Ana Úbeda, i un any i mig pel 
candidat convergent, Ramon Ferrer, que ha estat el primer a assumir el càrrec. 

Les dues forces que componen el nou govern han manifestat la voluntat de tirar enda-
vant un projecte de govern municipal sòlid i estable que garanteixi la governabilitat 
durant la legislatura recent iniciada, fixant com a objectius bàsics  apropar el consistori 
al ciutadà, millorar la qualitat dels serveis bàsics i dinamitzar el municipi a nivell social 
i econòmic. 

Una de les primeres accions realitzades pel nou govern està directament relacionada 
amb l’acord signat, perquè el primer decret signat per l’alcalde Ramon Ferrer contempla 
una profunda reorganització del consistori, que s’ha dividit en sis àrees, ha eliminat 
algunes regidories i n’ha creat altres de noves.

“Treballem plegats per 
millorar el nostre poble”

Ramon Ferrer
 alcalde 



El pilot collbatoní participa per primera vegada en el 
campionat d’Espanya de karting. 

Des dels mitjans de comunicació municipals procurem 
potenciar les figures locals que destaquen en algun 
àmbit, especialment quan es tracta de joves espor-
tistes. En aquesta ocasió presentem Miguel Henares 
Aguilera, que amb només 11 anys s’ha convertit en 
una sòlida promesa del món del motor. La present 
temporada ha participat per segona vegada en el cam-
pionat de Catalunya categoria cadet, i compta amb 
quatre temporades d’experiència previa en la categoria 
OJP, en la qual el 2009 va assolir el sots-campionat 
de Catalunya com a aleví. Enguany, en Miguel partici-
pa en el campionat d’Espanya, on la competència és 
molt forta; no obstant això, ell s’ha guanyat una plaça 
entre els 34 joves pilots de tot l’Estat que participen 
en el campionat, aconseguint, a més, meritoris llocs 

intermitjos, remuntades força destacades i voltes amb el segon millor temps. En Miguel 
i la seva família volen expressar el seu agraïment als esponsors que els recolzen, entre 
els quals hi ha dues empreses locals: Hotel EADA Collbató i Arci Integral de Collbató 
(Sílvia Arqués). 

Iniciem aquesta nova etapa en la qual, l’actual equip de govern, 
volem arribar més i millor als ciutadans i ciutadanes de Collbató, 
a tots vosaltres. Entre d’altres projectes hi ha el canvi de model 
en la revista que teniu a les mans que pretén ser més visual, més 
còmoda a l’hora de llegir-la, més adaptada al temps i que us arribi 
amb més freqüència per tal de poder-hi incloure l’agenda d’ac-
tivitats mensual. I tot això mantenint-nos en la línia de costos 
actuals.

Us recordem que una altra de les vies d’informació és la pàgina 
web de l’ajuntament www.collbato.cat , hi trobareu la revista Co-
llbató Informa en format digital en català i en castellà. També hi 
podeu consultar les notícies constantment actualitzades amb les 
fotografies de tots els actes, festes i esdeveniments que s’organit-
zen en el poble, on els protagonistes sou vosaltres. L’Ajuntament 

també és present en noves xarxes socials com el facebook i us animem a agregar-vos-hi 
i participar-hi de manera activa. 

Seguint amb la inquietud i voluntat de ser més propers i facilitar-vos la comunicació i 
tramitacions, estem treballant fermament perquè disposem en breu d’una OAC, Oficina 
d’Atenció al Ciutadà molt més assequible a tots els nivells. A nivell físic quedarà ubica-
da a peu de carrer sense barreres arquitectòniques i a nivell de tramitació es potencia 
la finestreta única que faci possible que els tràmits es realitzin amb major rapidesa i 
eficàcia.

Us recordem que els regidors i regidores de l’Ajuntament estem a la vostra disposició 
per atendre-us personalment i parlar amb vosaltres de totes aquelles qüestions que 
necessiteu plantejar-nos.

Mercè Dedeu
Regidora de Comunicació i Atenció al Ciutadà

Comunicació i 
Atenció Ciutadana

Breus

L’ajuntament cedirà el 
terreny per a la construcció 
del nou cap en el proper ple

Miguel Henares, 
jove promesa del motor

L’Ajuntament de Collbató cedirà el terreny per a la construcció del nou Centre d’Atenció 
Primària (CAP), situats al solar que fins el curs passat ocupaven els barracons provisio-
nals del CEIP Collbató, que amb la construcció i posada en marxa del nou CEIP Mansuet 
es van poder eliminar. 

En una primera tramitació, el solar alliberat es va haver de requalificar per tal de poder 
acollir una instal·lació de tipus sanitari-assistencial, ja que inicialment els terrenys que 
acollien les antigues escoles de Collbató tenien un ús integralment docent. En l’actuali-
tat, amb la nova qualificació ja tramitada, l’Ajuntament de Collbató està en condicions 
de cedir els terrenys al Departament de Salut de la Generalitat, que és l’encarregat de 
materialitzar l’equipament. La formalització de la cessió s’aprovarà en el proper ple 
municipal.

L’equip de govern municipal confia plenament en l’execució d’aquest projecte en un plaç 
de temps raonable, degut a que els més de 4.000 habitants del municipi han convertit 
en insuficient l’actual consultori, situat als baixos de l’ajuntament.  

Arriba la Festa Major 2011. Com cada any, la Festa Major comptarà amb un 
gran nombre d’activitats organitzades tant per les entitats com per l’Ajuntament. La 
regidoria de Cultura avança que enguany no faltaran les distintes modalitats esportives, 
ginkanes, concursos; els tradicionals concerts o balls (repetirà la fantàstica Orquestra 
Litoral), música de DJ, l’espectacular Concurs de Trastos i el Correfoc pel Casc Antic. I 
com a novetats, Piscina Nocturna, Teatre Professional i alguna sorpresa més. En proper 
butlletí oferirem el programa d’actes complet. La Festa s’iniciarà oficial el 25 d’agost 
amb el Pregó i finalitzarà el diumenge 29. Esperem que la disfrutem entre tots.

Activitats realitzades al mes de juny. Amb l’arribada de l’estiu, a Collbató 
es celebren cada any un gran nombre d’activitats socials: Nit de l’Esport, Trobada de 
Puntaires, La Flama del Canigó, etc… Recordeu que a la pàgina web municipal www.
collbato.cat hi trobareu la crònica completa i les imatges d’aquests actes. 

Enguany, dues entitats locals celebren aniversari. Per una banda, l’As-
sociació  Amics de l’Orgue de Collbató ha celebrat el seu 25è aniversari, i cal destacar el 
magnífic concert ofert per Jordi Figueras a l’església parroquial el passat 3 de juliol, que 
va comptar amb una gran assistència de públic. Per altra banda, l’Associació Collbató 
per la Solidaritat també celebra aniversari, doncs fa 10 anys que el municipi acull nens 
bielorrusos afectats per la tragèdia de Txernòbil. A totes dues entitats, doncs, moltes 
felicitats per la seva tasca.

Al mosquit tigre, ni aigua! Aquest lema tan contundent s’està utilitzant des del 
Servei de Control de Mosquits del Baix Llobregat, per prevenir la proliferació d’aquest 
mosquit especialment molest degut al dolor que provoquen les seves picadures. Hi ha 
molta informació a disposició dels ciutadans, tant en paper com en xarxa, per prevenir 
la proliferació d’aquesta espècie. Al mateix temps, a primers de juliol a Collbató s’ha 
realitzat una fumigació generalitzada de la via pública contra el mosquit tigre i l’esca-
rabat, amb la qual cosa s’espera aconseguir un estiu més tranquil pel que fa a presència 
massiva d’insectes.  

Convocatòria de Ple extraordinari. El dilluns 18 de juliol es celebrarà un ple 
extraordinari que, tret modificació de darrera hora, comptarà amb una ordre del dia amb 
dues propostes: 1) Aprovació taxes municipals, 2) Cessió de terrenys al Departament de 
Salut de la Generalitat, per la construcció del nou CAP de Collbató.

Consells bàsics de seguretat. Quan arriba l’estiu solem relaxar-nos pel que 
fa a mesures de seguretat a la llar. I aquesta circumstància els delinqüents l’aprofiten 
per fer el seu particular agost. És per això que la Guàrdia Municipal de Collbató reco-
mana extremar les precaucions, tancant sempre portes i finestres i evitant comunicar 
les nostres absències a persones que no siguin de la màxima confiança. Recordeu que 
davant qualsevol incidència o sospita podeu contactar amb la Guàrdia Municipal al te-
lèfon 670201420 (servei 24 hores) A la web municipal també hi trobareu un enllaç amb 
consells bàsics de seguretat facilitats pels Mossos d’Esquadra. Volem informar, també, 
que a partir d’ara, totes les incidències detectades a la vía pública poden comunicar-se 
directament als agents de la  Guàrdia Municipal. 

“Miguel Henares, acompanyat 
del pilot de Fórmula 1 Jaume 

Alguersuari.”

Mercè Dedeu
Regidora de 

Comunicació i 
Atenció al Ciutadà

El Departament de Salut de la Generalitat ha emès un comunicat informatiu, amb les 
variacions que afectaran l’atenció primària i les urgències el proper mes d’agost. Durant 
tot el mes, l’atenció mèdica al consultori de Collbató serà únicament els matins: dilluns, 
dimecres i divendres de 8 a 11,30h. i dimarts i dijous de 12 a 15h. La resta d’hores, 
caldrà adreçar-se al CAP d’Esparreguera, que al mateix temps continurà prestant servei 
d’urgències les 24h.

Nou horari 
d’estiu del consultori



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

Serveis

En primer lloc, vull felicitar tots 
els ciutadans de Collbató, per 
l’exemple democràtic que han 
demostrat en aquestes eleccions 
municipals, i sobretot als votants 
del Partit Popular, que en aquests 
comicis han aconseguit que la for-
mació tingui per primer cop un re-
gidor al nostre municipi, el millor 
resultat de la història del nostre 
partit en unes eleccions munici-
pals; els asseguro que administra-
rem aquests resultats amb humili-
tat i amb responsabilitat, perquè 
els veïns de Collbató s’ho estan 
passant molt malament i merei-
xen un partit seriós i rigorós com 
el nostre. Seguirem treballant per 
la creació d’ocupació, per la re-
ducció d’impostos, per la petita i 
mitjana empresa, per una sanitat 
digna, per un municipi més segur, 
per una educació de qualitat i pel 
benestar dels nostres avis, els re-
cordo a tots els veïns de Collbató 
que han fet el primer pas per sor-
tir de la crisi, que això serà una 
realitat en les pròximes eleccions 
generals, amb la presidència del 
govern més que segura del nostre 
president nacional Mariano Rajoy. 
Gràcies per confiar en nosaltres.

Lorenzo Garcia
Candidat del PP a l’Ajuntament de 

Collbató

Dissabte 23 de juliol
Sortida a Les Agudes per la cresta de Castellets

(Montseny). Organitza: Grup Excursionista 4000 PEUS

 

Dissabte 23 i diumenge 24 de juliol
Concerts GONG a les Coves del Salnitre. 

Venda d’entrades a la web www.gong.cat i a l’Oficina de Turisme

de Collbató.

Organitza: Associació DOM d’iniciatives culturals

Col·labora: Regidoria de Cultura Ajuntament Collbató

ERC, com ho hem fet des de l’any 
1995, tornem a ser un cop més 
presents al consistori. No ho ne-
garem, l’objectiu era augmentar la 
nostra representació i no ho hem 
aconseguit. No era fàcil, es pre-
sentaven més candidatures que 
mai, entre elles dues de noves in-
dependentistes, que s’hi sumaven 
a les ja existents. Tot i així hem 
pujat en nombre de vots i en per-
centatge de vots respecte fa qua-
tre anys, i això ens anima a enca-
rar el futur amb optimisme. Des 
d’aquí aprofitem per agrair a tots 
els que heu confiat en nosaltres.

Durant les negociacions poste-
lectorals vam intentar formar 
una nova majoria que signifiqués 
un canvi real al model de govern 
que hem viscut els darrers anys. 
Finalment, a darrera hora CIU va 
decidir formar govern amb el PSC 
a canvi de, entre altres acords, 
obtenir l’alcaldia el primer any i 
mig de legislatura.

Ja tindrem temps més endavant 
per jutjar el nou govern i les se-
ves actuacions. Esperem ofereixin 
més diàleg, més transparència 
i més espais de participació. De 
moment ens limitarem a esperar 
que el canvi en positiu sigui una 
realitat aviat, tal i com ens han 
promès.

En les passades eleccions municipals, 
la candidatura de Grup d’Indepen-
dents de Collbató – GIC va ser, amb 
408 vots, la segona més votada, en 
un ajuntament en el qual el PSC té 
4 regidors, el GIC 3, CiU 2 i ERC i PP 
1. Cap grup tenia la majoria absoluta 
i s’havien d’assolir pactes per poder 
formar govern.

El GIC va apostar per un pacte amb 
CiU i ERC, que aportaria aires de can-
vi però que no va arribar a bon port. 
En les negociacions vàrem prioritzar 
el programa: què fer, com desenvo-
lupar-ho, deixant pel final qui faria 
cada cosa. De seguida ens en vàrem 
adonar que aquesta no era la manera 
de fer dels altres grups. Els resultats 
del procés ens refermen en el valor 
de la independència: el nostre interès 
ha estat, en tot moment, el poble i el 
seu futur, mentre que per altres grups 
el que ha primat ha estat la voluntat 
de “manar” o les consignes de les di-
reccions dels partits.

Els resultats de les urnes i els pactes 
post electorals ens deixen a l’oposi-
ció. L’exercirem amb responsabilitat, 
seny i arguments, com sempre ha fet 
el GIC. La nostra feina serà fiscalitzar 
l’acció de govern, denunciar irregula-
ritats quan n’hi hagi i posar de mani-
fest els possibles errors i mancances. 
Però també oferim col·laborar per 
tirar endavant tots aquells projectes 
que siguin compatibles amb el nos-
tre programa. I demanem al nou al-
calde que faci de manera que s’acabi 
la crispació que ha dominat la vida 
política del poble en els darrers anys. 
En aquesta tasca pot comptar amb el 
grup municipal del GIC.

www.collbatogic.org

El nou 
ajuntament

Agenda - Juliol

Volem agrair la confiança que ens 
heu transmès a través dels vostres 
vots en les passades eleccions mu-
nicipals. Valorem positivament ha-
ver doblat el nombre de regidors, el 
resultat global ens ha fet veure que 
l’electorat estàveu demanant que 
ens poséssim d’acord dues o tres 
candidatures diferents.

Hem treballat per convertir el vostre 
vot en un pacte de govern que ens 
permeti dur a terme aquells can-
vis que facin possible que Collbató 
s’acosti al model de poble que vo-
saltres i que tots volem. Farem el 
possible per aconseguir-ho.

Ara mirem endavant amb la il·lusió 
d’aquest projecte engrescador que 
ens compromet, som conscients de 
les dificultats del nou repte i les 
assumim, com no podia ser d’altra 
manera, amb la màxima responsabi-
litat i respecte, sabent que no són 
temps fàcils.

Estem convençuts que aquesta le-
gislatura serà d’enteniment i que 
juntament amb PSC podrem fer fei-
na constructiva gràcies a la diversi-
tat en la visió i perspectiva que ha 
de servir per sumar esforços i acon-
seguir bons resultats.

Després d’explorar les diferents op-
cions de pacte i apostar per una, 
perquè ho havíem de fer, creiem 
que els regidors dels altres partits 
GIC-Entesa, ERC i PP, faran una 
bona tasca a l’oposició i que amb 
la seva aportació farà d’aquest un 
període de govern que enriquirà al 
nostre poble.

Voldria aprofitar aquest espai per 
agrair el seu suport a totes les per-
sones que mitjançant el seu vot 
han confiat en la candidatura que 
he encapçalat. 

Continuem sent la força més vota-
da, de la qual cosa ens n’hem de 
sentir orgullosos, però també som 
conscients que el poble reclama 
consens i entesa entre les distintes 
forces polítiques, és per això que 
hem formalitzat el pacte de govern 
amb CiU, amb qui hem aconse-
guit signar un ampli acord perquè 
els nostres programes tenen molts 
punts en comú

No és la primera vegada que les 
dues forces ens unim a favor d’un 
projecte comú, per tant podríem dir 
que aquest ha estat un pacte lògic i 
coherent, del qual, sens dubte, Co-
llbató n’ha de sortir beneficiat. 

Nosaltres sempre ens hem adaptat 
a allò que el poble ens ha dema-
nat; quan ens ha tocat governar 
amb majoria, ho hem fet tan bé 
com hem sabut, i quan la demanda 
ha estat governar mitjançant pac-
te, també hem demostrat que som 
perfectament capaços de compartir 
la tasca de govern amb altres per-
sones i altres sensibilitats. 

El nostre objectiu prioritari, com 
no podia ser d’una altra manera, 
és servir el municipi de Collbató de 
la forma que determinin els ciuta-
dans. 

Ana Úbeda, cap de llista pel PSC.

Gràcies per confiar 
en nosaltres.



A les Oficines Municipals 
( Urbanisme)

Informa’t

ó  www.collbato.cat

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

 GRACIÈS A TOTS I TOTES  ELS QUI VEU FER POSSIBLE AQUEST VIATGE.

Si vols rebre més informació dels nostres viatges, pots fer-nos una visita o trucar per telèfon. També et pots donar d’alta a la nostra web www.
marcenviatges.com on rebràs informació d’ofertes puntuals. US HI ESPEREM 

GRUP GRÈCIA I 
TURQUIA 2011


