
La finalització del casal
del municipi, el treball
per a incrementar la
proximitat de la Guàr-
dia Municipal, l’esforç
en les polítiques dirigi-
des a les persones i al
nostre entorn o la con-
tinuïtat de l’estabilitat
econòmica del consis-
tori són alguns dels as-
pectes que destacava
Ana Úbeda en la seva
presa de possessió
aquest passat 7 de
gener.

La nova alcaldessa
pren així el relleu del
qui ha estat alcalde al
llarg d’aquesta legisla-
tura, Ramon Ferrer, tal
i com establia el pacte signat entre PSC i
CiU després de les passades eleccions
municipals. Ferrer passa, d’aquesta ma-

nera, a situar-se com a primer tinent d’al-
calde i suma dues noves regidories a les
que ja mantenia. (Pàgina 4)

Una nova alcaldessa per 
a Collbató
Ana Úbeda pren el relleu de Ramon Ferrer al capdavant
de l’Ajuntament
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2013, un any per
a reflexionar
sobre els nostres
residus 
(Pàgina 7)

Un repàs al 
nostre Nadal   
(Pàgina 8)

Quin projecte educatiu es desenvolupa
als diferents centres d’ensenyament
del nostre municipi? Davant d’aquesta
pregunta que moltes famílies es fan
abans de matricular els seus fills a la
llar d’infants, escoles o institut de Coll-
bató, els centres ofereixen la possibili-
tat de conèixer-los en primera persona
a través de les jornades de portes
obertes que organitzen. Ja coneixem
alguns detalls de com es desenvolupa-
ran de cara a les matriculacions del
proper curs. (Pàgina 9)

Els centres 
d’ensenyament
obren les seves
portes

El Consorci de Turisme comarcal torna a promoure les visites a les coves del Salnitre (Pàgina 6)

La finalització del casal 
o la continuïtat en l’estabilitat 

econòmica dels comptes públics,
entre les prioritats 

del mandat
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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 febrer · març 2013

El local solidari de l’Associació
de Collbató per la Solidaritat
Aquests dies s’ha donat a conèixer el local solidari cedit per la Fun-
dació Rogent a l’Associació de Collbató per la Solidaritat al carrer
Amadeu Vives, núm. 11. Allà, cada primer diumenge de mes, de
10 a 14 h, les famílies que ho necessitin podran trobar a la seva
disposició material bàsic com ara roba, joguines o llibres. De la ma-
teixa manera, tots els ciutadans podran realitzar les seves aporta-
cions al projecte. Per tal de fer ús del servei que ofereix aquest espai
en horari diferent a l’establert pot contactar-se amb l’entitat a tra-
vés del correu solidaritatcollbato@gmail.com.

Inscripcions a la Formació 
Esportbató
Fins el proper 22 de febrer resta oberta la inscripció per al curs de
primers auxilis promogut i creat per l'Ajuntament de Collbató. Pel
que fa al curs per a l’ús del desfibril·lador extern automàtic (DEA),
el límit d’inscripció és el 29 de març. Finalment, el curs de socor-
risme aquàtic es realitzarà si s’arriba al mínim d’inscripcions esta-
blert. Els cursos estan oberts a tota la ciutadania i compten amb el
finançament de l’Ajuntament per a un representant de cada entitat
esportiva.

17 de febrer, data del carnaval
El proper dia 17 de febrer el nostre municipi celebrarà el carnaval.
Per un error, al calendari municipal per al 2013 que es va fer arribar
a les llars la data que apareixia equivocadament és el 24 de febrer.
Des del consistori es demanen disculpes per la confusió que pugui
haver-se generat.

Dissabte 9 de febrer
De 16 a 21 h
Ball d’avis
CASINET

Divendres 15 de febrer
22 h
Carnaval Jove
Entrada més grans de 16 anys
CASINET 

Diumenge 17 de febrer
Mercat de la Tradició

De 11.30 a 13 h
Rua de carnestoltes per la 
població
RAMBLA GENERALITAT, CASC
ANTIC I PISTA POLIESPORTIVA

De 13 a 17.30 h
Concurs de disfresses – Dinar 
popular solidari
PISTA POLIESPORTIVA

Dissabte 23 de febrer
De 19.30 a 21 h
Actuació musical de PAINOMI
Preu de la entrada: 3€
CASINET

Dimecres 27 de febrer
De 16.30 a 18.30 h
Jornada «Portes Obertes»
SI COLLBATÓ 
(C. TARRAGONA, S/N)

Divendres 1 de març
De 16.45 a 18.30 h
Jornada «Portes Obertes»
ESCOLA LA SALUT 
(PG. ESCOLES, 5-7)

Divendres 8 de març
De 15 a 16.30 h
Jornada «Portes Obertes»
ESCOLA MANSUET 
(C. MONTJUÏC, S/N)
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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

RAMON FERRER JANÉ 
Primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Organització 
Interna, Promoció Econòmica
i Comerç, Territori i 
Urbanisme i Turisme
ferrerjr@collbato.cat  

CONCEPCIÓ ALSINA
SOLÉ 
Regidora d’Educació, 
Seguretat Ciutadana 
i Sostenibilitat 
alsinasc@collbato.cat

Equip de govern

ANA ÚBEDA VÁZQUEZ
Alcaldessa i regidora 
d’Hisenda
ubedava@collbato.cat 

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

Probablement la màxima expressió de l’or-

gull de pertànyer a un municipi sigui tre-

ballar al seu servei. Ja sigui des de les

entitats, el voluntariat o en les accions in-

dividuals que duem a terme diàriament, a

Collbató som moltes les persones que sen-

tim i demostrem aquest orgull. Inicio ara
una etapa personal en la qual a
aquesta estima pel poble que compar-
tim haig de sumar la responsabilitat
de representar-lo en els seus interes-
sos i aspiracions. I ho faig, tot i que vivim

moments complicats, amb el convenci-

ment que entre tots farem d’aquest un

municipi millor en acabar el mandat.

Els acords i els desacords formen part de

qualsevol societat. En som conscients. La

meva voluntat és, en tot cas, assolir el

màxim consens en les grans qüestions. Tal

i com hem demostrat amb aquesta legis-

latura compartida, des de l’equip de go-
vern estem oberts a fomentar el
diàleg i l’intercanvi d’idees fins a l’úl-
tim extrem. Els difícils moments que

afrontem, marcats per la crisi econòmica,

exigeixen que tots aquells que ens de-

diquem al servei públic ho fem des

del rigor més absolut i la dedicació al

ciutadà per sobre de qualsevol altra

consideració personal o política.

A través de l’experiència prèvia com

a regidora d’Hisenda, puc garantir
amb ple coneixement que els
comptes públics es troben en un
moment d’estabilitat dins de les di-

ficultats pròpies que patim totes les

administracions. I el que és també fo-

namental: disposem del llegat que

ens han deixat anteriors mandats en

forma d’equipaments adaptats a les veri-

tables necessitats de la nostra població, un

llegat que ampliarem amb la finalització

del casal i al qual sumarem altres actua-

cions destacables com el treball de proxi-

mitat amb la Guàrdia Municipal o un nou

impuls a les polítiques juvenils.

Sigui com sigui, les persones i el nos-
tre entorn són els valors principals
amb els quals comptem com a muni-
cipi. Darrere del treball de les entitats, que

ens impulsa i estimula, darrere dels serveis

que ofereixen els equipaments municipals,

es troben els ciutadans: un aspecte,

aquest, que em comprometo a no perdre

en cap moment de vista.

Els collbatonins i 
collbatonines com a 
patrimoni del municipi

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Els moments 
que afrontem exigeixen 

el rigor més absolut 
i la dedicació 

al ciutadà 
per sobre de qualsevol

altra consideració

Editorial
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Des d’aquest passat 7 de gener, Ana
Úbeda (PSC) és la nova alcaldessa del mu-
nicipi tal i com estableix el pacte de govern
signat entre el seu grup municipal i els re-
presentants municipals de CiU. El relleu del
qui ha estat alcalde des de l’inici de la le-
gislatura, Ramon Ferrer, tenia lloc durant
un ple extraordinari en el qual Ferrer pre-
sentava la seva renúncia i es duia a terme
l’elecció d’Úbeda com a alcaldessa. La

presa de possessió serví perquè la nova mà-
xima responsable de l’Ajuntament exposés
algunes de les línies estratègiques del seu
mandat. Entre aquestes destacava especial-
ment per la seva transversalitat la finalitza-
ció de les obres del casal per tal de
continuar afegint equipaments proporcio-
nats a les necessitats ciutadanes, com han
estat el Casinet o la pista poliesportiva.

A aquest objectiu la nova alcaldessa en
sumava d’altres, com enllestir el Pla d’Orde-
nació Urbana Municipal de Collbató, treba-
llar per l’estabilitat, garantir l’estabilitat
econòmica i social o agilitzar l’administració.

Les persones, una prioritat
Més enllà de diferents aspectes concrets,
Ana Úbeda resumia l’esperit del seu man-
dat afirmant que «la gent de Collbató,
la de tota la vida i les persones que
han escollit aquest privilegiat espai
per viure-hi, és i serà la meva primera
prioritat. Tenim la gran sort de gaudir
d’un municipi que viu integrat a la
muntanya més important de Cata-

lunya, la “muntanya màgica”, i aquest
fet ens omple d’orgull i ens dóna força
per a treballar amb il·lusió, honestedat
i transparència. És el meu principal
compromís: les persones i l’entorn».

Úbeda ha volgut exemplificar el seu
compromís amb la ciutadania donant, des
de l’inici de legislatura, les seves dietes per
assistència als plens a la partida de serveis
socials. De la mateixa manera, no cobrarà
cap sou com a alcaldessa percebent exclu-
sivament les dietes per assistència a les
juntes de govern.

Ferrer analitza la seva gestió
Per la seva banda, Ramon Ferrer valorava
les actuacions desenvolupades des de l’i-
nici de legislatura destacant la millora i re-
aprofitament dels serveis municipals amb
exemples com la inclusió d’un espai per a
l’ambulatori al projecte del Casal, el nou
servei de neteja viària o la unificació dels
serveis turístics en un sol projecte. Desta-
cava també al seu discurs com a nou pri-
mer tinent d’alcalde la defensa del diàleg
i el consens com a eina de desenvolupa-
ment municipal, assegurant que «la polí-
tica rau en la negociació com a
màxima expressió del respecte al
proïsme. Pensar que la raó que ens as-
sisteix és una veritat universal per a
tothom és un error i una falta de con-
sideració cap als altres; així ho entenc.
En aquest sentit, vull que aquest tras-
pàs sigui el model de referència».

Ana Úbeda, alcaldessa de
Collbató
El fins ara alcalde, Ramon Ferrer, passa a desenvolupar
les funcions de primer tinent d’alcalde

L’alcaldessa entrant 
anunciava els seus 

compromisos i l’alcalde
sortint valorava 

el treball realitzat

Fotos: Q. Sitjà

Foto: Q. Sitjà
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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

Modificacions al 
cartipàs municipal
Ramon Ferrer assumeix les 
competències de Territori i 
Urbanisme i Organització Interna

Paral·lelament al relleu produït a l’Alcaldia del consistori te-
nien lloc una sèrie de modificacions del cartipàs municipal en
el qual es distribueixen les diferents atribucions i l’organitza-
ció de l’equip de govern. Entre el més destacat de les varia-
cions establertes es troba la designació de dues noves
competències del primer tinent d’alcalde, Ramon Ferrer:
aquest passa a assumir les regidories de Territori i Urbanisme
—anteriorment coneguda únicament com a «Urbanisme»—
i d’Organització Interna.

Altres funcions
Ferrer suma aquestes responsabilitats a les que ja manté des
de l’inici de la legislatura com a regidor de Promoció Econò-
mica i Comerç i Turisme i el seu sou passa a ser del 85% del
que era fins ara, com està recomanat per l'Associació Catalana
de Municipis. La resta d’àrees es mantenen sota la responsa-
bilitat dels regidors designats en l’inici de la legislatura. 

Concentració a favor del
dret a decidir
Una trobada de la ciutadania davant 
del consistori donava suport a la declaració
de sobirania del Parlament de Catalunya

Aquest passat 23 de gener el
Parlament de Catalunya apro-
vava la Declaració de sobirania i
del dret a decidir. Per tal de
donar suport a aquest procés, la
nostra vila se sumà a les concen-
tracions que tingueren lloc arreu

de Catalunya. A l’acte, convocat
per Collbató per la Independèn-
cia, hi participà una cinquantena
de persones que foren rebudes a
la sala de plens municipal. Allà,
l’alcaldessa, Ana Úbeda, va obrir
l’acte per a donar pas al repre-

sentant de l’Assemblea
Nacional Catalana, Josep
Taulats, qui va exposar els
principals trets de la deci-
sió presa pel Parlament.
Segons el text de la decla-
ració, «el Parlament de
Catalunya acorda iniciar el
procés per a fer efectiu l’e-
xercici del dret a decidir».
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Nova promoció de les
coves del Salnitre a 
través del Consorci de
Turisme
El consorci comarcal ofereix 
descomptes i avantatges a diferents 
espais d’interès turístic del 
Baix Llobregat

Aquest 2013 el Consorci de Turisme del Baix Llobregat torna a
promoure els principals indrets d’interès per als visitants a la co-
marca a través de l’edició de cupons amb nous descomptes i pro-

mocions. I una vegada
més, tots aquells interes-
sats a apropar-se a la nos-
tra vila podran gaudir
d’un 10% de descompte
en la compra de dues en-
trades ordinàries en cap
de setmana per a visitar

les coves del Salnitre. En total són 10 els espais que s’inclouen a
la campanya, als quals, en aquesta ocasió, s’ha sumat l’itinerari
Jujol a Sant Joan Despí.

Amb l’objectiu de facilitar l’accés a aquesta iniciativa, les famílies
interessades a obtenir els cupons únicament han de visitar el web
www.turismebaixllobregat.com/cupons. Allà se’ls donarà l’op-
ció d’imprimir-los o bé sol·licitar-los per rebre’ls per correu postal.

Per accedir als cupons 
només cal descarregar-los del web 

del consorci

Els serveis del casal 
podrien entrar en 
funcionament a l’inici
del 2014
Aquest mes de gener es posen a licitació
la segona i tercera fases de les obres 
de l’equipament

Entre les acaballes d’aquest 2013 i l’inici de l’any vinent podrien
posar-se en marxa els serveis que haurà d’acollir el casal: sala po-
livalent, biblioteca, casal de la gent gran... Aquesta primera pre-
visió es fonamenta en la licitació de les que seran la segona i
tercera fases de les obres, aprovada aquest passat mes de gener
i que comptarà amb el finançament de la Diputació de Barcelona.
D’altra banda, també es troba ja redactat el projecte executiu per
a la instal·lació de l’ambulatori a la planta superior de l’equipa-
ment en la que serà la quarta fase del projecte.

El mercat dels diumenges
Pel que fa a les licitacions, també cal destacar que es troba actual-
ment en exposició pública la de les places del mercat dels diumen-
ges amb la finalitat d’ampliar-lo. L’objectiu d’aquesta ampliació és
oferir més productes de proximitat i artesanals.
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Continua el procés de sensibilització sobre 
la gestió dels residus
Durant la Fira de Nadal s’iniciava la campanya amb un taller de 
decoració nadalenca

Al llarg d’aquest 2013 un dels objectius
mediambientals al municipi serà la sensibi-
lització sobre la gestió i la prevenció de re-
sidus a través de la campanya que es
posava en marxa aquest passat Nadal. En
concret, l’inici d’aquesta vingué marcat per
un taller de decoració nadalenca amb ob-
jectes de rebuig destinat a conscienciar la
població sobre les possibilitats que ens ofe-
reix la reutilització.

Pel que fa a les properes actuacions pre-
vistes, aquestes inclouen iniciatives con-

juntes amb el comerç del municipi, activi-
tats de prevenció de residus a les escoles

o la celebració d’una festa de final de cam-
panya coincidint amb el Dia Internacional
del Medi Ambient, el dia 5 de juny. I és
que la voluntat de la campanya és arribar
a tota la població de Collbató.

Tal i com estableix el Pla triennal de tala,
poda i estassada de vegetació pel mante-
niment de línies elèctriques aèries aprovat
pel director general de Medi Natural i Bio-
diversitat, aquest mes de gener s’han dut
a terme els treballs de manteniment de les
zones situades sota les línies elèctriques
aèries. Concretament, ha estat Endesa,
sota la supervisió dels serveis tècnics de

l’Ajuntament, l’encarregada de realitzar les
corresponents tasques de manteniment i
gestió de la vegetació al municipi. 

Els arbres del carrer 
Cavall Bernat
Entre les actuacions desenvolupades, han
estat talats els arbres del carrer Cavall Ber-
nat, situats sota una línia de baixa tensió,

atès el risc que aquests suposaven davant
d’un eventual incendi a la zona.

La campanya implicarà 
diferents sectors 

del municipi 
com el comerç o les 

escoles

Diversos treballs garanteixen la seguretat davant
dels incendis entorn de les línies elèctriques aèries
Al llarg del mes de gener Endesa ha realitzat els treballs de prevenció d’incendis 
consistents en la neteja de la vegetació que hi ha sota les línies
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El Nadal en imatges
El Nadal ha tornat a deixar a la nostra vila tot un seguit d’imat-
ges per al record. Els infants han tingut, com sempre, un espe-
cial protagonisme amb moments com l’arribada de Ses
Majestats els Reis Mags d’Orient. En tot cas, també hi ha hagut
espai per a novetats respecte d’anys anteriors —com les dues
representacions dels Pastorets que oferia La Forja al Casinet—
o per a la participació amb el concurs de pessebres.

Els premiats al concurs de pessebres
Els guardonats del con-
curs han estat, a la ca-
tegoria d’adults, Jordi
Guitart amb el primer
premi i Ramon Salvany
amb el segon. A la ca-
tegoria familiar el pri-
mer premi s’ha atorgat
a la família Franco For-
noff i el segon, a la fa-
mília Rofes Piñol.
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Més de 800 quilos 
d’aliments solidaris
La recollida ha comptat amb la 
participació activa d’entitats, centres 
escolars, la parròquia i els nombrosos
ciutadans col·laboradors

Ja es coneix el recompte final
de la recollida d’aliments de
primera necessitat desenvolu-
pada al llarg del passat mes de
novembre des del consistori
amb la col·laboració d’entitats
esportives, culturals i de lleure,
diferents centres d’estudi, la
parròquia de Sant Corneli,
Creu Roja i Palson Trading Es-
panya: en total han estat 853
quilos d’aliments els que s’han
aconseguit i que formaran part
del banc d’aliments local per a

aquelles famílies collbatonines
que es troben en situació de
necessitat.

Els aliments
Gràcies a les nombroses apor-
tacions assolides, es disposa,
per exemple, de més de 100
quilos d’arròs, prop de 150
quilos de llegums, més de 200
de pasta i més de 100 litres de
llet que ajudaran a pal·liar la si-
tuació d’aquells que es troben
a prop de l’exclusió social.

L’institut i les escoles
obren les seves portes
Les jornades estan destinades a donar 
a conèixer, abans de la preinscripció, el
treball que es desenvolupa als centres

A partir de finals de febrer es
coneixeran, mitjançant el cor-
responent decret de la Genera-
litat de Catalunya, les dates del
procés de preinscripció per a
les escoles i l’institut del muni-
cipi. En tot cas, prèviament, els
centres, a través de les corres-
ponents jornades de portes
obertes establertes, conviden
les famílies a conèixer el treball
educatiu que s’hi desenvolupa.
L’institut de Collbató celebrarà
la seva jornada de portes ober-
tes el proper 27 de febrer, de
16.30 a 18.30 h; l’escola La
Salut, el dia 1 de març, de

16.45 a 19 h, i l’escola Man-
suet, el dia 8 de març de 15 a
16.30 h.

Finalment, la Llar d’Infants
Municipal L’Abellerol celebrarà
la seva jornada oberta a les visi-
tes posteriorment a la resta de
centres, ja que també les preins-
cripcions es realitzen més tard.

La llar d’infants 
realitzarà amb 

posterioritat la seva
jornada de portes

obertes



INCONGRUENCIAS
En el pasado pleno, PSC-
PM, CIU y ERC-AM pre-
sentaron una moción en
contra del anteproyecto
de ley de mejora de la ca-
lidad educativa; además
solicitaban la reprobación

del gobierno de Rajoy y nombraban persona non
grata al ministro Sr. Wert. Y, aprovechando que el
Pisuerga pasa por Valladolid, proclamaron «la ur-
gente necesidad de la independencia de Cata-
lunya». Es verdaderamente increíble y vergonzoso
que se dedique el Pleno Municipal a cosas inútiles:
deberían usar el Pleno para explicarnos cómo
un municipio como el nuestro paga al año en
intereses de préstamos más de 111.000 €. Y ex-
plicaré por qué me parece vergonzoso: primero,
porque se trata de un anteproyecto, lo que quiere
decir que está en proceso legislativo y los grupos
políticos pueden aportar sus ideas para mejorarlo;
segundo, porque lo que este anteproyecto pide a
Cataluña es que cumpla la Ley y las sentencias del
T. S. con respecto al derecho de igualdad entre el
castellano y el catalán, un derecho que ampara a
los padres y a los estudiantes (no olvidemos que ac-
tualmente, de las 30 horas lectivas, 28 son en cata-
lán y 2 en castellano); tercero, si quieren reprobar
la actuación de un gobierno deberían empezar por
el del Sr. Zapatero, el tripartito, el del Sr. Mas e in-
cluso a ellos mismos, el equipo de gobierno de Coll-
bató, porque es su mala gestión la que nos ha
llevado a la situación actual.

En el Pleno, y desde aquí, el PP de Collbató exige
al equipo de gobierno que cumpla la ley de bande-
ras y haga ondear en el consistorio las de España,
Collbató, Cataluña y Europa, tal como marca la ley.

Lorenzo García
Portavoz-regidor del grupo del PP en Collbató

Tal i com estava previst
(no podia ser d’altra
forma, tractant-se de per-
sones com cal), el passat 7
de gener es va produir el
relleu a l’Alcaldia de Coll-
bató, passant a ser-ne l’al-
caldessa la cap de llista del

PSC, Sra. Anna Úbeda. Des de l’agrupació socia-
lista, volem agrair als nostres socis de govern la
lleialtat i responsabilitat de què han fet gala mentre
han estat responsables de l’Alcaldia. Si quelcom
s’ha posat de manifest clarament, en el que portem
de legislatura, és la «desaparició de crispació» dels
plens municipals i, en general, de la vida política
del poble. Volem reconèixer a l’alcalde Ramon Fer-
rer la quota de responsabilitat que li correspon,
però també volem reconèixer i agrair als regidors a
l’oposició el canvi de tarannà en les seves interven-
cions i, en general, en el desenvolupament dels
actes; esperem i desitgem que aquesta nova actitud
es mantingui: estem segurs que això serà sinònim
de bona feina i  beneficiós per al poble, ja que, al
cap i a la fi, és pel que tots treballem, amb més o
menys encert però de ben segur que amb la mà-
xima bona voluntat.

Ara sí que podem assegurar que, finalment, po-
drem gaudir del tan anhelat CASAL DE CULTURA i
del nou casal d’avis, que ja prou que s’ho mereixen
els nostres grans. Tindrem una biblioteca digna i,
de retruc, ens beneficiarem, tots plegats, de noves
instal·lacions per al Centre d’Atenció Primària, ab-
solutament necessari per als pacients però també
per als professionals que els atenen.

Força per a tot el consistori i encert en les deci-
sions que prenguin.

Bon any per a tothom, i VISCA COLLBATÓ!!!

Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
AIRES NOUS, MÀ 
ESTESA
Ramon Ferrer s’ha aco-
miadat com a alcalde de
Collbató i, lamentable-
ment, en el seu discurs de
dimissió va optar per la
pitjor sortida possible: un

discurs carregat d’un injustificat odi i rancúnia que
en res es correspon amb el «fair play» que els regi-
dors del GIC i la resta de grups municipals li han
atorgat durant l’any i mig del seu mandat. Proba-
blement tenia poques coses a dir i massa a callar de
les seves accions de govern i va optar per intentar
reobrir la crispació.

Bé, aigua passada. Arriba una nova alcaldessa,
que en la seva presa de possessió va parlar de grans
consensos, diàleg i mà estesa. De part del GIC li ofe-
rim el mateix que ja vam oferir a Ramon Ferrer: un
gran acord per a tirar endavant el poble, un acord
entre els representants dels veïns sobre els grans
temes de Collbató. Vénen temps en què caldrà
prendre decisions de gran transcendència, com el
nou planejament urbanístic de Collbató (POUM)
entre d’altres. Sobre la taula està ja la proposta que,
conjuntament amb ERC i el PP, li vam fer arribar
sobre la manera de tirar endavant el POUM amb la
màxima transparència i participació dels grups mu-
nicipals, les entitats i els veïns en general. Creiem
que hi ha voluntat d’arribar a acords també per part
de l’alcaldessa i li donarem un marge de confiança.
El GIC no posem límits a l’acord més enllà dels prin-
cipis ètics i ideològics que han marcat la nostra tra-
jectòria i que són ben coneguts. La nostra proposta
és una proposta oberta de govern, està escrita i la
podeu llegir al nostre web. En les seves mans està
obrir el diàleg.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Amb el canvi d’alcaldia
també se n’han produït de
responsabilitats en el car-
tipàs municipal: CIU ha as-
sumit les noves
responsabilitats de Territori
i Urbanisme i d’Organitza-
ció Interna, que, junta-

ment amb les que ja s’exercien —Promoció
Econòmica, Comerç i Turisme, Espais Públics, Co-
municació i Atenció al Ciutadà—, responen a la vo-
luntat i el compromís amb la governabilitat del
municipi.

Una de les tasques més importants de les noves
responsabilitats i que ja està en marxa és el Pla d’Or-
denació Urbanística Municipal (POUM).

El POUM és un instrument d’ordenació integral
del territori que té per objectiu determinar les línies
bàsiques de creixement i desenvolupament del mu-
nicipi de cara al futur.

El POUM consta de dues fases: una de prèvia, ja
realitzada, i una altra de definitiva, que tot just co-
mençarem, essent la primera un assaig de la segona.
Amb l’experiència de l’alcaldia, amb voluntat de mi-
llora i amb il·lusió, volem portar a bon fi una tasca
d’enorme repercussió i dificultat.

És requerida la participació de tothom en el pro-
cés del POUM per tal que es garanteixi un desenvo-
lupament territorial futur adaptat a les necessitats
reals de tots els ciutadans i ciutadanes de Collbató.
Això també significa gestionar la discrepància entre
diversos col·lectius i persones i conciliar diferents in-
teressos i formes de visualitzar el futur.

Farem el possible per conjugar criteris i esforços,
coordinar accions, buscar els interessos comuns i
mantenir al dia una única finestra d’informació: això
és una voluntat de transparència i rigor al servei de
Collbató i de la seva governabilitat.

Agrupació local de CDC

JOC DE CADIRES
Fruit del pacte de legisla-
tura entre el PSC i CiU, el
passat 7 de gener vàrem
assistir al canvi d’alcaldia,
i dies després, al canvi en
les dedicacions d’alguns
dels membres de l’equip

de govern.
En el discurs de presa de possessió la nova alcal-

dessa, qui felicitem i a qui desitgem sort, va indicar
les prioritats per a la resta de legislatura, de les quals
destaquen la finalització de la primera fase del casal,
enllestir el POUM i crear una administració més pro-
pera. Si bé compartim alguns d’aquests objectius,
no entenem els canvis per a assolir-los.

Ens resulta difícil d’entendre que, degut al joc de
cadires, un regidor tingui dedicació exclusiva per a
assumir Urbanisme i Organització Interna i que l’al-
caldessa, per a exercir el seu càrrec, no.

Com afectarà el canvi de titularitat de la Regido-
ria d’Urbanisme a l’elaboració del POUM? Darrera-
ment havíem notat un tímid avanç per a intentar
consensuar el procés de participació d’aquest; què
faran, ara?

I amb la redacció del ROM, continuaran escu-
dant-se en aquest procés per aplaçar sine die actua-
cions com la creació dels consells de participació
ciutadana o no dotar els regidors a l’oposició de les
eines per a la necessària tasca de control de govern?

Des d’ERC creiem que l’equip de govern hauria
d’explicar quines millores suposaran per a Collbató
els canvis de regidories, més enllà dels interessos
partidistes, així com la idoneïtat en les dedicacions
de l’alcaldessa i del primer tinent d’alcalde.

Aprofitem l’avinentesa per a convidar-vos a la tra-
dicional calçotada d’Esquerra, que celebrarem el
proper 23 de febrer. Us hi esperem!
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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«Apadrina un carro»
dels Tres Tombs
Entre les darreres activitats de 
l’Associació Tres Tombs de Collbató 
es troba la participació de diferents 
carros a la celebració de Martorell

Els propers 16 i 17 de març el municipi torna a celebrar la seva
festa dels Tres Tombs. I des de l’associació organitzadora se’ns
torna a convidar a ser una part activa d’aquesta festivitat —que
ens apropa al nostre passat agrícola i traginer— a través de la
campanya «Apadrina un carro». Aquells interessats a realitzar les
seves aportacions per a fer possible la celebració poden contactar
amb l’Associació Tres Tombs de Collbató a través del seu mail
trestombscollbato@hotmail.es o bé del telèfon 628 66 78 18.

A Martorell
Recentment participaven a la festa dels Tres Tombs de Martorell,
i en representació de la nostra vila, quatre carros collbatonins
entre els quals es trobava el de la família Puigdellivol —a la
imatge—. Com cada any s’espera la presència a la nostra festa
de carros de Martorell, Esparreguera, Igualada i d’altres indrets.

D8N8 se solidaritza
amb La Marató de TV3
L’entitat local prenia part en l’activitat 
de ball celebrada al municipi veí 
d’Esparreguera

Dins de les diferents activitats
que tenien lloc per tal de recollir
fons per a la passada Marató de
TV3, destinada enguany a la
lluita contra el càncer, l’entitat
collbatonina dedicada a l’aerò-
bic i el ball, D8N8, participà el
passat 15 de desembre al sisè
Festival de Nadal programat al
Teatre La Passió d’Esparreguera
amb aquest objectiu. La inicia-
tiva aconseguí aplegar una im-
portant quantitat de públic i donacions amb la presència a
l’escenari de 97 alumnes en edat escolar i 35 alumnes adults.

El treball a l’entitat
Més enllà de les accions solidàries, D8N8 realitza diferents activi-
tats esportives, educatives i socials, entre les quals trobem diverses
activitats físiques dirigides —com ara aeròbic, hip-hop, estira-
ments, etc.—, un casal d’estiu —amb ball, piscina o tallers de
cuina— i activitats dirigides al conjunt de la població a través de
festivals o de la seva participació a les festes populars.




