
Al llarg de les darreres setmanes les famílies
han tingut la possibilitat de conèixer per-
sonalment els centres d’ensenyament de la
nostra vila dins de les jornades de portes
obertes que aquests programen. I aquest
mateix mes de març s’obre el procés per-
què els pares i mares puguin inscriure els
seus fills a les dues escoles i a l’institut.

Pel que fa a la llar d’infants municipal,
L’Abellerol, aquesta durà a terme el seu
procés més endavant, tal i com marca el

calendari anunciat des de la Direcció Ge-
neral d’Atenció a la Família i Comunitat
Educativa del Departament d’Ensenya-
ment. (Pàgina 7)

A punt per a començar les
preinscripcions
Aquest mes de març ja es podran realitzar els tràmits a
les escoles i a l’institut

Collbató informa
Revista d’informació local

Març 2013

Entrevista amb
Ana Úbeda,
l’alcaldessa   
(Pàgina 5)

Noves accions
de promoció de
les coves del
Salnitre   
(Pàgina 11)

Lluny del que es pot arribar a pensar,
el treball que es duu a terme al nostre
municipi per tal de prevenir i afrontar
amb garanties els possibles incendis
forestals no es realitza només amb
l’arribada del bon temps: prèviament,
i al llarg de tot l’any, es desenvolupen
diferents actuacions coordinades amb
les administracions implicades per tal
de garantir la seguretat d’habitatges
i de l’entorn privilegiat en el qual es
troba la nostra població. En aquest
número es detallen algunes de les
principals accions desenvolupades en
aquest sentit. (Pàgina 8)

365 dies de 
treball contra
els incendis 
forestals

Collbató ja es prepara per a commemorar el Dia de la Dona (Pàgina 6)

L’11 de març comença 
el procés de 

matriculació a les 
escoles i a l’institut 

collbatonins
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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 març · abril 2013

Cristina Martín presenta la
seva renúncia
La regidora del Grup d’Independents de Collbató (GIC) ha presentat
la seva dimissió al càrrec per motius personals i professionals. El lloc
de Cristina Martín serà ocupat per Antoni Lardín, número 4 a les
llistes del GIC a les passades eleccions municipals. En el moment
del seu comiat, la regidora sortint ha volgut destacar que la seva
presència al consistori collbatoní «ha estat un repte engrescador i
que he assumit amb orgull».

Curs de patinatge per a 
infants
L’Associació Patinatge Collbató ofereix als nens i les nenes interes-
sats a iniciar-se o a perfeccionar-se en el patinatge un curs espe-
cialment dirigit a ells. S’imparteix els divendres a les 17 h a l’escola
La Salut i els dies de pluja a la pista coberta. Els interessats poden
posar-se en contacte amb l’entitat a través del seu correu electrò-
nic: apcollbato@gmail.com.

Dimarts 5 de març
8.45 h
Cicle de passejades per a la gent gran
CASAL D’AVIS AL PARC NATURAL DEL
GARRAF

Divendres 8 de març
De 15 a 16.30 h
Jornada «Portes Obertes»
ESCOLA MANSUET (C/ MONTJUÏC, 32)

Dissabte 9 de març
18 h
Ball casal d’avis obert a tothom
CASINET

De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
Curs primers auxilis
SALA PORTALS

Dissabte 16 de març
De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
Curs primers auxilis
SALA PORTALS

De 17 a 20 h 
Festa dels Tres Tombs
Exposició de carruatges, passejades
en ponis i xocolatada
PG. MANSUET I VOLTANTS DEL 
CASINET

De 21 a 2 h 
Festa dels Tres Tombs
Sopar i ball amb l’Orquesta Swing
Latino. Preu adult: 15 €
CASINET

Diumenge 17 de març
De 9 a 13.30 h
Mercat de la Tradició
PG. DE RONDA

De 10 a 15 h
Festa dels 3 Tombs
PG. MANSUET: 3 TOMBS I 
BENEDICCIÓ

Dimarts 19 de març
9 h
Cicle de caminades Portals de 
Montserrat
CASAL D’AVIS A MONISTROL

Dissabte 23 de març
De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
Curs primers auxilis
SALA PORTALS

Dilluns 1 d’abril
12 h
Aplec de La Salut
Amb la Cobla Ciutat de Terrassa
ÀREA DE LA SALUT

Dimarts 2 d’abril
De 9.30 a 13.30 h i de 15 a 19 h
Curs primers auxilis
SALA PORTALS

Dissabte 6 i diumenge 7
d’abril
Dissabte a les 21.30 h
Diumenge a les 18.30 h
Representació Teatre La Forja
Obra Assaig general. Preu: 5 €
CASINET
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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

Coincideix enguany l’inici de les sol·lici-

tuds de matriculació als centres d’estudi

amb un dels moments més delicats
que ha travessat l’educació pública
des de l’inici de la democràcia. I voldria

aprofitar aquest fet per a obrir aquest

espai de reflexió a la importància del sis-

tema educatiu públic en general i a la

qualitat dels centres de la nostra vila en

particular.

Les retallades que s’apliquen des de les

diferents administracions a l’ensenyament,

la nova llei que promou el Ministerio de

Educación, encapçalat per José Ignacio

Wert, o els atacs al model d’immersió lin-

güística aplicat en Catalunya formen part

de l’actual panorama al qual s’enfronten

diàriament les escoles i instituts. Aquests

fets poden semblar un problema més, dins

d’una realitat complicada com la que

vivim. Però hauríem de tenir molt pre-
sent que del que parlem quan parlem
d’educació és de la formació dels ciu-

tadans i de la societat del
futur. Si no exigim i reivindi-

quem de manera constant la

màxima dedicació i els millors

recursos i professionals a l’en-

senyament estem hipotecant

els propers anys.

Recentment, he tingut la

possibilitat de reunir-me amb

l’equip directiu de les escoles,

l’institut i l’escola bressol i

amb les AMPA per conèixer

de primera mà el seu projecte escolar i les

seves inquietuds. Aquestes trobades

m’han permès constatar l’excel·lent tre-

ball que es realitza en la formació de joves

i infants al nostre municipi. Sens dubte,
és un patrimoni que no ens podem
deixar perdre, i l’Ajuntament manté
el compromís de posar tota la seva ca-
pacitat i els seus esforços al servei
dels centres. I allà on no arribin les nos-

tres capacitats ens esforçarem per recla-

mar una major atenció dels governs cata-

lans i espanyols.

Estic convençuda que podem comptar

amb tots vosaltres en aquest treball per a

assolir allò que sempre hem reclamat i con-

tinuarem reclamant com a societat: una
escola pública, catalana i de qualitat.

Més que mai, escola 
pública, catalana i 
de qualitat

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

He pogut constatar
l’excel·lent treball 

que es realitza 
en la formació de joves 

i infants 
al nostre municipi

Editorial
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Al llarg de les passades setmanes i de les
properes, el col·lectiu de la gent gran del
municipi torna a tenir diferents possibili-
tats d’encaminar-se envers un envelliment
actiu. Entre aquestes, i pel que fa a les ac-
tivitats que han culminat recentment, tro-
bem el primer taller de teatre i rumors que
tenia lloc els dies 20 i 27 de febrer al casal
d’avis. A través d’aquesta experiència, els
participants tenien la possibilitat d’obrir-se
d’una manera lúdica i creativa, com és
amb la representació de vivències perso-
nals, a la reflexió sobre els rumors i els seus
efectes. Però aquest no és l’únic dels tallers
en què poden prendre part: aquest proper
9 de març, sense anar més lluny, es clourà
el taller de conta-contes que ha acollit la
biblioteca municipal per tal que la gent
gran adquireixi eines amb les quals apren-
dre a explicar i escenificar històries per als
més menuts.

Més enllà d’activitats culturals i formati-
ves, les polítiques municipals per a aquest
col·lectiu fan una especial incidència en la
promoció de l’activitat física com a via per
a assolir hàbits saludables. Pròximament,
el dia 19 de març, se celebra una nova ca-
minada de les que formen part del pro-

jecte desenvolupat conjuntament entre les
regidories d’Esports i de Serveis Socials. En
aquest cas la passejada portarà els partici-
pants a Monistrol per realitzar una ruta
adequada a les seves aptituds.

Tallers per a tota
la població

Més enllà del treball que es rea-
litza des dels Serveis Socials mu-
nicipals per al col·lectiu de la gent
gran, també el conjunt de ciuta-
dans estem convidats a prendre
part en alguns dels tallers que or-
ganitzen. Entre aquests trobem
la inscripció oberta als tallers tri-
mestrals d’arranjament de roba,
que s’iniciarà el 4 d’abril, i al ta-
ller d’herbes remeieres i comesti-
bles, que arrenca el 8 de maig. De
la mateixa manera, també resta
oberta la inscripció per a aquells
que vulguin incorporar-se en el
tercer trimestre als cursos iniciats
el passat mes d’octubre.

La nostra gent gran, la més
activa
S’inicien i es programen diferents activitats i tallers 
dirigits a aquest col·lectiu de la població

La promoció
de l’activitat física 

és una de les qüestions 
fonamentals en les 

polítiques municipals 
de la gent gran
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El passat 7 de gener Ana Úbeda era esco-
llida com a alcaldessa de Collbató. El relleu
tenia lloc en el marc del pacte de govern
per a l’actual legislatura que mantenen els
grups municipals del PSC i CiU. La nova al-
caldessa reflexiona, en la següent entre-
vista, al voltant d’algunes de les qüestions
fonamentals de la política municipal al
nostre poble.

L’actualitat continua marcada per
la situació de crisi econòmica i
per com aquesta afecta les 
administracions i els serveis que
ofereixen als ciutadans. Hem de
suposar que aquest serà també
un aspecte fonamental al llarg
del seu mandat.
Efectivament; ja des de l’inici de la legisla-
tura ocupava la Regidoria d’Hisenda i, tot
i la meva arribada a l’Alcaldia, la continuo
ocupant. La situació econòmica ha estat,
doncs, i continuarà sent una de les meves
primeres preocupacions.

I en quin punt es troba el 
municipi?
Potser la millor manera de definir-ho és
que podem ser «cautelosament optimis-
tes». Tot i que la baixada d’ingressos ge-
neralitzada ens afecta, per a aquest 2013
hem aconseguit incrementar la previsió de
despesa municipal als 5.844.800 €,
1.162.000 € més que durant l’exercici an-
terior. La intenció és aconseguir que l’A-
juntament inverteixi més, estimular així
l’ocupació i crear, a partir dels fruits d’a-
questa inversió, més i millors serveis per al
ciutadà com, per exemple, tots aquells que
arribaran amb la finalització del projecte
del Casal de Cultura.

Parlem de ciutadans:
quina visió té de la 
ciutadania collbatonina?
Aquí sí que podem ser totalment
optimistes; en especial, si parlem
del nostre futur: els nostres joves.
Comptem amb un patrimoni va-
luosíssim com és un jovent parti-
cipatiu, crític i actiu que garanteix
que continuarem avançant com
a societat al llarg dels propers
anys. Des de l’Ajuntament volem
acompanyar-los en aquest camí i
treballem per posar a la seva dis-
posició els recursos que estan al nostre
abast, creant, per exemple, programes es-
pecífics de lleure, cultura i esports.

Una de les principals 
preocupacions d’aquest col·lectiu
és el seu futur laboral immediat...
En sóc plenament conscient i per aquest
motiu estem treballant en un projecte d’o-
cupació que implica diferents àrees del
consistori: Serveis Socials, Joventut, Pro-
moció Econòmica i Alcaldia. Dins de les
nostres capacitats, volem establir dues lí-
nies d’actuació que es dirigeixin, d’una
banda, als joves i, de l’altra, als adults en
situació d’atur. En tot cas, no voldria avan-
çar més fins que la proposta estigui total-
ment definida.

Quins altres aspectes del nostre
dia a dia considera destacables
pel que fa a les actuacions 
municipals?
Actualment treballem per tal de promoure
el concepte d’una Guàrdia Municipal de
proximitat: a més d’aquelles qüestions re-
lacionades amb la seguretat ciutadana, és

fonamental entendre els cossos de segu-
retat com una eina que treballa per la con-
vivència i per la cohesió. Estic convençuda
que cada cop és més la gent que, gràcies
a la tasca que realitza la nostra guàrdia,
entén que aquest és el model al qual ens
hem de dirigir: uns agents propers, a peu
de carrer, que coneixen les necessitats del
ciutadà de primera mà. Personalment, i
fent extensiva la reflexió al conjunt de tre-
balladors municipals, confio plenament en
l’excel·lent tasca que realitzen i compto
amb tots ells per a portar a bon port els
projectes d’aquest mandat.

Per acabar, i com a qüestió que
afecta el desenvolupament futur
del municipi en el seu conjunt, 
en quin punt es troba el Pla 
d’Ordenació Urbanística 
Municipal (POUM)?
Es troba en el moment més engrescador:
un cop realitzat l’avanç del POUM, és hora
de dur-ne a terme la redacció definitiva
pròpiament dita i, per fer-ho possible,
comptem amb tota la població. M’agrada-
ria fer una crida a totes les ciutadanes i ciu-
tadans per tal que prenguin part en les
comissions de treball i en els tallers que es
duran a terme. Només la màxima partici-
pació ens podrà garantir el màxim consens
per tal de decidir entre tots com volem que
sigui el Collbató del futur.

«Comptem amb un patrimoni valuosíssim
com és un jovent participatiu, crític i
actiu», Ana Úbeda, alcaldessa
L’alcaldessa de Collbató reflexiona al llarg d’una entrevista sobre els principals reptes
i projectes en els quals treballa l’Administració

Pel que fa a la nostra 
situació econòmica podem

ser «cautelosament 
optimistes»

En matèria d’ocupació
s’establiran dues línies

que afectin els joves i els
adults en situació d’atur
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Un mes dedicat a les
collbatonines
Amb motiu de la celebració del Dia de la
Dona, el municipi acull diverses activitats
dirigides a aquest col·lectiu

Aquest proper 8 de març se ce-
lebra el Dia de la Dona i, un any
més, el nostre municipi s’hi
suma amb una sèrie d’activitats
programades al llarg de tot el
mes i que tenen les collbatoni-
nes com a protagonistes. L’inici
d’aquestes activitats tenia lloc
aquest mateix dia 4 de març
amb un taller gratuït de coa-
ching promogut des de l’Asso-
ciació de Dones i que es
perllongarà fins el proper dia
25. El programa d’actes conti-
nuarà el proper dia 7 amb la xer-
rada-col·loqui sobre les dones i

l’emprenedoria que se celebrarà
a la biblioteca municipal a partir
de les 18.30 h i durant la qual
tindrà lloc la lectura del manifest
del Dia de la Dona Treballadora.

Sortida a les colònies
tèxtils
Les activitats programades se-
guiran amb l’Hora del Conte
del 8 de març, a la biblioteca,
a partir de les 17 h i a càrrec
del Casal d’Avis, i es clouran
amb la sortida organitzada per
al dia 9 a les colònies tèxtils del
Parc Fluvial del Llobregat.

Les mares i pares 
s’informen des dels 
centres educatius
Els consells per a una alimentació 
saludable dels infants i joves centraran
els tallers per a progenitors

Els centres educatius de la nos-
tra vila s’obriran al llarg dels
propers mesos a diferents ta-
llers programats amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
La voluntat d’aquestes activi-
tats és oferir als pares i mares
informació i consells que
poden ser del seu interès. En-
guany, un dels aspectes fona-
mentals que s’hi tractaran serà
l’alimentació saludable. En
total seran tretze els tallers que
oferiran als progenitors claus

per a assolir una correcta ali-
mentació en els seus fills i filles
de P5 fins a 4t d’ESO. Vuit d’a-
questes trobades tindran lloc a
l’escola La Salut i les cinc res-
tants, a l’institut Collbató.

Autoestima i nutrició
El programa d’enguany es
completa amb tres tallers,
també a realitzar a l’institut, al
voltant de la relació entre l’au-
toestima i la nutrició en els i les
alumnes del segon cicle d’ESO.
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La Direcció General d’Atenció a la Família
i Comunitat Educativa del Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Cata-
lunya ja ha fet públic el calendari de ma-
triculació per al curs 2013-2014 als
centres d’ensenyament catalans. I, pel que
fa a les dates més properes en el temps
que afecten els collbatonins i collbatoni-
nes, entre l’11 i el 22 de març s’estableix
el termini per a presentar les correspo-
nents sol·licituds de matriculació a les es-
coles Mansuet i La Salut i al SI Collbató.
Per la seva banda, i com és habitual, el
procés de matriculació a la Llar d’Infants
Municipal L’Abellerol s’iniciarà a la darre-
ria del proper mes de maig.

Els alumnes que hagin de matricular-se
a l’escola hauran de fer-ho seguint les
dues àrees d’influència que hi ha delimi-
tades per a cada centre. Aquestes divi-
deixen en dos el municipi i adjudiquen a

cada zona una de les escoles. Per tal de
consultar tant les àrees com la informa-
ció dels diferents centres, la Regidoria
d’Educació ha editat un tríptic al qual
també es pot accedir a través del web
municipal —www.collbato.cat—. Per a
més informació sobre el procés de matri-
culació es pot consultar el web
www.gencat.cat/preinscripcio.

S’obren les preinscripcions
a les escoles i a l’institut
De l’11 al 22 de març es podran presentar les sol·licituds
a l’institut i a les dues escoles del municipi

La distribució d’alumnes 
a les dues escoles 
vindrà marcada per 

les àrees d’influència 
dels centres

El tràmit
La documentació necessària per a
complimentar la sol·licitud de
matriculació és:

• Original i fotocòpia del llibre de
família o altres documents rela-
tius a la filiació (document d’i-
dentitat, passaport o llibre de
família del país d’origen)

• Original i fotocòpia del docu-
ment nacional d’identitat (DNI)
de pare i mare, tutor/a o guarda-
dor/a de fet) o de la targeta de
residència, on consta el NIE

• Original i fotocòpia de la tar-
geta sanitària individual (TSI) de
l’alumne

• Original i fotocòpia del carnet
de vacunacions o certificat mèdic
equivalent

• 3 fotografies mida carnet

A més, en el cas de matricular-se
a l’institut ha de presentar-se:

• DNI de l’alumne/a si en té
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Els ajuntaments de Collbató, Esparreguera
i Olesa de Montserrat, el Parc Natural de la
Muntanya de Montserrat, l’Agrupació de
Defensa Forestal collbatonina, el Grup Es-
pecialitzat en Prevenció d’Incendis Fores-
tals (GEPIF) i Endesa treballen de manera
coordinada per tal de realitzar, al llarg de
tot l’any, les actuacions necessàries per a
promoure la prevenció d’incendis forestals
al nostre terme municipal. Entre les darre-
res que s’han desenvolupat en aquest sen-
tit trobem que durant la tardor del 2012
es realitzaren, de manera conjunta entre
l’Ajuntament i els dels municipis veïns d’Es-
parreguera i Olesa, els treballs per a la cre-
ació d’una franja de baixa combustibilitat
des de la pista dels forns de la calç fins al
Coll de Can Rubió, en la qual també van

col·laborar el Patronat de la Muntanya de
Montserrat i el Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Na-
tural. Gràcies a aquesta franja es podria
alentir la velocitat del foc i disminuir-ne la
intensitat, a més de permetre un accés més
segur per als mitjans d’extinció terrestres.

La creació de la franja s’ha completat
amb la recuperació de conreus a l’antic
camp de tir i als Closos, que, a més de crear
una discontinuïtat davant dels incendis,
permet disposar d’un espai que afavoreix
la presència de preses per a aus com l’à-
guila cuabarrada i el duc.

El torrent de Santa Maria
Entre altres actuacions desenvolupades,
cal destacar també la reducció de la pre-

sència de vegetació
al torrent de Santa
Maria, en l’inici de
la carretera que va
de Collbató a l’aeri,
per a evitar que un
possible incendi
pugés ràpidament
fins al monestir. A
més, Endesa ha
executat els treballs

de manteniment de la vegetació situada
sota les línies elèctriques.

Totes aquestes actuacions es comple-
menten amb d’altres específiques realitza-
des des del consistori, com l’obertura i
manteniment de les franges de protecció al
voltant de les zones urbanitzades i el PLA-
NET per al manteniment i gestió de la ve-
getació en les parcel·les privades no
edificades.

Collbató, en lluita constant contra els 
incendis forestals
Els treballs desenvolupats i aquells que es duran a terme garanteixen la protecció 
del municipi i del seu entorn natural

La recuperació de 
conreus a l’antic camp 

de tir i als Closos afavoreix
la presència de preses 
per a aus com l’àguila 

cuabarrada
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El municipi se suma a la
celebració de l’Any del
Riu Llobregat
Al llarg del 2013 es realitzaran nombroses
activitats divulgatives i participatives 
destinades a la millora de la qualitat del riu

Collbató s’ha adherit al con-
junt de municipis del Baix Llo-
bregat per tal de fer d’aquest
2013 l’Any del Riu Llobregat.
El passat 12 de febrer tenia lloc
a Abrera —amb la presència
de l’alcaldessa, Ana Úbeda, i
de la regidora de Sostenibilitat,
Concepció Alsina— la presen-
tació de la campanya que es
desenvoluparà al llarg de tot
l’any amb diferents activitats
de caire divulgatiu i participa-
tiu. La iniciativa neix des d’en-
titats ecologistes i cíviques
aplegades a la Plataforma Llo-
bregat SOStenible.

A més de la presentació tin-
gué lloc una primera reunió de
treball en la qual s’exposaren
els objectius que es volen asso-
lir amb la campanya durant el
seu desenvolupament. La vo-
luntat última és aconseguir
que al 2015 s’acompleixi la Di-
rectiva Marc de l’Aigua relativa
a la qualitat dels rius.

L’actuació municipal 
davant les passades 
nevades
El compliment del protocol davant 
d’aquestes situacions meteorològiques va
permetre que no es produïssin incidents

Aquest passat 23 de febrer la neu visitava el nostre municipi du-
rant la matinada de divendres a dissabte. En tot cas, dos dies
abans ja s’establia la situació de prealerta davant d’aquesta pos-
sibilitat activant els protocols municipals per a aquestes situa-
cions. D’aquesta manera, quan a les 3.15 h del dia 23 la Guàrdia
Municipal constatava els primers signes de la presència de neu
en alguns carrers del municipi, fou possible que, menys d’una
hora més tard, s’iniciés el repartiment de sal a les vies principals
de la vila i es comencés a fer servir la màquina llevaneus als car-
rers de més pendent. També va repartir-se sal pels carrers més
estrets on no té accés la màquina.

Sense incidents
L’actuació de la Guàrdia Municipal es completava a partir de
les 6 de la matinada, quan es van iniciar els treballs per a aten-
dre els veïns que havien trobat problemes per a sortir de casa
seva. La situació va quedar totalment solucionada en no com-
plicar-se per la presència de gelades l’endemà, dia 24. Final-
ment la brigada municipal llençava sal el dilluns al voltant de
les escoles i de l’institut a partir de les 7 h.

A la primera reunió 
de treball s’exposaren

els objectius de 
la campanya en favor

del riu



UNA PROPUESTA DE
TRANSPARENCIA A LA
CIUDADANÍA
La reforma local presen-
tada por el Gobierno
ofrece una respuesta de
modernización para la Ad-
ministración Local ante las

necesidades acumuladas, muchas de ellas reivindi-
caciones históricas de los ayuntamientos.

Se clarifican por primera vez las competencias
municipales por ley, eliminando duplicidades y com-
petencias impropias, para ajustar la Administración
Local a los principios de estabilidad presupuestaria
y sostenibilidad financiera. Se consagra la financia-
ción suficiente de los servicios locales, que queda
garantizada en un doble sentido: ninguna compe-
tencia podrá ser ejercida sin su dotación económica
y ninguna administración podrá prestar un servicio
que no cuente con financiación suficiente.

Se establece un período transitorio de cinco años
para el cambio de titularidad de las competencias
de sanidad y educación, que serán exclusivas de las
comunidades autónomas. 

Las mancomunidades y entidades locales meno-
res que no presenten cuentas en el plazo de tres
meses se disolverán. Se favorece la iniciativa econó-
mica al limitar el uso de autorizaciones administra-
tivas para iniciar una actividad económica. 

El sueldo de los miembros de las corporaciones
locales se fijará anualmente en los Presupuestos Ge-
nerales del Estado según la población del municipio.

Se reduce el número de personal eventual y de
cargos públicos con dedicación exclusiva en función
de la población del municipio. 

El impacto de las medidas supondrá un ahorro
neto total de 7.129 millones de euros entre los años
2013 y 2015. 
Lorenzo García
Regidor del PP en el Ayuntamiento de Collbató

L’agrupació del PSC va im-
pulsar al darrer ple muni-
cipal una moció que fa
referència a la declaració
de l’any 2013 com a «any
del riu Llobregat».

El riu Llobregat té una
gran importància social,

històrica i ambiental per a les comarques de la seva
conca i ha estat eix de desenvolupament, condicio-
nant i configurant el nostre territori.

Les seves aigües han fet possible una rica biodi-
versitat, una potent economia agrícola i el desen-
volupament del teixit industrial.

El paper del riu com a vertebrador natural del
territori ha anat desapareixent, encaixonat sota
una espessa xarxa d’autopistes, carreteres, línies
d’alta velocitat, urbanització i ocupació del sòl
sense límits...

Avui el sistema fluvial del riu i les rieres pateix
una degradació que els fa irrecognoscibles com a
sistemes naturals per on circulen, sovint, aigües re-
siduals contaminades per la indústria i les ciutats,
salinitzades per les mines de potassa i on la pagesia
manté els seus camps de cultiu sota una forta pres-
sió especuladora.

La Unió Europea va elaborar la Directiva Marc de
l’Aigua, que va entrar en vigor a finals de l’any
2000 i que contempla l’aigua no només com un
recurs, sinó també com l’element clau de tot un
ecosistema.

Per tots aquests motius, algunes entitats cíviques
de les poblacions riberenques del Llobregat s’han
agrupat sota el nom de Llobregat SOStenible per
realitzar tot un seguit d’accions de sensibilització i
de propostes de millora al voltant de la conca del
Llobregat durant l’any 2013, recollides en l’anome-
nat «Manifest pel riu Llobregat».

Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
AMPLIACIÓ DEL 
MERCAT AMB 
INTERESSOS 
PERSONALS
L’última decisió del ja exal-
calde de Collbató i encara
regidor de Promoció Eco-
nòmica va ser aprovar

l’ampliació del mercat dels diumenges, que el fa
arribar a les portes de la plaça de l’Església. Al GIC
aquesta proposta ens sembla, com a mínim, des-
afortunada i per això hem presentat, conjuntament
amb ERC, al·legacions i una recusació.

D’una banda, s’ocupa una plaça d’aparcament re-
servada a minusvàlids i l’entrada a una casa amb
gual permanent i es crea problemes de mobilitat als
veïns del c/ Colom i de tot el casc antic. A més a més,
parteix d’un informe defectuós i insuficient, que
afirma que augmentarà el rang de productes oferts,
cosa que és impossible de determinar perquè la llei
no permet atorgar l’autorització d’una nova parada
en funció del tipus de producte que s’hi vengui.

Però més greu que tot això és que el mateix regi-
dor apareix com a beneficiat per l’ampliació, tal com
el mateix informe reconeix en indicar que aquesta
ampliació «millorarà la connectivitat entre el mercat
i el nucli antic, afavorint el comerç local». Com és
sabut, la dona del Sr. Regidor té un negoci que serà,
precisament, el primer que es trobaran els visitants
quan arribin al nucli antic procedents del mercat. I,
com a part interessada, s’hauria d’haver retirat en
la votació, però no ho va fer. Per aquest motiu el
GIC, amb ERC, hem presentat una recusació.

Un càrrec públic ha de ser molt escrupolós en el
fet de no mesclar els assumptes privats amb les de-
cisions de govern. La nostra recusació és una opor-
tunitat per a esmenar l’error.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

La Cristina Martín, cap de
llista del GIC a les darreres
eleccions municipals, ha
renunciat a seguir essent
regidora. Des de Conver-
gència li volem agrair el
seu esforç i la seva volun-
tat desinteressada de tre-

ballar pel poble, encara que fos des d’una òptica, a
vegades, oposada a la nostra. Gràcies, Cristina.

Llegint el darrer Collbató Informa, hem de dir
que hi hem vist algunes coses sorprenents: ho són
les crítiques del GIC a l’«any i mig perdut» i, al se-
güent paràgraf, valorar la desaparició de la crispa-
ció i la cerca de finançament del Casal. Ells
s’obliden de la promoció turística del municipi, de
l’acord de cessió de les coves per a 40 anys (abans
es renovava anualment), d’aconseguir un fons
FEDER (de la Unió Europea) de prop de 300.000 €
per a millorar les coves, de la creació del Centre
d’Interpretació dels Orgues... S’obliden de tot això
perquè s’hi devien abstenir (cosa habitual): així
sempre es podrà criticar.

En Ramon Ferrer, com a alcalde, s’ha reunit amb
Diputació, Departament de Sanitat, Departament
de Cultura, delegat del Govern... per acabar el
Casal. És ell qui ha posat el seu grup polític (Gene-
ralitat, Parlament i Diputació) per a solucionar
aquest problema i poder aprofitar una infraestruc-
tura en desús. És ell, i no cap altra persona, qui s’ha
posat a treballar perquè això s’inauguri, indepen-
dentment de qui talli la cinta el seu dia.

Farem una cita: «Esperem que no els acompanyi
l’exalcalde: el 3er Encuentro Ibérico de Biología Sub-
terránea visitarà les coves del Salnitre», escrit per un
regidor del GIC. La crispació no desapareix sola i així
es no fan amics per al futur.

Agrupació local de CDC

CAL AMPLIAR EL 
MERCAT?
Pocs dies abans del canvi
d’alcaldia es va aprovar en
junta de govern l’ampliació
del mercat del diumenge.

A ERC defensem la ne-
cessitat de reformar el

mercat, com ja vam dir en el nostre programa elec-
toral. Però la nostra proposta concep un mercat
menys massificat, de més qualitat i que eviti els ac-
tuals problemes de mobilitat. En qualsevol cas, hau-
ria de ser una reforma consensuada amb els veïns.

Tanmateix, la proposta d’ampliació aprovada
queda lluny d’això; per tant, no hi podem estar d’a-
cord per diferents motius.

D’una banda, l’ampliació ha estat aprovada amb
opacitat i sense un debat públic amb els veïns i pa-
radistes; només s’ha fet un qüestionari sense cap
rigor científic amb el qual creiem que no n’hi ha
prou. Almenys haurien pogut convocar una sessió
informativa com s’ha fet en altres ocasions.

D’altra banda, no creiem que hi hagi cap raó per a
ampliar el mercat; els arguments definits a l’informe
són genèrics i no aporten dades que els justifiquin. A
més a més augmenta el nombre de parades en direc-
ció a la plaça de l’Església i al carrer Colom, fet que
comportarà més problemes de mobilitat al casc antic.

Per tot plegat, ERC conjuntament amb el GIC, l’al-
tre grup de l’oposició, hem decidit presentar al·lega-
cions a l’acord aprovat per a ampliar el mercat.

Aquests dos grups hem presentat també una re-
cusació, ja que creiem que l’acord s’hauria d’anul·lar
perquè entenem que el regidor titular de l’Àrea de
Comerç s’hauria d’haver abstingut en aquesta vota-
ció, ja que es pot considerar part interessada. Tot i
que no acostuma a passar, confiem que rectifiquin.
www.esquerra.cat/collbato
www.facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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Des de les regidories de Promoció Econò-
mica i Comerç i Turisme es continua treba-
llant en noves vies per a la promoció de les
coves del Salnitre entre aquells que encara
no les coneixen. Pel que fa a les darreres
actuacions desenvolupades destaca la in-
clusió d’una oferta de descompte del 10%
per als assistents a les Passions d’Esparre-
guera i Olesa: d’aquesta manera les coves
associen el seu nom als que són els dos es-
deveniments culturals més significatius de
la Setmana Santa a Catalunya. Aquest
tipus de promocions se sumen a altres pro-

postes recents com la visita romàntica pro-
gramada amb motiu de la passada cele-
bració de Sant Valentí.

Paral·lelament, i dins de les actuacions
que es realitzen a través del Consorci de
Turisme del Baix Llobregat, les coves del

Salnitre també estaran
més a prop dels nom-
brosos turistes que cada
any visiten la ciutat de
Barcelona. En concret,
l’Oficina d’Informació
de Turisme de Barce-
lona, situada a la plaça
Catalunya, oferirà infor-
mació de les caracterís-
tiques i els aspectes
d’interès de les coves,
com arribar-hi, preus i
altres dades.

Les coves del Salnitre, a la
recerca de nous visitants
Entre les mesures més destacades es troba l’oferta 
per a visitar les coves als assistents a les Passions
d’Esparreguera i Olesa de Montserrat

Els turistes de Barcelona
també podran rebre 

informació per a conèixer
les coves

Foto: Marc Pazo

Des d’aquest passat mes de desembre
es treballa en la tramitació del projecte
d’ampliació i millora del mercat dels
diumenges dins de la voluntat de mi-
llorar el consum de proximitat, el teixit
i l’oferta comercial de la nostra vila.
L’objectiu últim és ampliar i diversificar
l’oferta de la qual es disposa per tal
d’incrementar l’atractiu del mercat
després de quinze anys de la seva po-
sada en marxa. Ja al 2006, l’estudi de
dinamització comercial realitzat per la
Diputació de Barcelona apuntava com
un punt feble la manca d’espais amb
concentració comercial, que provoca,
segons el mateix estudi, que el muni-
cipi tingui una dinàmica competitiva
amb poca projecció comercial de
futur. Entre els punts forts es desta-
cava el mercat ambulant.

Clau per al creixement del 
municipi
Per aquest motiu es considera que,
juntament amb el turisme, aquest és
un dels principals motors que poden
ajudar a una millora en la dinàmica
comercial del municipi.

La reforma del
mercat dels
diumenges, en
tràmit



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

El Carnestoltes surt al carrer

Al llarg del passat 17 de fe-
brer els nostres carrers van
tornar a convertir-se en una
passarel·la per a la imagina-
ció dels veïns i veïnes que van
voler formar part de la rua de
Carnestoltes. L’acte més par-
ticipatiu de les celebracions
del Carnaval a la vila va cul-
minar amb el concurs de dis-
fresses i el dinar de germanor
solidari que va tenir lloc a la
pista coberta.


