
2014 és la data
amb la qual es tre-
balla actualment
per a la finalització
del que serà un dels
principals equipa-
ments amb què
comptarà el muni-
cipi: el Casal de Cultura. En aquest espai
s’aplegaran alguns serveis fonamentals
com la biblioteca, l’ambulatori, el casal de
la gent gran o una sala polivalent, i la vo-

luntat del consistori
és que sigui una
zona de fàcil accés
per al ciutadà.

Per aquest motiu
s’ha prioritzat la re-
cerca de recursos
d’altres administra-

cions que permetin la urbanització del seu
entorn per tal de fer d’aquest espai un ve-
ritable punt neuràlgic de la vida ciutadana.
(Pàgina 5)

El futur casal cultural serà
més accessible al ciutadà
L’Ajuntament prioritza la millora de l’accessibilitat
a la zona d’entre les propostes a subvencionar per part
de la Generalitat
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La llar d’infants
obre les seves
portes  
(Pàgina 7)

Els joves
s’impliquen en la
reducció i
reaprofitament
de residus 
(Pàgina 9)

A partir del proper 13 d’abril i fins el
12 de maig la nostra vila viurà alguns
dels esdeveniments esportius més sig-
nificatius que tenen lloc al nostre mu-
nicipi al llarg de la temporada. «La
Portals» o la Cursa de l’Alba tornaran
a aplegar centenars d’esportistes locals
i arribats des de diferents punts de Ca-
talunya amb l’objectiu de gaudir de la
pràctica esportiva en l’entorn incom-
parable que ofereix la muntanya de
Montserrat. A aquestes competicions
s’afegiran altres activitats de caire for-
matiu destinades a donar suport a la
tasca que desenvolupen les entitats es-
portives de Collbató. (Pàgina 11)

Tot un mes
d’esport local
amb
l’Esportbató

Tot a punt per a la celebració de la diada de Sant Jordi (Pàgina 6 i 7)

A través del PUOSC i
els fons FEDER es

finançarà la major part
de la urbanització

del seu entorn
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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
Oficina Correus Collbató 93 777 06 33 
Parròquia de Collbató 93 777 01 36
Parròquia del Bruc 93 771 00 04 
Repsol Gas (averies) 901 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 abril 2013

Oberta la preinscripció a l’Aula
de Música
Fins el proper 7 de maig poden realitzar-se les preinscripcions per a
l’Aula de Música Jordi Planes a l’ajuntament. A la nostra vila es re-
alitzaran classes de Sensibilització 1, 2 i 3, corresponents a P4, P5 i
1er de primària, respectivament. A més del full de preinscripció hau-
ran de presentar-se original i còpia del llibre de família, del DNI del
pare, mare o tutor/a i de la targeta sanitària de l’alumna/e.

Crèdits per a les empreses
turístiques
Les petites i mitjanes empreses del sector turístic —hotels, aparta-
ments turístics, càmpings i establiments de turisme rural— poden
beneficiar-se de la Línia Turisme Futur, la línia de crèdit de 20 mi-
lions d’euros impulsada des de la Direcció General de Turisme i
l’Institut Català de Finances. Les característiques poden consultar-
se al web municipal, a l’apartat de notícies.

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

Dissabte 6
De 9.30 a 13.30 h
i de 15 a 19 h
Curs DEA
SALA PORTALS

Dimarts 9
9 h
Cicle passejades per a la gent gran
CASAL D’AVIS AL PARC NATURAL MONT
NEGRE

Dissabte 13
8.30 h
Caminada Solidària La Portals
Preu: 6 €
RBLA. MANSUET

8.30 h
Caminada La Portals
Preu: 26 €
RBLA. MANSUET

18 h
Ball casal d’avis
CASINET

Diumenge 14
8.30 h
4a Volta BTT La Portals
Preu: 28 €
SORTIDA: PISTA COBERTA

Dimecres 17
De 16 a 18.15 h
Taller promoció i defensa dels drets de
les persones grans
CASAL D’AVIS

Dissabte 20
De 10 a 13 h
Jornada portes obertes de la llar
LLAR D’INFANTS L’ABELLEROL
(PG. FUMADA, 5-7)

Conferencia – Xerrada amb els
liquidadors de Txernòbil

Dimarts 23
De 10 a 13 h
Diada de Sant Jordi
Diversos grups de voluntaris repartiran
roses a persones del municipi més grans
de 80 anys
MUNICIPI DE COLLBATÓ

De 15 a 16.15 h
Diada de Sant Jordi
Projecte intergeneracional: la gent gran
representarà un conte per als més petits
i aquests els obsequiaran amb una rosa
LLAR D’INFANTS MUNICIPAL

17 h
Taller de reciclatge
Organitza: Biblioteca de Collbató
CASAL D’AVIS

Dimecres 24
De 16 a 18.15 h
Taller promoció i defensa dels drets de
les persones grans
CASAL D’AVIS

Dissabte 27
D’11 a 12.30 h
Conferència «Esport i salut»
(benefici activitat física)
CASINET

De 18.30 a 21 h
Sessió de cinema familiar
CASINET

Dimarts 30
8.30 h
Cicle caminades Portals de Montserrat
CASAL D’AVIS A MARGANELL
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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

Properament iniciarem un projecte d’ac-

tuació esglaonada a cadascun dels barris

que conformen el nostre municipi per a la

realització de tasques de manteniment de

la via pública. Segurament, l’aspecte més

destacable de la iniciativa és la voluntat

que aquest sigui un treball integral. Dit en

unes altres paraules, la intenció munici-
pal és que s’impliquin totes les àrees
municipals amb responsabilitat di-
recta sobre la via pública i que les ac-
tuacions concretes es consensuïn amb
els representants de les veïnes i dels
veïns.

Parlem d’un treball que afectarà el mo-

biliari urbà, l’estat de les calçades o la se-

nyalització del trànsit rodat i que, com a
resultat últim, permetrà que s’impul-
sin totes aquelles millores que neces-
sitin els espais que compartim les
collbatonines i collbatonins. La primera

fase d’aquest projecte tindrà com a objec-

tiu el barri del Pujolet, i a partir d’aquí

seran objecte d’aquests treballs, un a un,

tots els altres nuclis del municipi.

M’agradaria destacar que, més enllà del

benefici concret que suposa per a cadas-

cun dels espais públics de Collbató,

aquest projecte té una marcada
voluntat de treball coordinat
entre totes les àrees de l’Ajun-
tament implicades i, el que és
també fonamental, un esperit
de consens amb les veïnes i
veïns. No em cansaré de remarcar

que un dels principals actius amb

què comptem com a municipi és

l’altíssima implicació ciutadana en

la vida social, política, associativa,

cultural i esportiva. I hem de saber buscar

i trobar vies per a fer jugar aquesta impli-

cació a favor de tota la vila.

Una mostra evident d’aquesta notable

voluntat de col·laboració que trobem al

nostre teixit associatiu serà la pròxima ce-

lebració de l’Esportbató, on trobarem
esdeveniments tan significatius com
són «La Portals» o la Cursa de l’Alba.

Els voluntaris i les entitats participants,

amb una presència cada cop més signifi-

cativa del nostre jovent, tornaran a ser un

magnífic exemple de com poden ser de

grans les fites que assolim gràcies a la

participació.

Tot i les dificultats pròpies del moment

que vivim, a Collbató sabem que amb
els esforços compartits podem conti-
nuar garantint el progrés al nostre

poble.

Un treball compartit
barri per barri

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Un dels principals
actius amb què

comptem
com a municipi

és l’altíssima implicació
ciutadana

Editorial
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Aquest passat 18 de març tenia lloc la dar-
rera sessió ordinària del Ple Municipal
amb el debat i aprovació tant de diversos
aspectes relacionats amb el dia a dia del
municipi com de qüestions d’interès social
que ens afecten més enllà de les compe-
tències directes del consistori. D’aquesta
manera, entre els primers punts a debat
trobàvem l’aprovació de la modificació de
l’ordenança que regula la taxa per a la
prestació de serveis a la piscina municipal
i la taxa per serveis generals i la modifica-
ció de l’ordenança relativa a la tinença

d’animals domèstics. Aquestes modifica-
cions reberen els vots a favor de tots els
grups amb representació municipal i l’abs-
tenció del regidor del PP. D’altra banda
s’aprovaven per unanimitat els membres
que representaran l’Ajuntament al Consell
Escolar Municipal.

En arribar el torn de les mocions, la pri-
mera d’elles es presentava de manera con-
junta per part dels grups PSC, CiU, GIC i
ERC reclamant del govern central la retirada
de l’avantprojecte de llei per a la racionalit-
zació i sostenibilitat de l’administració local.

Entre altres qüestions, el text —apro-
vat tot i el vot contrari del PP— con-
sidera que l’avantprojecte vulnera
l’autonomia local.

Declaració de sobirania
i dret a decidir
Pel que fa a la resta de mocions
aprovades, el GIC presentava una
proposta per a declarar el nostre

terme municipal lliure de la tècnica de frac-
tura hidràulica horitzontal, popularment
coneguda com fracking, destinada a la lo-
calització de gas i hidrocarburs. D’altra
banda, els independents aconseguien l’a-
provació d’una moció per a reclamar el
desenvolupament d’una llei del mínim vital
per a les persones. L’última aprovació feia
referència al suport del nostre municipi a la
declaració de sobirania i al dret a decidir.

En canvi, la moció relativa a la transpa-
rència, la qualitat democràtica i el bon go-
vern al món local que presentà el GIC no
aconseguí el consens dels grups amb re-
presentació al consistori. L’equip de go-
vern format pel PSC i CiU va presentar
una moció similar en la qual s’incorpo-
rava, entre altres variacions, la creació
d’una comissió de treball per a elaborar
aquest codi ètic de manera consensuada.
El text s’aprovava finalment amb els vots
favorables del PSC, CiU i ERC, l’abstenció
del GIC i el vot en contra del PP.

El Ple Municipal s’obre al debat sobre el
dret a l’habitatge i al procés sobiranista
A més, la darrera sessió plenària servia per a aprovar la modificació de les
ordenances que regulen les taxes per a la prestació de serveis a la piscina municipal
i per serveis generals

L’Ajuntament demana
del govern central la retirada

de l’avantprojecte de llei
per a la racionalització

i sostenibilitat
de l’administració local
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El PUOSC és una de les principals eines de
finançament amb què compten els muni-
cipis catalans, i enguany s’obre a les sol·li-
cituds d’aquests per a finançar el
desenvolupament d’obres als espais pú-
blics i el manteniment de serveis públics en

el període 2013-2016. A Collbató, un dels
projectes que es considera prioritari per a
rebre el suport del PUOSC serà la urbanit-
zació de l’entorn del Casal de Cultura per
tal de millorar la mobilitat a la zona i po-
tenciar la centralitat d’aquest equipament.

L’objectiu és l’ampliació del carrer de Sant
Corneli i del nombre de places d’aparca-
ment. La inversió es troba valorada en
445.812,05 €, dels quals s’esperen
200.615,02 € del PUOSC mentre que la
resta de l’actuació es finançarà a través del
romanent del Fons Europeu de Desenvo-
lupament Regional (FEDER) i una aportació
del 5% a través de recursos municipals.

Pel que fa a la resta de propostes pre-
sentades al pla promogut des de la Gene-
ralitat de Catalunya, també es presenta
per a subvenció l’asfaltat i la instal·lació de
serveis dels últims carrers de Collbató que
encara resten pendents d’asfaltar a la ur-
banització del Bosc del Misser. Finalment,
es proposa l’arranjament de la coberta de
la Casa Consistorial.

Potenciant l’accés als serveis
del futur Casal de Cultura
El municipi prioritza la urbanització de l’entorn del casal
d’entre les subvencions sol·licitades al Pla Únic d’Obres
i Serveis de Catalunya (PUOSC)

Les actuacions es
completaran amb el treball

als últims carrers
del municipi que resten

per asfaltar
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Activitat entorn de
la dona
Amb motiu de la celebració del Dia de la
Dona, Collbató ha desenvolupat diverses
activitats durant el mes de març

Aquest mes de març
les collbatonines han
estat protagonistes
d’una part destaca-
ble d’activitats cultu-
rals i reivindicatives
entorn de la comme-
moració, el dia 8, del
Dia de la Dona. L’As-
sociació Dones de
Collbató, la Biblio-
teca Municipal i la
Regidoria de Serveis
Socials col·laboraven
per oferir activitats
com la taula rodona
celebrada el dia 7
amb dones empre-
nedores del nostre
municipi.

Coaching i colònies
tèxtils
El programa es completava
amb el taller de coaching dut
a terme els quatre dilluns del
mes i la visita del dissabte dia
9 de març a les colònies tèxtils

de Gironella. Aquelles dones
interessades a participar acti-
vament en les activitats que
es programen al municipi pe-
riòdicament poden contactar
amb l’Associació Dones de
Collbató els dilluns de 16 a 21
h a l’Hotel d’Entitats, al núm.
25 del c. Pau Bertran.

Un Sant Jordi compartit
entre els més grans i els
més joves
Els més grans de 80 anys tornaran a rebre
roses al seu domicili durant la diada

Un any més, des de la Re-
gidoria de Serveis Socials
es torna a treballar per tal
que la celebració de la
diada de Sant Jordi sigui
una excusa immillorable
perquè la gent gran del
municipi i els més joves
comparteixin l’experiència
d’aquesta data tan asse-
nyalada. Novament, membres
de diverses associacions junta-
ment amb joves i mestres de
l’institut s’afegiran a la iniciativa
de fer arribar roses, al seu do-
micili, a les persones de més de
80 anys de la població.

Ja a la tarda, la gent gran del
Casal de Sant Corneli i els nens
i nenes de la llar d’infants L’A-
bellerol podran compartir una
activitat intergeneracional en
la qual la gent gran explicarà
un conte als infants i aquests
els obsequiaran amb una
cançó i una rosa.

La gent gran
del casal

gaudirà d’una
trobada amb

els menuts de la
llar d’infants
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Taller de reciclatge per
a celebrar Sant Jordi
amb la biblioteca
L’activitat es durà a terme al casal d’avis
a partir de les 17 h del proper dia
23 d’abril

Com no pot ser d’altra ma-
nera, la biblioteca municipal
també se suma a les activitats
que es programen a Collbató
amb motiu de la celebració de
la diada de Sant Jordi. Enguany
la seva proposta es traslladarà
fins al casal d’avis, on el dia 23,

a partir de les 17 h, la biblio-
teca ens convidarà, indepen-
dentment de la nostra edat, a
aprendre a fer flors amb mate-
rials reciclats.

D’aquesta manera tindrem
un exemple més dels segons
usos que podem donar a les
nostres deixalles. Actualment
són diverses les activitats i dife-
rents els àmbits en què es tre-
balla per crear consciència
sobre la reutilització de residus
—vegeu la pàgina 9—.
Aquesta activitat que organitza
la biblioteca amb motiu de la
diada inclourà també berenar
per als participants.

A punt per a obrir
preinscripcions a la llar
d’infants L’Abellerol
La presentació de sol·licituds podrà
realitzar-se entre el 6 i el 17 de maig

Un cop iniciat, el mes passat,
el procés d’inscripció als cen-
tres de primària i de secundà-
ria del municipi, ara és el torn
per a la llar d’infants municipal
L’Abellerol. Les famílies inte-
ressades a matricular els seus
fills al centre podran presentar
les corresponents sol·licituds
entre el 6 i el 17 de maig. Prè-
viament, en tot cas, tindran la
possibilitat de conèixer tant el
centre com el seu programa
educatiu a través de la jornada

de portes obertes progra-
mada: l’escola bressol es
podrà visitar el proper dia 20
d’abril d’11 a 13 h. 

El procés
Un cop realitzades les corres-
ponents sol·licituds, el dia 27
de maig se’n farà pública la ba-
remació i s’obrirà el termini per
a realitzar possibles reclama-
cions fins el dia 30. El període
de matriculació serà entre els
dies 10 i 14 de juny.

Els participants en
l’activitat podran
realitzar les seves
pròpies flors amb
materials reciclats
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Més enllà de l’interès estètic de les coves del Salnitre,
aquest indret del municipi també és una zona d’estudi i
coneixement per a diferents àmbits de la ciència i la in-
vestigació. Per aquest motiu, les coves han estat triades
per a rebre la visita dels participants del III Encuentro Ibé-
rico de Biología Subterránea, que organitza enguany el
Museu de Ciències Naturals de Barcelona del 2 al 5 d’oc-
tubre. La trobada destaca per ser l’únic esdeveniment d’a-
questes característiques dedicat específicament a la
biologia subterrània a la Mediterrània.

El III Encuentro Ibérico
de Biología Subterránea
visitarà les coves del
Salnitre

Aquest passat 3 de març s’iniciava
la Copa Catalana de Supermotard
a la població de Móra d’Ebre i ho
feia amb el millor resultat possible
per al pilot de Collbató, Miquel
Grima. El collbatoní, que participa
a la categoria «Fun 30» (per a mo-
tociclistes de 30 a 40 anys), acon-
seguia la primera posició a la cursa.
En total són sis les proves que com-
ponen el calendari de la competi-
ció amateur: dues a Móra d’Ebre,
una a Osona, una a Alcarràs i dues
més compartides amb el campio-
nat aragonès: Motorland i Zuera.
Grima, amb una Honda, comen-
çava, doncs, la temporada sumant
25 punts amb la primera posició.

Miquel Grima
s’imposa a la
primera prova de
la Copa Catalana
de Supermotard

Al voltant de 140 persones prenien part en el
sopar dels Tres Tombs i unes 200 participaven
a la festa posterior, tot i que es van haver d’a-
nul·lar la resta d’activitats previstes per al dis-
sabte 16 de març per la presència de la pluja.
El mateix interès despertaven les propostes de
diumenge amb l’esmorzar que precedia a la
cercavila. En tot cas, després de la benedicció
i durant la segona volta, la meteorologia va
obligar a suspendre el recorregut dels animals
pels carrers del municipi.

Gran
participació
als Tres Tombs
tot i la pluja

Foto: fatalshots.es
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La prevenció de residus
arriba als més joves
Entre les darreres actuacions de la
campanya destaca el taller realitzat amb
alumnes de l’institut

Dins de la voluntat de la cam-
panya de sensibilització sobre
la prevenció i gestió de residus
que es duu a terme al muni-
cipi, aquest passat mes de
març començava el treball
d’implicació d’infants i joves.
En concret tenia lloc un taller
amb els alumnes de primer
d’ESO del SI Collbató en el
qual els participants, després
d’una xerrada sobre la preven-
ció i gestió de residus, varen fer
una polsera reutilitzant anelles
de refresc. Properament es re-
alitzaran els tallers previstos a
les escoles i a la llar d’infants.

D’altra banda, cal posar de
relleu la satisfacció demostrada

pels veïns i veïnes dels 70 habi-
tatges on ja es fan servir auto-
compostadores. Les visites de
seguiment realitzades han
constatat també el correcte
funcionament que es fa majori-
tàriament d’aquest sistema.

Millores al web
municipal
Entre les novetats que presenta es troba
l’enviament de butlletins amb les darreres
informacions incorporades

Al llarg dels darrers mesos s’ha
dut a terme la primera fase de
remodelació del web munici-
pal —www.collbato.cat—.
Aquesta ha servit per a actua-
litzar-ne la imatge i una part
del seu disseny per tal de fer-
la més clara i accessible.

També s’hi han incorporat ele-
ments, entre els quals desta-
quen la incorporació de
l’aplicació de Twitter a la por-
tada del portal per a seguir les
actualitzacions del compte
municipal en aquesta xarxa so-
cial i la possibilitat de traduir

els continguts del web a
tots els idiomes que ofe-
reix Google translator. A
més, ha estat activat el
servei de newsletter, a tra-
vés del qual els usuaris del
lloc web poden rebre al
seu correu les darreres in-
formacions incorporades.

Properes novetats
Properament es durà a
terme una segona fase de
la remodelació, destinada
a l’actualització i reorde-
nació de bona part dels
continguts del web. Un
cop finalitzada, s’espera
que la navegació resulti
més senzilla i pràctica.

El seguiment
dels habitatges
on ja es realitza

autocompostatge
ha posat

de relleu la
satisfacció dels

propietaris



NOSOTROS SÍ
TOMAMOS MEDIDAS
En este último pleno se
debatió sobre el derecho a
la vivienda. Cuando este
gobierno asumió la res-
ponsabilidad de gobernar
se encontró una situación

muy difícil, en la que muchos ciudadanos, ante una
situación sobrevenida, perdieron su empleo y, con
ello, su perspectiva de futuro y las posibilidades para
seguir pagando su hipoteca.

La prioridad de este gobierno es y ha sido siem-
pre impedir que esos ciudadanos queden atrapados
por esa deuda, que además de perder su trabajo no
perdieran el techo bajo el que viven y que tuvieran
una segunda oportunidad.

Por primera vez, ha sido un gobierno del Partido
Popular quien ha atendido este problema, y lo hizo
a través de un decreto urgente que paralizara la in-
humana situación de muchos ciudadanos. También
sabemos que no era suficiente, pero era necesario,
paralizar el sufrimiento que muchas familias venían
padeciendo. Ahora se está trabajando, también de
urgencia, en una nueva ley que ampara más am-
pliamente la desprotección que han sufrido nues-
tros ciudadanos.

Desde el Partido Popular, entendemos que hay
que dejar trabajar a todos los partidos que tenemos
representación en el Congreso: ellos son los que
deben definir y perfilar esta nueva ley que garantice
la protección de los ciudadanos.

Como digo, mi grupo transmitió ese sentimiento
y compartimos con la ciudadanía esa necesidad de
poner fin a los desahucios. Reconozcamos que en
el pasado el Gobierno tardó demasiado tiempo en
actuar.

Todos los grupos estamos en la obligación de re-
conocer el trabajo y las aportaciones de la ciudada-
nía a través de esta iniciativa.

L’ESPORBATÓ,
UN MODEL DELS
COLLBATONINS
A principi d’any la majoria
de persones fem una llista
de bons propòsits que
volem aconseguir. Un
d’ells és fer esport. Qui no

ha dit algun cop que vol millorar el seu estat físic?
Així fem!... i ens apuntem al gimnàs. Passen dos
mesos i no hi hem pogut anar. Ens n’esborrem, per-
què cal reduir despeses. Un propòsit que any rere
any repetim de forma cíclica.

No és imprescindible apuntar-se a un gimnàs o
fer esport de competició per tal de ser actiu; sim-
plement cal mirar el nostre privilegiat entorn i ens
adonem que tenim la millor instal·lació esportiva: el
medi natural i Montserrat. 

Els socialistes estem apostant per un sistema es-
portiu sostenible econòmicament i adaptat a les
possibilitats de Collbató. Les entitats esportives
estan esdevenint el motor de l’oferta esportiva de
Collbató. La ciutadania decideix quina activitat cal i
com ha de créixer. L’Ajuntament millora les instal·la-
cions esportives i desenvolupa cursos formatius per
a les entitats. Una ferma aposta estratègica que els
socialistes hem treballat els darrers anys: la qualitat
i la seguretat en l’esport.

Però ara fem un pas més, i instal·lem màquines
de fitness als parcs: un gimnàs al medi natural que
es complementarà amb rutes saludables dissenya-
des per nivells de dificultat, un equipament esportiu
a l’abast de tothom i que podrem utilitzar de forma
lliure i gratuïta, una instal·lació que ens ajudarà a
complir els bons propòsits de la primavera i a poder
seguir fent esport, tot i la crisi que ens estan fent
passar a tots. Esperem que no ens retallin la nostra
voluntat de ser més actius.

Us animem a un ESPORTBATÓ AL MEDI NATURAL.
Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
UN AJUNTAMENT
GENS TRANSPARENT
En l’últim ple municipal, el
GIC va presentar una
moció per «l’impuls de
mesures de transparència,
el bon govern i l’aprofun-
diment democràtic», que

podeu llegir en el nostre web. Podreu veure que es
tracta de mesures que no són res d’especial, que
estan recollides en l’avantprojecte de llei de trans-
parència que prepara el Govern espanyol i que ja es
vénen aplicant a un gran nombre de municipis de
tots els colors polítics. Tot i que la nostra moció va
tenir el suport de tots els regidors de l’oposició, l’e-
quip de govern en ple la va rebutjar, per a presen-
tar-ne una d’urgència que no va més enllà d’una
declaració d’intencions absolutament descafeïnada
i sense cap tipus de contingut.

Hi ha diversos organismes independents que ava-
luen el grau de transparència dels governs locals.
Un d’ells, el «Mapa de bones pràctiques» publicat
per la Universitat Autònoma, avalua tots els muni-
cipis de Catalunya. Collbató hi obté una de les pit-
jors puntuacions: el 32%, és a dir, que necessita
millorar i molt! Les nostres propostes estan en la
llista de punts avaluats per aquests organismes i
haurien suposat una millora en la transparència.

Què preocupa a l’equip de govern? Què creu que
no convé que sigui públic? En el GIC creiem que la
millor manera de tornar la confiança de la ciutada-
nia cap als governants és amb llum i taquígrafs:
comptes clars, decisions transparents i públiques. La
nostra moció anava en aquesta direcció. A Collbató
seguirem, doncs, a les fosques, tant o més que a
molts carrers del nostre poble cada vegada que
cauen quatre gotes.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Fem una mica d’història,
perquè conèixer el passat
ens permet entendre el
present i evitar errors en el
futur.

Corria el maig de l’any
1984 quan el president
Pujol, coincidint amb l’inici

de la seva segona investidura, va ser imputat pel co-
negut cas Banca Catalana.

Tot havia començat l’any 1982 amb una informa-
ció falsa sobre la suspensió de pagaments de Banca
Catalana i la consegüent retirada de més del 30%
dels seus dipòsits. Tot, també, molt ben amenitzat per
la caverna mediàtica d’aleshores: el diari El País, molt
potent durant l’època de govern del PSOE a Madrid.

Al maig del 1986 es va concloure la instrucció. Al
novembre del 1986 el Ple de l’Audiència de Barce-
lona va estimar que no hi havia indicis racionals de
criminalitat. I, finalment, l’any 1990 es va tancar de-
finitivament el sumari sense que ningú fos trobat
culpable de cap delicte.

Algú recorda Demetrio Madrid López? Va ser el
primer president de la Junta de Castella-Lleó. Va di-
mitir en ser imputat l’any 1986. Com que seguia im-
putat, no es va presentar a les següents eleccions
autonòmiques; les va guanyar José Mª Aznar López.
El Sr. Demetrio va ser exculpat posteriorment de
qualsevol càrrec; la seva carrera política s’havia aca-
bat. La resta de la història ja la sabem...

No volem defensar cap culpable —hom no és
culpable fins que ho sentencia el jutge—, però sí
que defensem la presumpció d’innocència.

Tot fa sospitar que s’ha posat en marxa la maqui-
nària de l’Estat amb la seva manera de fer: guerra
bruta. Fa la impressió que això és el començament,
i com més a prop estem de la completa sobirania
més forts i greus seran el atacs. Preparem-nos.
Lluís Capdevila
President local de CDC

LA VIRREINA TÉ POCA
FEINA
Frases com: «A nosotros
nos preocupan los proble-
mas reales de la gente»,
«Estamos en contra de
cualquier nacionalismo»…
són afirmacions que contí-

nuament fa el PP, afirmacions que queden lluny de
les seves accions.

Recentment, l’Ajuntament de Collbató ha rebut
una comunicació segons la qual la Subdelegació del
Govern Espanyol ha interposat un recurs contenciós
administratiu contra la moció en suport a la declara-
ció d’independència al Parlament de Catalunya, apro-
vada per àmplia majoria en un ple que va omplir la
sala cultural de veïns i veïnes que hi donaven suport.

També s’ha interposat un altre recurs per no
col·locar la bandera espanyola a l’ajuntament.

Tanmateix, Collbató no és un cas aïllat: aquests
actes estan emmarcats en una campanya indiscrimi-
nada de la delegada del Govern espanyol, María de
los Llanos de Luna, contra els municipis catalans. Per-
què per a ella el més important és recordar-nos, al
més pur estil colonial, qui mana. No es preocupa de
«los problemas reales de la gente» (atur, crisi...), sinó
de si un Ple es posiciona de manera democràtica a
favor de la independència del nostre país.

I, tot i que ells no es consideren «nacionalistes»,
inverteixen temps i recursos per obligar tots els ajun-
taments a col·locar la bandera espanyola. A Collbató
ja fa 18 anys que no oneja, coincidint amb l’entrada
d’ERC al govern, i mai hi ha hagut cap problema de
convivència per això.

Qualsevol persona que ho observi amb un mínim
d’objectivitat podria considerar que la delegada del
Govern té poca feina, veient al que dedica el seu
temps des del seu palauet.
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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Del proper 13 d’abril al 12 de maig la nos-
tra vila acull tot un conjunt d’activitats re-
lacionades amb l’esport i l’activitat física
que, per primera vegada, s’apleguen en
un únic programa: «L’Esportbató al Medi
Natural». El tret de sortida a aquesta pro-
posta, centrada a posar de relleu la proxi-
mitat d’un dels espais naturals més
destacats per a la pràctica esportiva a l’aire
lliure com és Montserrat, serà la inaugura-
ció de tres circuits de fitness.

El mateix dia 13 d’abril s’iniciarà la cele-
bració de «La Portals», que enguany pre-
senta un complet programa que
s’allargarà fins l’endemà, dia 14, i en el
qual se succeiran la volta a Montserrat
ultra, la primera caminada que organitza
la prova, un «bikepark», la volta en BTT i
una pedalada solidària.

A més de les proves esportives, també hi
haurà espai per a la formació amb les xer-

rades sobre els beneficis de l’activitat física
—27 d’abril— i sobre el menjar saludable
—4 de maig— que es faran al Casinet
d’11 a 12.30 h.

El punt i final arribarà amb la Cursa de
l’Alba, que s’iniciarà l’11 de maig amb un
homenatge al desaparegut meteoròleg
Toni Nadal per a seguir amb la cursa verti-
cal. L’endemà se celebrarà la cursa de
muntanya en la seva vint-i-sisena edició.

Primera edició de «L’Esportbató
al Medi Natural»
El programa, centrat en l’activitat saludable a l’aire lliure,
aplega esdeveniments com «La Portals» i la Cursa de l’Alba

La formació també tindrà
un espai dins del

programa de «L’Esportbató
al Medi Natural»

Fitness a l’abast de tothom
L’inici del programa esportiu a l’aire lliure serà el 20 d’abril amb la inauguració de
tres circuits de fitness situats a la pista coberta, les pistes «Les Illes» i les pistes «Can
Dalmases», respectivament, amb 15 màquines per circuit excepte al de «Les Illes»,
on se’n trobaran 14. Gràcies a les entitats esportives, tots els ciutadans podran
comptar amb assessorament i guia per al seu ús.



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


