
El Nadal es prepara per a instal·lar-se als
nostres carrers i a la vida social i cultural
del municipi. D’una banda, el programa
dissenyat per a unes de les dates més tra-
dicionals del calendari festiu arribarà amb
les activitats habituals, a les quals, en
aquesta ocasió, s’afegiran les representa-
cions dels Pastorets.

I de l’altra, la Fira de Nadal esdevindrà
el millor preàmbul, ja que ens oferirà la

possibilitat d’adquirir guarniments, regals
o ingredients per a preparar els àpats dels
propers dies. (Pàgines 4-5)

Arriba el Nadal a Collbató 
L’inici del programa de les festes i la celebració de la
Fira de Nadal marcaran les properes setmanes

Collbató informa
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Desembre 2012

Resultats de les
eleccions al 
Parlament de
Catalunya   
(Pàgina 9)

La llar d’infants
aposta per 
la sostenibilitat  
(Pàgina 11)

Amb la modificació de les ordenances
fiscals per a l’any 2013, el consistori
aprovava una abaixada del tipus impo-
sitiu de l’IBI que farà que l’aplicació de
l’apujada d’aquest impost decidida pel
govern central sigui menys marcada
del que hauria estat sense aquesta me-
sura. Des de l’equip de govern s’anun-
ciava, durant l’aprovació d’aquesta
rebaixa, que l’objectiu municipal per al
2013 en matèria fiscal és que es pugui
fer front a l’increment de despeses que
provoca per al consistori l’apujada de
l’IVA o la manca de finançament i evi-
tar que aquest fet repercuteixi en els
serveis oferts a la ciutadania o en les
economies familiars. (Pàgina 8)

Una rebaixa
del tipus 
impositiu de
l’IBI

Collbató impulsa el treball per a evitar la generació de més residus (Pàgina 7)

La celebració de la 
Fira de Nadal 

serà el preàmbul a 
les festes nadalenques



02 I Collbató informa Desembre 2012

Edita
Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50
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Quid Comunicació, SL
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Telèfons d’interès

Serveis
Ajuntament de Collbató 93 777 01 00
Atenció ciutadana 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 Villaescusa 93 777 00 76
FECSA (avaries) 900 77 00 77
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària Igualada 

93 472 91 40
Hispano Igualadina 93 804 44 51
Hospital Martorell 93 774 20 20
Oficina de turisme 93 777 90 76

667 56 27 16
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, El Bruc i Esparreguera        

659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

Emergències
Ambulàncies i emergències mèdiques

112
Bombers de Collbató 112
Bombers de la Generalitat 112
Emergències 112
Guàrdia Municipal de Collbató 670 20 14 20
Mossos d’Esquadra 112

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol 93 777 99 80
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Agenda desembre · gener 2013

Creix l’esport popular 
al municipi
L’interès per l’atletisme i la seva pràctica va en augment al nostre
municipi, com demostra la contínua participació d’atletes del Club
Atletisme Collbató en les diferents proves socials que es duen a
terme a Catalunya. Sense anar més lluny, corredors com Rafa Fer-
nández, Katarzyna Marek o Toni Torres participen habitualment en
aquestes proves. De la mateixa manera, cal destacar la presència
de 14 veïnes del municipi a la Cursa de la Dona de Barcelona.

Més seguretat a dos túnels del
municipi
Amb l’objectiu d’incrementar la seguretat a la zona tant per als ve-
hicles com per als veïns i veïnes, recentment han estat instal·lades
cadenes als túnels de l’avinguda Torrent —a Can Dalmases— i de
l’avinguda Centenari Amadeu Vives —Montserrat Exprés—.
Aquesta decisió ve motivada per la tendència a inundar-se que pa-
teixen aquests passos en moments de fortes pluges. Així es vol evi-
tar l’entrada de vehicles que es desentenien de les cintes
d’advertència amb què fins el moment es realitzava el tancament
dels túnels per part de la Guàrdia Municipal.

Dissabte 15 i diumenge 16 de
desembre. De 10 a 21 h
Fira de Nadal
Activitats continuades: Atraccions 
infantils, mostra d’antics oficis, tallers
infantils, visites guiades al molí de
l’oli
CASC ANTIC I PLAÇA DE L'ERA 

Dissabte 22 de desembre
Per determinar
Atraccions infantils, tallers, visites
guiades al molí, etc.
Diferents activitats infantils i 
adultes durant la 6a Fira de Nadal
CASC ANTIC

Dimarts 25 de desembre. 12 h
Caga Tió
Els pastorets fan cagar el tió amb els
nens i nenes del poble
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Per determinar
Lliurament de premis del concurs de
pessebres
CASES PARTICULARS PARTICIPANTS

Dissabte 29 i diumenge 30 
de desembre
Els Pastorets
CASINET

Diumenge 30 de desembre. 18 h
Concerts de tardor
Veu, violí i orgue
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI

Dilluns 31 de desembre. 24 h
Celebració Cap d’Any 
Campanades a la plaça de l’església
(porta’t el raïm de casa)
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

De 0.30 a 5 h 
Ball de Cap d’Any
Ball amb DISCO MÒBIL
CASINET

Dissabte 5 de gener 
de 2013. 18 h
Arribada de SSMM els Reis d’Orient a
Collbató i cavalcada pel poble
Sortida des de l’ermita de la Salut. En
acabar la cavalcada, entrega de
regals de SSMM els Reis d’Orient
CASINET

Diumenge 6 de gener 
de 2013. 10.30 h
Missa de l’Epifania a l’església de
Collbató i visites a les residències 
d’avis del poble
ESGLÉSIA DE COLLBATÓ

Dilluns 14 de gener 
de 2013. De 16.30 a 21 h
Ball organitzat pel Casal d'avis
Ball obert a tothom organitzat
pel casal d’avis
CASINET
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Molt probablement, aquests dies molts de

vosaltres aprofiteu la proximitat del canvi

d’any per a fer balanç d’aquelles fites que

heu assolit al llarg del 2012 i us plantegeu

aquelles per les quals treballareu al llarg de

l’any vinent. De la mateixa manera, un mu-

nicipi, un ajuntament, també ha de valorar

necessàriament l’any que tanca i proposar-

se reptes de cara al que començarem en

breu. Si fem la vista enrere, crec poder afir-

mar que Collbató s’ha posat, al llarg de
l’any que acomiadem, a l’alçada de les
circumstàncies que marca l’actual rea-
litat de les administracions i els problemes

econòmics generalitzats.

Durant aquest any els serveis municipals

han actuat en els diferent àmbits dels quals

són responsables: el servei a les persones,

la via pública, el territori i la sostenibilitat,

la comunicació, la seguretat... i també en

la millora de la pròpia gestió.

Però alhora, en temps tan difícils, hem
treballat en el servei a les persones:
des de l’esport fins l’ajut a les persones
en dificultats, passant per la gent gran i

sense oblidar els joves, els més joves, tant

en la seva educació com en la seva qualitat

de vida. Aquests serveis, tot i ser

prioritaris per a aquest consistori,

també ens han deixat espai per a

treballar en la millora de la informa-

ció, el manteniment i la seguretat

de la via pública, l’organització dels

serveis, la prevenció de residus i l’or-

denació del territori.

El treball i l’activitat econòmica

són una aposta estratègica. Així, la

promoció del municipi com a espai

on combinar esport i natura o la re-

cerca de noves vies de riquesa com

el geoturisme han estat camins que

hem explorat i explotat. L’objectiu

és trobar activitats econòmiques

responsables i sostenibles que desenvolu-

pin l’ocupació i permetin estimular l’eco-

nomia local.

Les necessitats ciutadanes s’han
multiplicat, i hem sabut multiplicar
proporcionalment els nostres recursos.

Tampoc hem estat aliens a la realitat nacio-

nal que ens envolta: hem fet un pas enda-

vant declarant-nos territori català lliure

perquè esperem un futur millor per a Ca-

talunya i, per extensió, per a Collbató. Vin-

gui el que vingui amb el 2013, estem il·lu-

sionats i disposats a continuar treballant al

ritme que ens marquin les circumstàncies i

les exigències ciutadanes.

Les responsabilitats de govern demanen

prendre decisions; així ho hem fet per Coll-

bató i Catalunya i els seus ciutadans. Amb

aquest esperit, us desitgem unes felices

festes i el millor dels anys possibles.

Un cop d’ull al 2012

Editorial

Ramon Ferrer
L’alcalde

SALVADOR VALLS
CUELLO
Segon tinent d'alcalde
i regidor d’Esports,
Joventut i Recursos Humans
vallscs@collbato.cat

ORIOL CASTELLS
PARERA
Regidor de Benestar Social,
Cultura i Sanitat i Consum
castellspo@collbato.cat

ANA ÚBEDA VÁZQUEZ 
Primera tinenta d’alcalde
i regidora d’Hisenda i
Urbanisme
ubedava@collbato.cat

CONCEPCIÓ ALSINA
SOLÉ 
Regidora d’Educació, Medi
Ambient, Organització
Interna i Seguretat Ciutadana 
alsinasc@collbato.cat

Equip de govern

RAMON FERRER JANÉ
Alcalde i regidor de
Promoció Econòmica i
Comerç i Turisme 
ferrerjr@collbato.cat  

MERCÈ DEDEU RIBERA 
Tercera tinenta d'alcalde i
regidora d’Atenció
Ciutadana, Comunicació
i Espais Públics
dedeurm@collbato.cat

EL treball i l’activitat 
econòmica 

han estat apostes 
estratègiques al llarg 

d’aquest 2012
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La nostra vila ja es prepara per a celebrar
les festes de Nadal, i ho farà amb tot un
seguit d’activitats marcades per la tradició
que acompanya aquestes dates. L’inici del
programa festiu serà aquest proper 16 de
desembre amb el quinto solidari que tin-
drà lloc al Casinet a partir de les 17 h en
suport a La Marató de TV3. Enguany, els
fons recollits amb aquesta popular inicia-
tiva de la televisió pública catalana estaran
destinats a lluitar contra la que és la prin-
cipal causa de mort entre persones de 35
a 70 anys: el càncer.

En tot cas, com sempre, els principals
protagonistes de les properes setmanes
seran els nens i nenes, que gaudiran de les
diferents activitats programades per a ells.
Entre aquestes, el 25 de desembre podran
fer cagar el tradicional «Tió de Nadal» a la
plaça de l’Era. Però, sens dubte, el mo-
ment més esperat serà l’arribada de Ses
Majestats els Reis Mags de l’Orient.
Aquests iniciaran, el 5 de gener a les 18 h,
la seva cavalcada des de l’ermita de la

Salut fins al Casinet, on ja lliuraran alguns
regals.

Els més grans també tindran el seu espai
amb la celebració del Cap d’Any. Un cop
ens mengem el raïm amb les campanades
de l’església s’iniciarà una festa amb dis-
coteca mòbil que es perllongarà fins a la
matinada.

Pastorets
Collbató incorpora aquest Nadal al seu pro-
grama de festes quelcom tan tradicional
com és la representació dels Pastorets, a ini-
ciativa del grup de teatre La Forja. Al voltant
d’una cinquantena de persones participa-
ran en les representacions d’una part dels
quadres els dies 29 i 30 de desembre.

Ara ve Nadal
Entre les novetats de les festes d’enguany destaca 
la representació de la tradicional obra dels Pastorets 
al Casinet

Els infants seran 
protagonistes amb 

el Caga Tió o la 
Cavalcada de Reis 

El concurs de 
pessebres

Fins el proper 18 de desembre es poden
presentar inscripcions al concurs. Les
fotografies dels pessebres participants
s’exposaran a l’església del 23 de de-
sembre al 8 de gener. Les bases es
poden consultar a www.collbato.cat.
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Els dies 14, 15 i 16 de desembre, el nucli
antic de Collbató i la plaça de l’Era torna-
ran a ser un aparador de la tradició i de les
activitats que acompanyen aquestes dates
amb la celebració de la Fira de Nadal. En-
guany, l’oli i la solidaritat compartiran
també protagonisme amb les parades
d’artesania i oficis, els tallers o els inflables
per als més menuts. El dia 14, precisament
al Molí de l’Oli, tindrà lloc a les 22 h un

concert solidari amb La Marató de TV3 a
càrrec de Roger Argemí i Rosa Maria Palo-
meras (venda d’entrades a l’Oficina de Tu-
risme). L’endemà, a partir de les 11 h,
s’iniciarà la fira pròpiament dita.

Entre els atractius de la fira d’enguany
es troben les diverses visites guiades que
s’organitzaran a dos espais íntimament lli-
gats amb el nostre passat, com són el Molí
de l’Oli i l’Espai Temàtic dels Orgueners.
Però no seran aquestes les úniques activi-
tats paral·leles, sinó que hi haurà també
una exposició de les imatges participants
al concurs de fotografies per al calendari
de 2013, la cantada de nadales a càrrec de
«la coraleta» de l’escola de música —que
tindrà lloc al Racó d’en Ponis el dia 15 a
les 18 h—, la posterior xocolatada, una
conferència sobre l’oli o una exhibició de
vehicles d’emergència.

Artesania, tradició i lleure a
la Fira de Nadal
L’oli i la seva relació amb el nostre municipi seran 
enguany, també, protagonistes de la fira

Al llarg d’aquests dies 
s’organitzen diverses 
visites guiades al Molí 

de l’Oli i a l’Espai Temàtic
dels Orgueners

Qui voldrà escriure un nou món més just i net?
Potser que tu i jo ho provéssim,

ben valentes, lletra per lletra,
des del nostre raconet...

«Si el món fos...» Joana Raspall

L’Ajuntament de Collbató us desitja 
unes molt bones festes i un feliç 2013.
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Quina relació hi ha entre el consum
de drogues i l’autoestima? Com
afecten les pressions externes el seu
consum? A aquestes i altres pre-
guntes vol donar resposta el taller
sobre drogodependències que
aquest proper 17 de desembre, a
partir de les 17 h, tindrà lloc a la
sala La Portals. Tots aquells que vul-
guin participar-hi s’hi han d’ins-
criure prèviament a la Barraka Jove.

Taller per als 
joves sobre 
drogodependències

L’Ajuntament participava aquest no-
vembre, a través de l’educadora so-
cial municipal, Olívia González, en
una jornada de Prevenció i Mediació
Comunitària organitzada al Centre
d’Estudis Jurídics i Formació Especia-
litzada. La tècnica local participà en
la presentació del treball realitzat pel
grup CERCAdors en la resolució de
conflictes amb adolescents.

Participació a la 
jornada de 
Prevenció i Mediació
Comunitària

Les dones de Collbató, en contra
de la violència de gènere
Dones de Collbató programava una sèrie d’activitats
amb motiu del Dia Internacional per a l’Eliminació 
de la Violència envers les Dones

Aquest passat 26 de novembre l’associa-
ció Dones de Collbató, amb el suport de
l’Ajuntament, organitzava una jornada a
l’hotel d’entitats amb motiu de la cele-
bració —el dia 25— del Dia Internacional
per a l’Eliminació de la Violència envers
les Dones. Les activitats s’iniciaren amb
l’«Hora del té», durant la qual tingué lloc
la lectura de diversos textos al voltant de
la violència de gènere.

Els tallers
Seguidament tenia lloc un taller que,
sota el nom «Cuidar-nos», estava desti-
nat a facilitar a les assistents claus per a
poder reflexionar sobre la seva vida, els
seus conflictes o els seus desigs. Abans
de la jornada tingué lloc la darrera sessió
del taller de prevenció i formació en l’àm-
bit de la igualtat de gènere i la violència
masclista.
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Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals,
tràmits en línia... i molt més, al portal web municipal: 

www.collbato.cat
I també ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/Collbato
www.twitter.com/collbato

Una setmana per a reduir els residus 
que generem
Del 17 al 25 de novembre es desenvolupaven un conjunt d’actuacions 
per a conscienciar sobre la necessitat de reduir els residus

Amb motiu de la celebració de la Setmana
Europea de la Prevenció de Residus, a Coll-
bató s’han dut a terme un seguit d’actua-
cions destinades a promoure entre la
població la consciència sobre els beneficis
de disminuir les nostres deixalles. Entre
aquestes actuacions es trobava la creació
d’un apartat específic al web municipal o
una xerrada —que tenia lloc al Casinet—
sobre la compra responsable.

Àmplia implicació
Per tal d’estendre les actuacions, el propi
consistori implantava actuacions per a la
reducció de paper en les tasques adminis-
tratives. Els comerços per las seva banda
també s’implicaven amb el repartiment de

bosses reutilitzables a més d’implicar els
alumnes de les escoles a través del treball
realitzat a l’aula.
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Fotografies: Generalitat de Catalunya

El tipus impositiu de l’Impost sobre Béns
Immobles per al 2013 passarà del 0,73%
d’enguany a un 0,705%, i el dels solars
no edificats, del 0,90% al 0,86%.
Aquesta decisió de l’Ajuntament, apro-
vada en el ple celebrat el 5 de novembre,
servirà per a reduir l’impacte de l’apujada
que ha decretat el govern central sobre
aquest impost. De fet, si no s’hagués de-
cidit fer aquesta rebaixa del tipus imposi-
tiu, l’IBI s’hauria incrementat a Collbató
entre un 7 i un 10%.

La modificació de les ordenances fiscals
suposava, a més, una apujada entorn de
l’Índex de Preus al Consum del 3,5% en
l’impost de vehicles —encara per sota de
municipis com el Bruc o Esparreguera— i
de les taxes per ocupació de la via pública
i per ocupació dels edificis municipals. L’o-

cupació de la via pública amb taules i ca-
dires passa de costar 0,25 a 0,26 €/m2. Per
la seva banda, la taxa d’escombraries s’in-
crementa en 3 euros a l’any per als habi-
tatges i es congela per als restaurants i
comerços en general. En tot cas, s’esta-
bleix una bonificació equivalent de 3
euros per l’ús de la deixalleria o per fer
compost casolà. Les modificacions es van
aprovar amb els vots a favor de PSC, CiU
i ERC, l’abstenció del GIC i el vot en con-
tra del PP.

Finalment, s’aprovà un increment del
cànon de l’aigua —decretat per la Gene-
ralitat de Catalunya— que afectarà 4,5
milions de persones de més de 100 muni-
cipis, entre els quals es troba Collbató: a
la nostra vila l’apujada se situarà en el
19,2%, per sota de la mitjana del conjunt
de municipis, que serà del 30%. El proper
ple ordinari tindrà lloc el 17 de desembre.

Es rebaixa el tipus impositiu de l’IBI
La decisió del consistori permetrà pal·liar en part l’efecte de l’apujada 
de l’impost decretada pel govern central

Tributar l’impost de circulació a Collbató,
un doble benefici
Fer constar Collbató com a municipi on es troben matriculats els nostres vehicles
suposa un doble benefici a l’hora de pagar l’Impost sobre Vehicles de Tracció
Mecànica: d’una banda, els nostres diners s’inverteixen directament en el muni-
cipi i, de l’altra, és més econòmic que a bona part dels municipis propers. Al
Bruc, per exemple, l’impost s’encareix per sobre dels dos euros, mentre que a
Esparreguera, Olesa, Sant Feliu, Cornellà i Esplugues es paga un 11% més i a
Barcelona, un 5,6% més.

Collbató es troba 
entre els municipis 

que patiran 
un increment 

del cànon de l’aigua
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Resultats de les 
eleccions al 
Parlament 
de Catalunya
A Collbató la 
participació 
es va situar a prop 
del 72% amb 
un total de 
2.207 votants

CiU
36,07% - 789 vots

ERC
18,93% - 414 vots

PP
10,60% - 232 vots

ICV-EUiA
8,41% - 184 vots

PSC
7,86% - 172 vots

C’s
6,08% - 133 vots

CUP
3,56% - 78 vots

Al gràfic es troben els partits que disposaran de representació parlamentària al llarg de la legislatura.



Quiero dar las gracias por
el apoyo recibido en estas
elecciones, y en especial, a
las 232 personas que nos
han votado, porque ellos
han hecho posible que el
Partido Popular se haya
consolidado como la ter-

cera fuerza política en nuestro municipio, supe-
rando al PSC-PSOE.

Deciros que seguiremos trabajando por Collbató,
por Cataluña y por España todavía con mas tesón
con el respaldo recibido. Muchas gracias de nuevo.

LORENZO GARCÍA
Presidente del Partido Popular de Collbató

EN CLAU MUNICIPAL
A Collbató el traspàs
d’any comportarà també
un canvi d’alcaldia. D’a-
cord amb el pacte signat
entre els dos partits que
governen en coalició, PSC
i CiU, el cap de llista per

CiU, Ramon Ferrer, ha assumit l’alcaldia els primers
18 mesos de legislatura, mentre que la cap de llista
del grup socialista, Ana Úbeda, l’assumirà els 30
mesos restants.

L’agrupació socialista de Collbató ha demostrat
al llarg dels anys la seva capacitat d’adaptació a les
circumstàncies de cada moment: hem governat
amb majoria absoluta i també en minoria, pactant
amb altres formacions; i, quan això no ha estat pos-
sible, ens hem quedat a l’oposició, perquè la nostra
prioritat sempre ha estat servir Collbató.

Ara les circumstàncies ens porten a assumir no-
vament l’alcaldia. La nova titular, Ana Úbeda, de 45
anys i llicenciada en Econòmiques, s’estrena en el
càrrec, però aporta una dilatada experiència en
l’àmbit municipal, tant a nivell professional com po-
lític. Actual primera tinenta d’alcaldia i regidora d’Hi-
senda i Urbanisme a l’Ajuntament de Collbató,
l’Ana es va presentar com a cap de llista indepen-
dent a les darreres eleccions, i fou la llista més vo-
tada. La precedeixen més de deu anys d’experiència
com a regidora a Collbató, havent assolit la regidoria
d’Hisenda durant els anys difícils en què ha tocat sa-
nejar les malmeses arques municipals.

Pensem que la preparació i l’experiència de l’Ana,
unides al seu tarannà personal, molt recte quant a
rigor i honestedat, dotada d’una alta capacitat de
treball i força sensible amb les qüestions socials i
ambientals, faran d’ella una excel·lent alcaldessa.

Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
EL PREU DE L’AIGUA
En l’últim ple municipal,
l’equip de govern va apro-
var una apujada del preu
de l’aigua i de la quota de
servei de gairebé un 20%.
L’argument?: que a
SOREA l’aigua li costa un

70% més. El GIC va votar-hi en contra per dos mo-
tius. El primer és de caire polític: la Generalitat pri-
vatitza Aigües Ter-Llobregat (ATLL) i ho fa de
manera que l’empresa que s’ho quedi no hagi d’as-
sumir el deute i que pugui fer un bon negoci. Els
serveis públics estan pensats precisament per a pro-
veir de serveis bàsics indispensables a un preu asse-
quible per a tothom, de manera que ningú en quedi
exclòs. En canvi, l’empresa privada està pensada per
a fer negoci, i adequarà el servei i els preus a gua-
nyar diners. El Sr. Alcalde, una vegada més, ens va
contestar defensant les polítiques de la Generalitat
i posant els interessos de partit per sobre dels dels
veïns del poble que governa. El PSC, fa uns mesos,
ens havia convidat a signar una moció contra la pri-
vatització d’ATLL, però la van retirar sense més ex-
plicacions, intuïm que per no fer enfadar els seus
socis de govern!

El segon argument és sobre la gestió que ha fet
l’Ajuntament. Li vàrem preguntar quantes vegades
s’havia reunit amb SOREA per negociar a la baixa
aquest augment de preus. Resposta: cap ni una.

En resum: el rebut pujarà una barbaritat i l’al-
calde ni s’ha plantejat negociar-lo i, a més a més,
ho defensa perquè així li ho ordena CiU. Mentre al-
tres municipis (Olesa, St. Vicens dels Horts...) plan-
ten cara, el nostre ajuntament accepta
disciplinadament les ordres. I ajusteu-vos, que ja
pensen en una nova apujada de l’aigua al gener!

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

En primer lloc, donar les
gràcies a totes les perso-
nes que van anar a votar
en les darreres eleccions al
Parlament de Catalunya.
També, donar les gràcies, i
moltes, als 789 ciutadans
que ens van fer confiança

i van fer de Convergència i Unió la llista més votada
al nostre municipi i a tot el país. Hem guanyat les
eleccions a Catalunya, tot i que no hem aconseguit
els resultats esperats ni desitjats. Ens toca ser res-
ponsables i assumir que no hem fet coses bé, que
hem de millorar però, alhora, mantenir el projecte
de país en el qual la majoria de votants ha confiat.

Dels resultats podem destacar diverses dades
com a més rellevants: l’increment de participació, la
majoria a favor del referèndum, la pèrdua d’escons
de CiU, el gran ascens de la nova ERC, l’enfonsa-
ment del PSC, que deixa de ser alternativa de go-
vern, i l’increment de Ciutadans. El PP es queda
gairebé igual, i accedeixen les CUP al Parlament en
substitució de SI.

L’augment de participació creiem que és molt po-
sitiu perquè legitima més el Parlament i perquè cla-
rifica més la voluntat del poble català en el seu
conjunt.

Una de les coses que queden ben aclarides des-
prés d’aquestes eleccions és que una clara majoria
dels votants són sobiranistes, tal i com diuen la ma-
joria de diaris internacionals que s’han fet ressò de
la notícia, just al contrari que la premsa espanyola
(segueixen sense saber sumar, però dividir sí).

Malgrat que els resultats, com ja hem dit abans,
no són els millors per a nosaltres, des de Conver-
gència no defallirem i seguirem treballant pel nostre
municipi i per la nostra plena sobirania nacional.

ERC, SEGONA FORÇA A
COLLBATÓ
Uns dies després de les
eleccions del 25N, ja hem
tingut temps d’analitzar el
que el poble de Catalunya
va manifestar a les urnes.
No hi ha dubte que les lec-

tures han estat diverses, i els intents de deslegitimar
el procés cap a l’Estat propi per part de partits com
el PP o C’s és i serà insistent. Tanmateix, els números
són clars i no enganyen: avui, el Parlament de Ca-
talunya compta amb 74 diputats clarament a favor
de l’Estat propi (50-CIU, 21-ERC i 3-CUP), als quals
cal sumar-ne 13 (ICV-EUiA) que, com a mínim, es
declaren a favor del dret a decidir, el que suma 87
diputats que defensen un referèndum d’autodeter-
minació. En contra, només 28 diputats s’oposen a
aquest dret democràtic (19-PP i 9-C’s). D’altra banda
hi ha els 20 del PSC, que continuen sense definir-
se. Queda clar, per tant, on s’han situat les majories
per molt que alguns insisteixin a autoproclamar-se
veu de la que ells anomenen «Catalunya real» en-
cara que els números els contradiguin.

El cert és que els fets ens avalen: el poble de Ca-
talunya ha decidit donar suport al projecte cap a un
Estat propi, però ha volgut un lideratge compartit
enfront del que proposava CIU. ERC ha esdevingut
segona força al Parlament, però també hem estat
segons a Collbató gràcies als 414 veïns i veïnes que
van confiar en nosaltres; a tots, moltes gràcies per
fer-ho possible. Ara toca treballar com sempre però
tenint més força que mai; és l’hora de posar-nos tots
al servei del país i de la seva gent. ERC estendrem la
mà, però sempre amb l’objectiu clar d’aconseguir
per als catalans i catalanes l’estat del benestar que
ens mereixem. Com diu l’Oriol Junqueras, «serem el
soci més fidel del poble de Catalunya».
collbato@esquerra.org
www.facebook.com/esquerra.collbato

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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L’Abellerol ja és 
«escola verda»
La llar d’infants municipal ja forma part
de la xarxa destinada a la promoció 
de la sostenibilitat

Després de dos anys dedicats a la formació i la diagnosi, la llar d’in-
fants municipal L’Abellerol ja forma part de la xarxa d’Escoles Ver-
des que promou la Conselleria de Medi Ambient i Sostenibilitat.
Aquest programa està destinat, entre altres objectius, a ajudar els
centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat
en tots els àmbits de la vida del centre, d’una manera participativa
i amb la col·laboració d’altres centres. La voluntat del centre coll-
batoní és implicar tota la comunitat educativa en la participació
en les diverses propostes i activitats de l’escola.

El comitè ambiental
Per tal de realitzar un seguiment i una avaluació continuada del pro-
grama, ha estat creat un comitè ambiental que està format per re-
presentants de l’equip directiu, educadores, famílies, personal no
docent —cuina, neteja...— i l’Ajuntament.

Gràcies a l’acord assolit entre l’Ajuntament i l’Associació per a la
Promoció de l’Espectacle Infantil i Juvenil d’Olesa de Montserrat,
els alumnes de Collbató podran participar en el programa «Anem
al teatre» de la Diputació de Barcelona. Aquesta proposta de su-
port a les programacions d’arts escèniques i musicals en horari
escolar es finança a través de les aportacions dels alumnes que hi
participen —2,5 euros per alumne—, de l’Ajuntament i de la sub-
venció de la Diputació de Barcelona.

La programació
Enguany, els espectacles dels quals podran gaudir els alumnes
seran Els tres porquets de L’Estaquirot Teatre —educació infan-
til—; Minuts, de Marcel Gros —cicle inicial—; El cel de la Jojó,
d’Inspira Teatre —cicle mitjà—, i La camisa de l’home feliç, de
Zum-zum Teatre —cicle superior—.

«Anem al teatre» en 
horari escolar
Els alumnes dels centres escolars podran
prendre part en el programa de 
la Diputació de Barcelona dedicat a la 
promoció de les arts escèniques




