
Es compleixen els 18 mesos d’alcaldia per
a Ramon Ferrer (CiU) i, des del proper 7 de
gener, serà Ana
Úbeda (PSC) qui
ocuparà el càrrec,
tal i com s’establia
al pacte de govern
per a la present le-
gislatura que subscrivien totes dues forma-
cions. En la present edició del Collbató
Informa, tots dos representants municipals

exposen, en un editorial compartit, la va-
loració del treball realitzat i les perspectives

municipals per als
propers mesos.

De la mateixa
manera, ja s’ex-
posen algunes de
les línies princi-

pals de treball per al futur immediat, com
és l’increment de les inversions sense re-
córrer a l’endeutament. (Pàgina 4)

Relleu al capdavant de 
l’Ajuntament
Ramon Ferrer realitzarà el traspàs de l’Alcaldia
a Ana Úbeda

Collbató informa
Revista d’informació local

Gener 2013

Aprovats els
pressupostos
per al 2013   
(Pàgina 5)

La ciutadania
mostra la seva
solidaritat  
(Pàgina 11)

80 anys després de la seva mort, el
músic i compositor retornarà al mu-
nicipi. Les restes de Vives seran dipo-
sitades al cementiri de la nostra vila
després de deixar el de Collserola, a
Barcelona. Entre els aspectes més
destacats d’aquest retorn es troba la
voluntat municipal que sigui a través
de la participació ciutadana que es
decideixi de quina manera es durà a
terme aquest procés. Recentment ja
s’han iniciat els treballs en aquest
sentit. (Pàgina 6)

Torna Amadeu
Vives

Es potencia la seguretat i la qualitat de l’activitat esportiva al municipi (Pàgina 8)

El canvi respon al pacte
de govern subscrit pels

dos grups de l’equip 
de govern
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Edita
Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

Disseny, continguts i impressió
Quid Comunicació, SL

D.L. B-23138-96
Publicació impresa en paper ecològic

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
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 gener 2013

Limitacions al trànsit rodat 
a Montserrat per a la seva 
preservació
Recentment han estat instal·lades per part del Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, d’acord amb l’Ajuntament de Collbató, unes
tanques de dissuasió al final dels carrers de Pau Bertran i de la Dre-
cera del Pujolet. Aquestes tenen com a principal objectiu limitar el
pas de vehicles privats al parc, especialment durant els caps de set-
mana. En tot cas, els propietaris i veïns continuaran tenint-hi accés
amb els seus vehicles. Per a qualsevol dubte o consulta podeu adre-
çar-vos a l’Ajuntament.

Exposició de pintura de 
l’Associació de Dones
Del 13 al 16 de de-
sembre, la Sala Cul-
tural ha acollit una
mostra de diverses
obres pictòriques re-
alitzades per inte-
grants de l’Associació
de Dones de la nos-
tra vila. D’aquesta manera s’ha donat a conèixer la feina del grup
de dones del municipi que treballa per a la promoció de la pintura.

Dissabte 5 de gener
18 h
Cavalcada de SS. MM. 
els Reis d'Orient pel poble. 
Entrega regals Casinet 
Arribada de SS. MM. els Reis
d'Orient a Collbató i 
repartiment d'obsequis
SORTIDA DES DE L'ERMITA 
DE LA SALUT

19 h
Xocolatada
ENTRADA DEL CASINET

Grup d'animació
Grup Ai Carai
PL. DE L'ERA

20 h
Arribada dels Reis
RECTORIA

20.30 h
Entrega de regals
CASINET

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

Dilluns 14 de gener
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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Ha arribat el moment en el qual canviarà

la cara més visible del projecte comú que

aquesta legislatura mantenim a l’Ajunta-

ment de Collbató els grups municipals del

PSC i CiU. El traspàs a l’Alcaldia del muni-

cipi segueix així el full de ruta que ens

vàrem marcar en l’inici d’aquest mandat.

Més enllà de possibles discrepàncies
ideològiques, érem conscients des del
primer moment que els quatre anys
que afrontàvem serien, són i han estat
anys cabdals en el desenvolupament del

nostre poble. La crisi econòmica generalit-

zada, les dificultats amb què es troben les

administracions públiques i les noves ne-

cessitats a les quals s’enfronta la població

ens obligaven i ens obliguen a anteposar a

qualsevol altre interès l’interès general i

l’estima per Collbató. Estem convençuts

que totes dues formacions hem sabut de-

mostrar la llarga experiència, tradició i vo-

luntat de govern que precedeixen a

ambdós partits. Hem treballat per tal d’en-

tendre’ns, escoltar-nos i, quan ha estat ne-

cessari, assumir renúncies.

De la mateixa manera, hem de coincidir

l’alcalde sortint i l’alcaldessa entrant en els

bons resultats assolits

a través de la feina

conjunta i en les en-

coratjadores perspec-

tives que tenim per al

futur immediat de la

nostra vila. Sense anar més lluny, els pres-
supostos municipals per a aquest 2013
són una expressió de les bones expec-
tatives i del compromís social que as-
sumim per a l’any que comencem.

Entenem que darrere de les xifres se situa

la voluntat política i el projecte de municipi

que pretenem assolir. Així, actuacions com

la finalització del Casal de Cultura o el no-

table increment pressupostari en les políti-

ques relacionades amb la promoció

econòmica i el turisme són el vehicle amb

el qual volem estimular la creació de llocs

de treball. De la mateixa manera, farem ex-

tensiu aquest compromís amb el ciutadà a

les economies familiars congelant l’IBI per

als propers 2 anys. Tot això, sense obviar

l’actual situació de crisi, ja que continuarem

garantint els serveis que afecten directa-

ment la població i, en especial, aquells que

afecten els sectors més vulnerables.

Som conscients de l’orgull que els collba-

tonins i collbatonines, sigui quina sigui la

seva procedència, sentim per un municipi

que, sense perdre peu en el que ha estat al

llarg dels segles, es projecta envers el

model de poble que vol arribar a esdevenir.

I amb aquest mateix orgull mantindrem
el nostre compromís de continuar tre-
ballant sota els valors que ens definei-
xen com a municipi: la convivència, el
diàleg i l’estima pel nostre poble.

La feina feta i la
feina per fer

Ana Úbeda
L’alcaldessa entrant

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
Alcaldessa entrant
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 sortint 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

Les noves necessitats 
a les quals s’enfronta 

la població ens obligaven
i ens obliguen 

a anteposar a qualsevol
altre interès 

l’interès general

Ramon Ferrer
L’alcalde sortint

Editorial
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L’inici del 2013 suposa també l’arribada
d’Ana Úbeda (PSC) a l’Alcaldia després
que Ramon Ferrer (CiU) hagi exhaurit l’any

i mig al capdavant del consistori acordat
en el vigent pacte de govern que mante-
nen durant la present legislatura socialistes

i convergents. Concretament, el traspàs es
produirà durant la sessió plenària que se
celebrarà el proper 7 de gener, en la qual
l’alcalde sortint renunciarà al càrrec en
favor de l’alcaldessa entrant.

Objectius consensuats
El 10 de juny de 2011 totes dues forma-
cions signaven el pacte de govern en el qual
s’establien les bases i els objectius per al go-
vern municipal durant la present legislatura.
El document estava compost per 75 punts
diferents, dividits entre els objectius de les
diferents regidories per als quatre anys. De
la mateixa manera s’establia un repartiment
proporcional als resultats electorals entre els
dos grups per a l’Alcaldia.

Relleu a l’Alcaldia del municipi
Aquest 7 de gener es fa efectiu el traspàs del càrrec a Ana Úbeda
per part de Ramon Ferrer

El canvi a l’Alcaldia
es trobava ja concretat 

al pacte signat per totes
dues formacions

El municipi es pronuncia en defensa 
del català a l’escola
Al mateix ple municipal s’aprovaven els pressupostos per a aquest 2013

La sessió ordinària del Ple de l’Ajuntament
celebrada el passat 17 de desembre ser-
via, entre altres qüestions, per a aprovar
una moció conjunta presentada per l’e-
quip de govern —PSC i CiU— i els grups
municipals GIC i ERC en la qual es mostra
el rebuig municipal a l’avantprojecte de
llei orgànica de millora de la qualitat de
l’educació. De la mateixa manera, el text
aprovat incorporava la reprovació a l’ac-
tuació del govern espanyol, en especial
pel que fa al paper jugat pel ministre d’E-
ducació, José Ignacio Wert. Per aquest
motiu, la moció declarava el ministre
«persona non grata» al municipi. Entre els
aspectes destacats de l’actual model, es
posà de relleu l’èxit assolit pel sistema
educatiu actual pel que fa a la convivència
i la cohesió social.

Pressupostos i altres 
aprovacions
Més enllà d’aquesta moció, el ple també
serví per a l’aprovació del pressupost mu-
nicipal per a l’any 2013 —vegeu l’article de
la pàgina següent—, així com per a aprovar
la xifra de població, que a l’1 de gener de

l’any passat arribava als 4.289 habitants.
De la mateixa manera s’aprovava, amb els
vots a favor de tots els representants mu-
nicipals, la moció presentada per l’equip de
govern amb la qual es dóna suport a la de-
claració de l’any 2013 com a «any del riu
Llobregat».
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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

Incrementar la inversió municipal per a es-
timular la creació de llocs de treball dins
dels marges permesos per l’actual situació
de crisi econòmica i per l’aplicació de les im-
posicions marcades pel govern central: així
es podria resumir l’esperit dels pressupostos
municipals per a l’any que tot just comen-
cem i que s’aprovaven el passat 17 de de-
sembre. L’Ajuntament de Collbató tindrà
enguany com a principal aposta la inversió
pública per a promoure la creació de llocs
de treball a través d’actuacions com la fina-
lització del Casal de Cultura o l’increment
de la despesa en les partides de Promoció
Econòmica i Turisme. En total, la despesa
prevista és de 5.844.800 €, 1.162.000 €
més que durant l’exercici anterior.

Les persones, primer
Sigui com sigui, la principal aportació rea-
litzada anirà destinada als Serveis a les Per-
sones, que assoliran un 23% total de la
despesa prevista. En la presentació dels
comptes públics del 2013 es destacava la
voluntat de l’equip de govern de continuar
mantenint els serveis que afecten de ma-
nera més directa la ciutadania —tot i la bai-
xada d’aportacions per part de la
Generalitat—, com són la llar d’infants mu-
nicipal o l’escola de música. En segon lloc,
pel que fa a l’aportació pública, se situa Ur-
banisme i Medi Ambient amb un total del
22% de la despesa. I és que un dels projec-
tes destacats per a aquest any serà la fina-
lització del Casal de Cultura, en el qual
s’ubicaran serveis com la biblioteca, el casal
d’avis i una sala polivalent. Aquest treball
es completarà amb l’arranjament de l’exte-

rior de l’edifici i el final de la quarta fase,
que suposarà la incorporació de l’ambula-
tori a la part superior.

En tot cas, aquest esforç en la inversió
haurà de suposar necessàriament una sèrie
de d’ajustos, ja que el consistori renuncia a
recórrer a l’endeutament per a assolir l’in-
crement de la despesa en determinats ca-
pítols dels pressupostos. Per aquest motiu,
serà la mateixa Administració la que assu-
meixi una part significativa d’aquests ajus-
tos: per exemple, la despesa en
l’organització interna del consistori passa
de suposar el 17% de la despesa de l’any
passat a significar enguany el 13%.

Promovent l’economia local
Més enllà dels llocs de treball directes que
s’assoliran amb les actuacions urbanístiques
previstes als espais públics, també es treba-

llarà paral·lelament en altres aspectes rela-
cionats amb l’economia local. En aquest
sentit, és especialment destacable l’impuls
que s’atorga a les àrees de Promoció Eco-
nòmica i Turisme, que veuen com s’incre-
menta la seva capacitat de despesa del 5%
que suposava al pressupost del 2012 al
15% que representarà aquest 2013.

2013, un any per a la promoció de 
l’ocupació i la inversió
Els pressupostos municipals aprovats per a aquest any mantindran els serveis
a les persones i reduiran la despesa interna de l’Ajuntament

La despesa en la pròpia
organització de

l’Ajuntament s’ha vist
reduïda en 4 punts

respecte al 2012
Altres inversions
destacables
Més enllà de les inversions ja esmen-
tades, els pressupostos per al 2013
també contemplen:
• actuacions en parcs infantils per
valor de 4.000 €;
• la redacció del projecte de recupe-
ració de la bassa de Can Bros, amb
una aportació de 4.800 €;
• la pacificació del trànsit, amb
6.600 €;
• el projecte de millora de les coves
del Salnitre, a través de la subvenció
dels fons FEDER.

Serveis a les persones

Urbanisme i Medi Ambient

Promoció Econòmica, Comerç 
i Turisme

Espai públic i edificis municipals

Organització interna Ajuntament

Deute públic

24%

22%
15%13%

13%
13%

PRESSUPOST 2013
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La casualitat ha volgut que el mateix dia en
què s’acomplien 80 anys de la mort del
compositor Amadeu Vives, el passat 2 de
desembre, se signés la interlocutòria que
haurà de permetre el trasllat de les seves
restes al cementiri municipal de la nostra
vila. D’aquesta manera, amb el retorn del
músic collbatoní autor de més d’un cente-
nar d’obres escèniques —entre les quals
destaquen algunes com Maruxa, Bohemios
o Doña Francisquita—, es ve a satisfer una
reivindicació popular, i precisament serà la
ciutadania qui tindrà un paper fonamental
en l’organització i desenvolupament dels
actes que hauran de commemorar el re-
torn de Vives al municipi.

El destí final del mestre
Actualment les restes de Vives descansen
al cementiri de Montjuïc, a Barcelona, on
va ser enterrat per exprés desig de la famí-
lia tot i l’oferiment que en el moment va
realitzar el que aleshores era el consistori
collbatoní. D’aquesta manera, el cos va ser
traslladat des de Madrid al desembre del
1932 i rebé sepultura a Barcelona. Amb el
decurs dels anys els descendents directes
d’Amadeu Vives van desaparèixer, i el
manteniment de la seva tomba quedà en
mans de l’Orfeó Català, del qual el com-
positor va ser fundador juntament amb el
també músic Lluís Miller i Pagès.

Amb el pas dels anys s’ha incrementat
l’interès entre la ciutadania i alguns sectors
destacats de la cultura local per fer possi-
ble que les restes d’Amadeu Vives retor-
nessin a la nostra vila. D’aquesta manera,
al setembre de l’any passat, i coincidint
amb la representació de l’òpera Maruxa al
municipi, el consistori, a través de l’alcalde,

Ramon Ferrer, prenia el compromís de re-
alitzar tots els tràmits necessaris per a
aconseguir-ho.

Al llarg d’aquest procés, l’Ajuntament de
Barcelona, com a dipositari actual de les
restes del mestre, s’ha posat a disposició del
nostre consistori per tal de facilitar al màxim

els tràmits necessaris per a la inhumació i
trasllat de les despulles. De la mateixa ma-
nera, l’Orfeó Català i la Sociedad General
de Autores y Editores (SGAE), de la qual
Vives fou un dels fundadors, s’han posat a
disposició de Collbató per tal de col·laborar
activament en els actes de retorn.

Les restes d’Amadeu Vives
descansaran a Collbató
El retorn del compositor al seu lloc de naixement 
serà organitzat a través de la iniciativa popular

L’Orfeó Català i la SGAE
ja han mostrat el seu
interès a contribuir

activament als actes
de retorn del compositor

a Collbató

L’empremta d’un collbatoní universal
La figura d’Amadeu Vives i Roig (Collbató, 1871 – Madrid, 1932) estarà per sempre
estretament lligada a la sarsuela. Encara es representen obres seves a diferents punts
de l’Estat i a nombrosos països. Sense anar més lluny, aquest passat mes de maig la
Secretaria de Cultura d’Argentina promovia una retransmissió en directe a diferents
cinemes i teatres del país de la representació que en aquells moments tenia lloc a
La Plata de l’obra Doña Francisquita.

En tot cas, Vives també és autor d’una estimable obra literària amb títols com
l’autobiografia Sofia o l’obra teatral Jo no sabia que el món era així, a més de ser
un actiu promotor cultural, per la qual cosa esdevingué una de les grans figures de
la cultura catalana.
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Aquest proper 7 de gener Ramon Ferrer
(CiU) cedirà l’Alcaldia del municipi a Ana
Úbeda (PSC) en virtut del pacte signat entre
totes dues formacions per a l’actual legisla-
tura. Abans que es produeixi el relleu, Ferrer
analitza en la següent entrevista alguns dels
aspectes més destacats de la gestió muni-
cipal al llarg de l’any i mig transcorregut.

Com definiria, a grans trets, el 
treball realitzat pel consistori des
de l’inici de l’actual mandat?
Doncs, sincerament, crec que ho podem
definir com el millor dels treballs en el pitjor
dels moments. Vull dir que des de l’arribada
dels ajuntaments democràtics dubto que
les administracions locals i les economies fa-
miliars haguem patit tantes dificultats. Tot i
això, no tinc cap dubte que, amb els recur-
sos que tenim a la nostra disposició, hem
sabut desenvolupar les polítiques que eren
necessàries «aquí» i «ara».

Ens pot posar alguns exemples?
Som conscients que, dins de les nostres
possibilitats, hem de treballar per tal de ge-
nerar riquesa, llocs de treball, noves vies de
finançament... I és en aquest sentit que
hem buscat noves fórmules d’explotació del
nostre atractiu turístic o hem promogut el
nostre entorn natural com a punt privilegiat
per a la pràctica esportiva. La incorporació
al Parc Geològic i Miner de la Catalunya
Central, la promoció de diferents proves es-
portives amb Montserrat com a escenari, el
projecte de millora de les instal·lacions de
les coves del Salnitre o la creació de l’Espai
Temàtic dels Orgueners en són només al-
guns exemples. Tot això, sense perdre de
vista el reforç de les polítiques socials o l’a-

tenció a la gent gran o amb dis-
capacitats, que s’han vist nota-
blement incrementades.

Sigui com sigui, suposem
que la inversió no pot 
obviar la realitat 
econòmica actual.
Aquest ha estat i és el principal
repte. Tot i la pèrdua d’ingressos
i d’ajuts d’altres administra-
cions, hem hagut de redoblar
els esforços per tal de sobrepo-
sar-nos a aquesta realitat. I ho
hem fet rebaixant l’endeuta-
ment del consistori i amb un increment de
l’estalvi net sense que s’hagin vist afectats
els principals serveis que oferim als ciuta-
dans. Això ha estat possible principalment
a través del treball de les regidories i dels
treballadors municipals. No és senzill acon-
seguir més amb menys. En tot cas, hem
estat acompanyats de l’esforç de les enti-
tats, de totes aquelles persones que s’ofe-
reixen voluntàriament: ha estat fonamental.

Quina és la fita assolida de la qual
se sent més satisfet a nivell 
personal?
Més enllà de totes les qüestions esmenta-
des, cabdals totes elles per al dia a dia de
la nostra vila, considero que el retorn de
l’Amadeu Vives a Collbató és una culmina-
ció d’aquest període. I ho és no només pel
que representa, sinó perquè és una inquie-
tud que neix des de la pròpia societat coll-
batonina, que serà precisament qui
decidirà de quina manera es farà aquest re-
torn. Vives, com tots els grans personatges
de la cultura popular, ens pertany a tots i a
totes. El seu retorn serà una expressió d’a-
questa universalitat.

Parlant de la societat civil de 
Collbató, què en destacaria?
Principalment, la seva altíssima implicació
amb el municipi. Més enllà d’acords i des-

acords puntuals, la gran majoria d’aquelles
persones que ens impliquem activament en
el nostre poble ho fem amb l’objectiu de fer
de Collbató un lloc encara millor on viure.
És un orgull com a collbatoní constatar com
fins i tot els més joves prenen el relleu d’a-
quest mateix esperit. Independentment que
es tracti d’activitats festives o lúdiques, so-
lidàries, esportives o culturals, sempre
podem comptar amb un elevat nombre de
ciutadans disposats a implicar-s’hi.

Finalment, què espera dels 
propers anys?
Crec que s’han establert les bases per a l’ar-
ribada d’una millora econòmica i social.
Hem sabut superar els anys de crisi que ja
hem deixat enrere i, a dia d’avui, els comp-
tes públics es troben en franca recuperació.
Hem pogut treballar en disposar de vies fu-
tures que ens permetin una millora econò-
mica. Amb aquesta feina feta, de ben segur
que en el moment en què es doni una con-
juntura econòmica positiva serem dels pri-
mers a beneficiar-nos-en.

«El retorn de l’Amadeu Vives a Collbató 
és una culminació d’aquest període»,
Ramon Ferrer, alcalde
Poc abans del traspàs de l’Alcaldia, l’encara alcalde fa un repàs del treball realitzat
al llarg d’aquest any i mig

S’han establert
les bases per a 
l’arribada d’una 

millora econòmica 
i social 

La implicació amb 
el municipi és un dels 

aspectes més destacables
dels nostres veïns 

i veïnes
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Aquest passat 15 de desembre
tenia lloc al Prat de Llobregat el
lliurament del distintiu d’«Escola
Verda» a la Llar d’Infants Munici-
pal L’Abellerol durant l’onzena tro-
bada d’escoles adherides a aquest
programa. Assistiren a l’acte la Di-
recció de la llar d’infants i repre-
sentants de mestres i pares
acompanyats de la regidora d’Edu-
cació, Concepció Alsina.

El lliurament ha suposat la cul-
minació del procés de dos anys de-
dicats a la formació i la diagnosi
del centre. Aquesta xarxa —pro-
moguda des de la Conselleria de
Medi Ambient i Sostenibilitat— en
la qual ja es troba integrat L’Abe-
llerol treballa per la incorporació
dels 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. Per tal d’assolir la
màxima implicació de tots aquells
que formen part de la llar d’in-
fants, aquesta disposa d’un comitè
ambiental amb representants de
l’equip directiu, educadores, famí-
lies, personal no docent —cuina,
neteja...— i l’Ajuntament.

L’Abellerol rep 
el distintiu 
d’«Escola Verda»

Aquest passat 5 de
desembre tenia lloc la
primera de les vuit ca-
minades que consti-
tueixen el programa
de passejades per a la
gent gran que pro-
mou el consistori de
Collbató amb el su-
port de la Diputació
de Barcelona i del Pa-
tronat de la Muntanya
de Montserrat. La
proposta està orien-
tada a promoure hàbits de vida saludables
entre les persones més grans de 60 anys del
municipi.

Properes activitats i inscripcions
Les properes sortides promogudes amb la
Diputació seran als parcs naturals de Sant
Llorenç del Munt, del Garraf i del Montne-

gre i es clouran a Barcelona. En una segona
fase, amb el suport del Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, es realitzaran rutes
pels pobles dels portals de Montserrat:
Marganell, el Bruc i Monistrol de Montser-
rat. Les inscripcions poden realitzar-se tant
al Casal d’Avis Sant Corneli com a les ofici-
nes de l’Ajuntament.

Un nou impuls a la qualitat de la
pràctica esportiva
Al llarg del 2013 es duran a terme diverses xerrades 
i cursos formatius destinats a les entitats esportives i 
als ciutadans en general

Enguany, des de la Regidoria d’Esports es
posa l’èmfasi en la formació de les enti-
tats esportives —i de tots aquells veïns i
veïnes interessats en la pràctica espor-
tiva— en qüestions relacionades amb
l’esport saludable i la seguretat íntegra
dels esportistes. El programa es divideix
en quatre blocs diferenciats: una sèrie de
tres xerrades obertes a tots els ciutadans,
un curs sobre l’ús de desfibril·ladors au-
tomàtics, un curs d’assistència immediata
i un últim de socorrisme aquàtic.

Les entitats
L’Ajuntament es farà càrrec del cost dels
cursos per a una persona representant de
cada entitat esportiva. D’aquesta manera,

l’objectiu és facilitar a les entitats l’accés
a una formació que pot ser cabdal en
casos d’emergència. Les inscripcions es
formalitzaran al Consell Esportiu del Baix
Llobregat.

La gent gran es posa en marxa
Un total de vuit caminades formen part del programa 
iniciat amb una passejada per Collserola
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Els patges reials visiten
els centres escolars
Aquest mes de desembre els alumnes 
rebien la tradicional visita dels missatgers
de Ses Majestats els Reis Mags

La celebració de les festes de Nadal sempre té els infants com a
principals protagonistes, i, un any més, aquests tingueren la possi-
bilitat d’expressar els seus desitjos per al dia de Reis, en primera
persona, als patges reials, gràcies a la visita que aquests varen fer
als centres escolars del nostre municipi. Concretament, els missat-
gers dels Reis Mags visitaven l’escola La Salut el dia 18 de desem-
bre; la llar d’infants L’Abellerol, el dia 19, i finalitzaven les seves
visites el dia 20 a l’escola Mansuet.

Les imatges de tot l’any
El calendari municipal per al 2013 inclou
les imatges seleccionades a través del
concurs de fotografia

Aquests passats dies
arribava a totes les
llars del municipi el
calendari municipal
per a aquest 2013,
en el qual trobem
les imatges que han
estat guardonades
al concurs de foto-
grafia creat per a
promoure la partici-
pació ciutadana en
aquesta iniciativa. El
conjunt d’instantà-
nies recollides tenia
la voluntat d’expres-
sar els valors de
viure a Collbató i al
Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat. Les categories que s’establiren per al
concurs foren quatre, centrades en les diferents estacions de l’any.

Sense cost per al municipi
Cal destacar que l’elaboració del calendari no ha suposat cap des-
pesa per al municipi, ja que ha estat finançada íntegrament a través
del suport dels anunciants que hi apareixen.

L’edició del calendari es finança 
a través de la publicitat que s’hi troba 

inserida



EL CATALÀ, LA NOSTRA
LLENGUA
Han passat 20 anys i avui
podem dir que l’escola ca-
talana té un model educa-
tiu consolidat, basat en la
no separació dels infants i
joves per raó de llengua,

que fa possible el coneixement de les dues llengües
oficials per part de l’alumnat. Cap nen o nena a Ca-
talunya acaba la seva escolarització obligatòria
sense dominar les dues llengües oficials del país i,
per tant, tots l’acaben amb capacitats suficients per
a expressar-se correctament en qualsevol d’elles.
L’actual model d’escola és el resultat dels esforços
de tota la societat, que, amb un consens entorn del
model lingüístic i amb la implicació de pares, mares
i professorat, ha treballat per tenir una escola ca-
talana, democràtica i de qualitat. La consideració
del català com a llengua vehicular han donat força
a aquest model, el qual ha estat objecte de reco-
neixement per part de diverses institucions interna-
cionals i és un referent com a model pedagògic
eficient en el Marc Europeu de les Llengües.

El ministre d’Educació, José Ignacio Wert, anun-
ciava l’esborrany de llei orgànica de millora de la
qualitat educativa. Aquest amenaça amb convertir
la llengua catalana en una assignatura optativa i re-
sidual, i per això creiem necessari i reclamem des
del nostre ajuntament un gran acord a Catalunya
amb tots els representants d’entitats, agents edu-
catius i partits polítics contra aquesta reforma. Així
mateix, manifestem el nostre suport a la cimera
educativa anunciada pel president de la Generali-
tat. Per aquest motiu, ens manifestem totalment
en desacord amb la voluntat recentralitzadora, re-
trògrada i socialment segregadora del ministre
Wert.

Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
BALANÇ DE 18 MESOS
D’ALCALDE
Segons la premsa comar-
cal, el 7 de gener Ana
Úbeda, del PSC, rellevarà
Ramon Ferrer, de CiU, a
l’Alcaldia de Collbató. És,
doncs, un bon moment

per a fer balanç del que ha representat aquest any
i mig d’alcaldia.

Ha estat un any i mig perdut. Costa de trobar cap
actuació que vagi més enllà de la gestió del dia a
dia, pagar nòmines i els interessos del deute. D’a-
cord que és una època dolenta, però la manca d’i-
dees i la passivitat dels dos socis de govern han
portat a una grandíssima inacció. Això és el fruit
d’un acord de govern sustentat en les ganes de
manar i no en les de treballar pel poble.

Destaquem com a positives la desaparició de la
crispació que havia dominat la vida política de Coll-
bató els últims anys i la cerca de finançament —que
no sabem si trobaran— per al Casal.

Com a negatives destaquem la manca de com-
promís amb el poble, que es posa de manifest en
les declaracions de l’alcalde defensant les polítiques
de la Generalitat, que han imposat, per exemple,
un augment del 20% del preu de l’aigua, l’apujada
de la taxa de l’escola bressol o l’ofec econòmic de
l’Ajuntament. A més a més, s’ha aprovat la fase d’a-
vanç del POUM, que ha estat rebutjat tant per la co-
missió de participació ciutadana com per molts
veïns afectats.

El GIC ha fet el possible, i seguirà fent-ho, per a
ajudar en la governabilitat i millorar la situació de
Collbató entre tots, en temes tan importants com
són les persones, la participació i el futur urbanístic
i mediambiental. La resposta de l’alcalde a la nostra
proposta ha estat el silenci més absolut.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Amb el nou any es pro-
dueix el relleu a l’Alcaldia i
en Ramon Ferrer passarà a
ser el primer tinent d’al-
calde, sempre, però, amb
la mateixa dedicació, cons-
tància i abnegació que ha
tingut fins ara.

És, doncs, hora de fer balanç del que han estat
les gestions que ha fet com a alcalde. Atès el poc
espai que aquí tenim, ens referirem a les tres més
destacades.

Unes de les gestions més remarcables que s’han
produït han sigut de cara a la finalització del casal.
Sí, la finalització d’una vegada d’aquest edifici que
tant i tant de temps hem vist en obres. En aquest
moment hi ha un acord ferm entre el nostre alcalde
i el president de la Diputació perquè al llarg del pro-
per any arribi el gairebé mig milió d’euros que ens
ha de permetre acabar ja aquestes obres.

Una altra gestió que ha estat liderada pel nostre
alcalde és l’acord amb el Departament de Sanitat
per a ubicar el nou Centre d’Atenció Primària a la
planta superior de l’edifici del casal, important acord
que permetrà treure profit del casal, estalviar diners
al Departament (uns 3,5 milions d’euros, ja que no
haurà de fer un edifici sinó adaptar-ne un de ja exis-
tent) i recuperar per al nostre municipi els terrenys
cedits a Sanitat perquè hi fessin el CAP.

La tercera qüestió és el retorn definitiu de les des-
pulles d’Amadeu Vives al nostre, i seu, municipi. Ara
caldrà donar-li una merescuda acollida i descans
etern.

No volíem acabar aquest escrit sense abans de-
sitjar molta sort i molts encerts a la nova alcaldessa.

I ja finalment, desitjar a tots els vilatans un molt
bon any 2013! i encara millor 2014!

Lluís Capdevila
CDC Collbató

SOBRE EL PRESSUPOST
MUNICIPAL PER AL 2013
En el darrer ple es van de-
batre diversos punts, entre
els quals va destacar la
moció de rebuig a l’avant-
projecte de llei de reforma
de l’ensenyament, que a

més va declarar el ministre Wert «persona non grata»
al nostre municipi, una moció que va prosperar amb
el vot favorable de 10 dels 11 regidors del consistori.

Es va sotmetre a votació també el Pressupost Mu-
nicipal per a l’any 2013, un punt que no va tenir el
suport d’una majoria tan àmplia, ja que només els
partits de l’equip de govern van votar-hi a favor.

Per la nostra part hi vam votar en contra per di-
versos motius. Si bé és cert que s’han recollit algunes
de les propostes presentades per ERC, com dotar una
partida per a arranjar els parcs infantils o reservar una
partida per a possibles subvencions a entitats que en-
cara no les han sol·licitat, la realitat, però, és que no
s’ha tingut en compte bona part de les considera-
cions que vam fer i que, al nostre parer, són assumi-
bles, com són la reducció de la partida de
Comunicació, que ara és de 40.000 €, o potenciar
l’Àrea de Promoció Econòmica i Ocupació, per citar
alguns exemples.

No compartim, per tant, les prioritats ni en despe-
ses ni en inversions, així com tampoc algunes de les
previsions d’ingressos.

A més a més, aquest ha estat el darrer ple abans
del canvi de titularitat d’alcaldia acordat en el pacte
de govern entre el PSC i CIU, i, segons hem pogut
comprovar a l’expedient, el futur regidor de Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme tindrà una dedicació
exclusiva, cosa que tampoc compartim.

Aprofitant aquestes línies, la gent d’ERC Collbató
volem desitjar-vos un bon any 2013.
www.esquerra.cat/collbato
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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El municipi torna a
mostrar la seva 
solidaritat
El Quinto Solidari va servir per a sumar
més de 900 euros a La Marató de TV3

Aquest passat 16 de de-
sembre Collbató tornava a
sumar-se als actes que te-
nien lloc arreu de Cata-
lunya per a aconseguir
aportacions a La Marató
de TV3, que enguany es
dedicava a la lluita contra
el càncer. En aquesta oca-
sió, a la nostra vila s’acon-
seguien més de 900 euros
amb el Quinto Solidari que
se celebrà al Casinet. Però
no va ser aquesta l’única
xifra destacable, ja que
prèviament va ser també rellevant l’aportació del teixit comercial:
a través d’un total de 35 col·laboradors, es van sortejar entre els
participants del quinto al voltant de 75 regals.

Els bancs d’aliments
Prèviament també, l’Associació Collbató per la Solidaritat ens convi-
dava també a donar el nostre suport a aquells que més ho necessiten
amb el «cap de setmana solidari» dels dies 1 i 2 de desembre, en
què l’entitat es dedicà a recollir aliments bàsics, a més de joguines i
roba, per tal de fer-los arribar a les persones més necessitades de
casa nostra. L’activitat venia a respondre a la crida feta des dels quatre
Bancs d’Aliments de Catalunya.

El Nadal, a peu de carrer
amb la Fira de Nadal
El 14, 15 i 16 de desembre tenia lloc 
la fira dedicada als oficis tradicionals 
i a l’artesania




