
El proper 22 d’agost es posarà en marxa
de manera oficial la Festa Major de la nos-
tra vila —tot i que prèviament ja podrem
prendre part en alguna de les activitats
programades— i posteriorment se cele-
brarà la tradicional festa de Sant Corneli.
Aquesta coincidència en el temps tornarà
a permetre disposar d’una àmplia progra-
mació que, un any més, inclourà activitats
lúdiques, culturals i esportives.

Prèviament tenia lloc la recuperada Festa
Major de la Font del Còdol, amb la qual el

municipi torna a disposar d’una de les fes-
tivitats més arrelades en la tradició collba-
tonina. (Pàgines 6 i 7)

Collbató es vesteix de festa
Al llarg d’aquestes properes setmanes se celebren la
Festa Major i Sant Corneli
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Revista d’informació local

Agost 2013

L’habitual descens de l’activitat al mu-
nicipi que té lloc amb l’arribada de
l’estiu s’aprofita enguany per al des-
envolupament de diverses actuacions
que tenen els espais públics de la vila
com a protagonistes. Així trobem,
entre el més destacat, l’inici de les
obres de finalització de les fases 2 i 3
del Casal de Cultura, que permetran
deixar pràcticament enllestit l’equipa-
ment, o el recent desenvolupament
del Pla de Barris al Pujolet. Diverses
actuacions menors vénen a completar
el programa de treballs estiuencs.
(Pàgines 4 i 5)

Per l’estiu, 
treball als 
espais públics

Continua el treball de promoció del compostatge entre la ciutadania (Pàgina 9)

Gran participació 
a l’Estiu Jove 
2013
(Pàgina 8)

Un centre privat
d’acolliment de 
menors obre les
portes al municipi
(Pàgina 11)

La proximitat
de Sant Corneli amb la

Festa Major
permetrà gaudir de

nombroses propostes
durant l’estiu
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Telèfons d’interès

Serveis
Ajuntament de Collbató 93 777 01 00
Atenció ciutadana 012
Àrea d’esplai La Salut 646 37 86 24
Biblioteca municipal 93 777 93 41
Casal d’avis 93 777 03 77
CAP El Bruc 93 771 01 31
CAP Collbató 93 777 07 59
CAP Esparreguera 93 770 81 00
Demanar hora al metge 902 111 444
Farmàcia Villaescusa 93 777 00 76
FECSA (avaries) 900 77 00 77
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària Igualada 

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

667 56 27 16
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 agost · setembre 2013

Desestimada la demanda de la 
Delegació del Govern espanyol
contra l’Ajuntament
Aquest mes de juliol es co-
neixia la decisió del Tribunal
Contenciós Administratiu de
desestimar la demanda pre-
sentada per la Delegació del
Govern d’Espanya contra la
declaració sobiranista i pel
dret a decidir aprovada per
l’Ajuntament de Collbató.
Al text de la interlocutòria
en què s’exposaven els mo-
tius de la decisió s’assenyalava que «el principi democràtic i el plu-
ralisme polític que garanteix la Constitució impedeix controlar
l’expressió de voluntats, intencions o projectes, encara que no coin-
cideixin amb el marc constitucional establert». La moció que pro-
vocà la demanda s’aprovava al setembre de l’any passat amb més
d’un 70% del suport del Ple Municipal.

El grup local in*digna aconsegueix
el primer premi de l’Amanida
Sound
El V Concurs d’Estils Musi-
cals de Viladrau, l’Amanida
Sound, ja té guanyadors, i
és la banda collbatonina
in*digna. El grup obtenia
així els 700 € del premi i la
possibilitat de realitzar cinc
actuacions a diferents sales.

Del dimecres 21 al diumenge 25 d’agost
Festa Major de Collbató
Activitats diverses (consulteu el programa de mà)

Diumenge 18 d’agost
Mercat de la Tradició

Dimecres 11 de setembre
Diversos actes en commemoració de la diada

Dissabte 14, diumenge 15 i dilluns 16
de setembre
Diversos actes commemoratius de la Festa Major de Sant 
Corneli (consulteu el programa de mà)



Collbató informa Agost 2013 I 3

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

L’arribada de l’estiu, fins i tot quan ens

trobem a l’agost, no suposa una aturada

en l’activitat a la nostra vila. D’una

banda, cal destacar que aquests mesos
són fonamentals en el desenvolupa-
ment de diferents treballs a la via pú-
blica i als equipaments municipals
dels quals fem ús al llarg de tot el curs, ja

que les molèsties per a les veïnes i veïns

poden ser menors.

Entre aquestes actuacions voldria fer
especial esment de l’inici de les obres
de la segona i tercera fases del Casal
Cultural. Amb elles podrem donar per fi-

nalitzada la part essencial d’aquest equi-

pament, en espera ja únicament de

disposar del finançament necessari per a

la construcció d’un nou ambulatori a l’e-

difici. Ens complau especialment poder dir

que en el termini aproximat de sis mesos

haurem acomplert un dels principals ob-

jectius que ens plantejàvem per a la pre-

sent legislatura en matèria d’equipaments

i serveis públics.

No voldria, en tot cas, deixar

d’esmentar també la recent fina-
lització dels treballs del Pla de
Barris, que han permès assolir
millores substancials en l’as-
pecte i l’ús d’alguns dels espais
públics del Pujolet. Ara ja ens

plantegem les properes accions

que, barri per barri, arribaran a tot

Collbató.

Però l’estiu és, a més d’un moment
de treball per al consistori en matèria
de via pública i espais municipals,
també un moment de gaudi per al con-

junt de la població. A la nostra vila aquest

fet es veu potenciat per la celebració de

la nostra Festa Major i, seguidament, la

de Sant Corneli, un fet que ens permet

posar a disposició del ciutadà un pro-

grama amb el qual enriquir aquests mesos

amb propostes que ens conviden a apro-

par-nos a la cultura popular, a continuar

amb l’activitat esportiva o, senzillament,

a divertir-nos.

Voldria aprofitar, per tant, aquest espai

per a encomanar-vos una mica, ni que

sigui, d’aquesta activitat que ens continua

empenyent com a administració durant

l’estiu, per a celebrar plegats l’estima per

Collbató.

Bona Festa Major!

A l’estiu Collbató 
no s’atura

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Amb les obres que
comencen aquest agost

podrem donar
per finalitzada la part
essencial del Casal

Editorial
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Entre les actuacions més destacades que
acompanyen l’arribada de l’estiu trobem
l’inici de les obres de la segona i tercera
fases del Casal Cultural. Aquestes perme-
tran deixar l’equipament totalment enlles-
tit a excepció de l’ambulatori, que també
s’hi construirà. En tot cas, no és aquesta
l’única actuació rellevant programada per
a aquests mesos.

L’estiu, moment per a la millora dels 
espais públics
Al llarg d’aquests mesos s’intensifica el treball a la via pública i als equipaments

Aquest 10 d’agost s’inicien les obres de la segona i la tercera fases del que haurà
de ser un dels principals equipaments de referència a Collbató com és el Casal Cul-
tural. La previsió pel que fa a la durada dels treballs és de sis mesos, en què es con-
templa la finalització d’espais com el bar, la sala polivalent o el casal de la gent
gran després que a la primera fase es dugueren a terme la biblioteca i els accessos
provisionals. Paral•lelament es treballarà en la urbanització dels exteriors.

Cal destacar també que ja es troba redactat el projecte executiu per a la
instal·lació de l’ambulatori a la planta superior de l’equipament en la que serà la
quarta fase del projecte, i que a través del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya
(PUOSC) es finançava la urbanització de l’entorn del Casal de Cultura per tal de
millorar la mobilitat a la zona i potenciar la centralitat d’aquest equipament.

Recta final a les obres del Casal

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

A mitjan aquest mes d’agost s’espera que estiguin totalment enllestits els diferents treballs que
des del mes de juny es desenvolupen al Pujolet en el marc del Pla de barris municipal. Aquest ha
permès, a més de treballar en una millora integral dels espais públics de la zona, sumar a les po-
lítiques municipals que es desenvolupen per a combatre l’atur la contractació d’un oficial i d’un
peó. Pel que fa als resultats concrets, a la zona verda s’han canviat les tanques i s’han pintat els
bancs, les escales i els diversos murs que l’envolten. També s’ha col·locat una barana de ferro a
les escales, s’han arreglat els coronaments dels murs i s’ha completat l’actuació amb feines de
desbrossament d’herbes, reparacions d’enllumenat i neteja d’embornals. L’actuació culminarà
amb l’acabament de parterres, l’arrebossat de parets i la reparació d’una part de l’asfaltat. La
propera acció integral del Pla de barris es realitzarà a les Illes.

El pla de barris arrenca al Pujolet
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Durant el mes de juliol s’ha dut a
terme la neteja dels embornals a tra-
vés d’un sistema d’aigua a pressió que
elimina qualsevol possibilitat d’obs-
trucció. D’aquesta manera s’aconse-
gueix reduir l’aparició de males olors
o d’embussaments. Posteriorment a la
neteja dels embornals es procedirà al
seu tractament periòdic per a la pre-
venció de paneroles i mosquits.

Neteja 
d’embornals

Paral·lelament a les feines realitzades
als embornals, també s’ha treballat
en el desbrossament dels espais que
envolten els arbres que trobem a la
via pública, els escocells. L’objectiu
era eliminar les herbes aparegudes
per les pluges per tal de permetre el
creixement dels arbres en les millors
condicions.

Neteja d’escocells

A finals de juliol s’iniciaven els tre-
balls destinats a l’adequació dels pa-
rallamps situats en equipaments
municipals. En concret es satisfeien
les necessitats d’aquests equips de se-
guretat que havien estat detectades
en les revisions realitzades prèvia-
ment. Els parallamps en els quals s’ha
treballat es troben situats a l’ajunta-
ment, al CEIP La Salut, a la Llar d’In-
fants Municipal L’Abellerol, al camp
de futbol i entre la piscina i la pista
poliesportiva.

Adequació dels
parallamps 
dels equipaments
públics
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Aquest proper dijous 22 d’agost comença
la celebració de la Festa Major de Collbató
amb el pregó a l’ajuntament a partir de les
20.30 h. En tot cas, abans ja podrem co-
mençar a prendre part en la trentena d’ac-
tivitats que enguany podrem trobar
programades. Aquestes començaven els
dies previs amb la tira d’entrenament del
campionat de caçadors —10 d’agost—, el
torneig de tennis taula —17 d’agost—, la
tirada oficial de caçadors —el mateix dia
17— o la pesca de fruita i bany d’escuma,
els inflables i la xocolatada i el campionat
de tie-break del dia 21 d’agost.

Les nits, protagonistes
Un any més, les nits de la Festa Major tor-
naran a ser un dels moments més desta-

cats de la programació. Així, trobarem
propostes teatrals —com la representació
de la secció jove de La Forja del dia 22—,
cinema familiar al Casinet, swing jazz amb
«gintònics» i la Festa Jove el dia 23, el ball
de la pista coberta la nit del 24 o el ball i
el correfoc amb què es tancarà la celebra-
ció el diumenge 25.

En tot cas, el programa festiu també s’o-
bre a altres interessos amb, per exemple,
diferents activitats esportives —com les
curses i la competició de petanca del dia
23 d’agost, la «bicicletada» popular i la
baixada de trastos del dia 24—, culturals
—com el concert d’orgue a quatre mans i
quatre peus del dia 25— o infantils —com
el concurs de dibuix a través del qual es
triarà el cartell anunciador dels Tres Tombs
de l’any vinent—.

Arriba la Festa Major
Aquest agost, a més de la festa gran, també hem pogut celebrar la recuperada 
Festa Major de la Font del Còdol

A més de les activitats
lúdiques a les nits,

la festa també
ofereix competicions

esportives o propostes
per als infants

L’inici de l’agost venia marcat pel re-
torn d’una de les celebracions més
tradicionals i arrelades de les que se
celebren al municipi, com és la Festa
Major de la Font del Còdol. Després
de dos anys sense que fos possible
gaudir de la festa, enguany tots els
collbatonins i collbatonines estaven
convidats a participar, del 2 al 4 d’a-
gost, en la vintena d’actes progra-
mats al barri.

Recuperada la
Festa Major de la
Font del Còdol

Un estiu de festa a Co
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L’inici del curs a Collbató tornarà a venir
marcat per la celebració de Sant Corneli.
Un any més, la tradició serà la principal
protagonista de la festa, que s’iniciarà el
dissabte 14 de setembre amb el ball del
casal d’avis, la rua de grallers i les hava-
neres amb rom cremat que tancaran la
jornada. Un dels moments que s’espera
que ens deixi les imatges més espectacu-
lars serà la diada castellera de l’endemà,
dia 15, que ens permetrà veure a la plaça
de l’església les colles Joves Xiquets de
Valls, Castellers d’Esparreguera i Sagrada
Família.

El tancament de la celebració arribarà
el 16 de setembre amb la missa solemne,
a la qual seguirà l’actuació al Casinet del
grup de teatre del Casal d’Avis d’Esparre-

guera i, ja a partir de les 14 h, el dinar de
germanor i homenatge a la gent gran del
municipi. Una vegada més, aquesta tro-
bada servirà per a recordar aquells que
han arribat a una edat més avançada al

nostre poble. Amb aquest motiu se’ls farà
lliurament d’un record. En el moment de
tancar aquesta edició encara es troben
pendents de confirmació altres actes que
podrien sumar-se al programa.

I al setembre,
Sant Corneli
La visita de la Colla Joves
Xiquets de Valls i
l’homenatge a la gent gran
seran dos dels moments
destacats de la festa

Un dinar tornarà a servir per a homenatjar els més
grans dels collbatonins i collbatonines

llbató
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L’estiu més jove, a 
Collbató
Enguany, a les activitats d’altres anys
s’han sumat tallers relacionats amb 
el món del cinema

El mes de juliol ha tornat a
estar marcat a la nostra vila per
la celebració del programa
d’activitats «Estiu Jove», desti-
nat a promoure diferents pro-
postes per als joves del
municipi durant aquestes set-
manes de lleure, un cop finalit-
zat el curs escolar. Entre les
novetats que enguany hi po-
díem trobar destacaven els di-
versos tallers relacionats amb el
món del cinema que s’han dut
a terme. Més enllà d’aquests
tallers, una vegada més, el con-
junt de la programació ha
aconseguit assolir un alt nivell
de participació gràcies a la im-
plicació dels joves que hi pre-
nien part.

Aquesta implicació ha portat,
per exemple, els integrants del
taller de grafits a millorar l’as-

pecte exterior que oferia fins el
moment el camp de futbol mu-
nicipal amb la col·laboració de
Slam Padel, 14regles del Joc i
de l’Esport de la Fundació
Cruyff. Els seus participants
han pintat les parets de l’equi-
pament guarnint-les, a més,
amb lemes relatius a la pràctica
esportiva. Cal destacar també
l’afluència de públic assolida a
les nits de piscina a la fresca,
que, un any més, han estat un
referent del lleure jove durant
el mes passat.

La piscina duplica la
venda d’abonaments
de temporada
L’opció d’ús de l’equipament per a
tot l’estiu ha estat escollida enguany
per més de 600 persones

Dins de les diferents modalitats establertes per a adaptar
l’accés a la piscina municipal a les necessitats dels seus
usuaris, enguany s’ha incrementat notablement, fins arri-
bar a doblar-se, el nombre de banyistes que han optat per
l’abonament de temporada. En total són més de 600 per-
sones les que al llarg d’aquest estiu poden fer ús de les
instal·lacions amb aquest passi. Aquest fet ve acompanyat
també de la consolidació aquesta temporada de l’amplia-
ció de l’horari de tancament de la piscina fins a les 20 h.

Nits joves, cursets i aquagym
Més enllà de l’ús habitual, l’equipament també continua
desenvolupant altres activitats paral·leles. Entre aquestes
tornàvem a trobar les nits a la fresca —on també es du-
plicà el nombre d’assistents respecte a l’any passat—, a
més dels cursets de natació —en els quals prenen part una
seixantena d’infants d’entre 3 i 10 anys— o les activitats
d’aquagym.

El taller de grafits
ha permès donar

una nova vida
a l’exterior

del camp de futbol
municipal
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Un total de 46 docents prenia
part el passat 2 de juliol en la
visita organitzada pel Consorci
de Turisme del Baix Llobregat i
dinamitzada per l’Oficina de
Turisme de Collbató a les coves
del Salnitre. L’objectiu no era

cap altre que proposar als cen-
tres la possibilitat de considerar
aquest espai com una destina-
ció educativa per als seus
alumnes.

Pel que fa a les darreres acti-
vitats programades en aquest
espai, destacava el passat 5 de
juliol la celebració de la Nit dels
Ratpenats. Una visita nocturna
per a veure aquests animals en
el seu hàbitat, en la qual pre-
nien part una trentena de per-
sones, va servir per a incorporar
Collbató a aquesta iniciativa
que se celebra a nombrosos
països europeus.

Els professionals de 
l’ensenyament visiten
les coves
A més del treball de promoció entre 
els centres escolars, també tenia lloc 
recentment la Nit dels Ratpenats

Transformar els nostres residus
orgànics en compost és una
manera senzilla i pràctica de
reduir les deixalles que pro-
duïm i evitar així el malbarata-
ment de recursos. I sota
aquesta premissa, el passat 19
de juliol tenia lloc un nou taller
de compostatge casolà desti-
nat a aquells que havien mos-
trat prèviament el seu interès
per prendre part en una acti-
vitat d’aquestes característi-
ques. Allà els participants van
ser assessorats sobre la pràc-

tica del compostatge a més de
rebre un compostador amb el
qual posar en pràctica els seus
coneixements.

Tancant el cicle de la 
matèria orgànica
Aquesta pràctica, ja habitual a
nombrosos habitatges del mu-
nicipi, permet assolir el que es
coneix com el tancament del
cicle de la matèria orgànica,
que té un benefici mediam-
biental en no haver de trans-
portar les nostres deixalles.

Aprendre a realitzar el
propi compost
Els participants al taller de compostatge
casolà rebien un compostador per a 
aplicar els seus coneixements

Al voltant de
trenta persones
van participar

en la nit dedicada
als ratpenats a les

coves



Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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A LA RECERCA DEL 
POLÍTIC…
Cada vegada és més difícil
de trobar polítics «prepa-
rats». La gent «prepa-
rada» no es vol dedicar a
aquesta professió, tan mal
considerada per la socie-

tat. És clar que s’ho estan guanyant a pols, han per-
dut tota la credibilitat. Menteixen quan no
compleixen ni un sol punt del seu programa electo-
ral. Perden credibilitat quan es descobreix que el fi-
nançament del seu partit ha estat durant anys, com
a mínim, irregular i, segons sembla, amb un repar-
timent de «diner negre» certament escandalós. El
«presidente del Gobierno» no demostra ser espe-
cialment intel·ligent quan no és capaç de contestar
una sola pregunta que no sigui llegint la resposta,
que vés a saber qui li ha escrit… El Sr. «ministro de
Hacienda» també demostra certa limitació, sobretot
quan parla; i què dir del «ministro de Cultura»? Ai,
ai… i així podríem seguir amb una llista llarga i mul-
ticolor. És clar que si són on són és perquè, al cap i
a la fi, el poble ha volgut que hi fossin, els vots són
els que manen. Que Déu ens agafi confessats! Els
destins de la nostra societat estan en mans de per-
sones sense grans recursos intel·lectuals i amb la
sensibilitat social d’una pedra. Són mediocres. Pot-
ser aquesta tasca s’hauria d’exercir més per vocació
—naturalment, d’atenció a les persones— que per
interès, o interessos… A nivell municipal, aquí, a
Collbató, podem estar més tranquils: els nostres po-
lítics segur que ho són per vocació, ja que el que
poden cobrar pot ajudar una mica a l’economia do-
mèstica però no dóna per a cap alegria…

BONES VACANCES I BONA FESTA MAJOR!!!!!

Agrupació socialista de Collbató

MENYS 
«AUTOBOMBO» I MÉS
INFORMACIÓ
Ha llegit alguna vegada en
aquesta revista que l’Ajun-
tament de Collbató crearà
una nova escola de música
al poble? Hi ha llegit que

a Collbató s’obrirà un centre d’acollida de menors
(CRAE)? O que a l’estiu el parc de bombers volun-
taris no estarà obert? Doncs bé, l’Escola de Música
de Collbató, que va merèixer una portada i una pà-
gina sencera de la revista, es farà però en precari,
mentre que dels altres dos temes, que preocupen
els veïns, ni una sola línia. De les bones notícies i els
projectes il·lusionants, encara que siguin irrealitza-
bles, se’n fa molta propaganda; les que poden cau-
sar preocupació no existeixen.

Ja fa uns quants mesos que aquestes dues notí-
cies se saben, però s’ha preferit mantenir-ho ama-
gat, no donar-ne informació (als grups municipals
de l’oposició també se’ns raciona la informació, no
fos cas). I això provoca malestar entre els veïns. El
GIC no es pot oposar a l’obertura del CRAE, però
pensem que és un tema que ha estat molt mal por-
tat per l’alcaldessa i el seu equip de govern, respo-
nent de mala gana, anul·lant reunions i aportant
informació incompleta i confusa. Finalment, la pres-
sió ha fet que es convoqui una reunió informativa
oberta a tots els veïns.

Governar vol dir, també, retre comptes, explicar-
se davant de la ciutadania. L’Ajuntament no pot
prohibir que es faci el CRAE a Collbató, però, da-
vant del neguit de veïns, ha de donar tota la infor-
mació que se li demani i garantir que posarà tots els
mitjans perquè la integració del centre a Collbató
sigui al més fàcil possible, tant per als nois interns
com per als veïns.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

HI HA MOLTA FEINA A
FER!
«Hi ha molta feina a fer i
l’hem de fer tots junts!»
Ens ho deia l’actriu Mont-
serrat Carulla el passat 29
de juny al Camp Nou en el
Concert per la Llibertat.

Les catalanes i els catalans ho sabem fer, això de
treballar, i fer-ho plegats per un objectiu d’identitat
nacional també en sabem.

En aquest moment de l’any, amb les vacances
com a teló de fons, tenim més temps per a la refle-
xió, per al descans, per al lleure, per a compartir ex-
periències amb amics i família i per a omplir-nos
amb forces renovades, tant a nivell particular ca-
dascú de nosaltres com a nivell col·lectiu la ciuta-
dania catalana.

A nivell de país, a Catalunya, tenim el privilegi
d’estar vivint un moment nou, diferent, on caldrà
més que mai escoltar la voluntat de la majoria del
poble català. Alguns tenen por de deixar decidir al
poble, els fa por el resultat, i per això només fan
que posar traves al procés de consulta, i més que
en posaran, però no podem defallir, hem d’estar
forts i convençuts.

La voluntat del poble català d’exercir el dret a
decidir sobre el propi futur ja va quedar manifes-
tada el darrer 11 de Setembre. Enguany tornem a
tenir una cita i una fita també l’11 de Setembre:
amb forces renovades, hem de tornar a sortir per
construir la Cadena Humana que uneixi el territori
en la Via Catalana cap a la Independència. Tots
sumem; un a un, units en el camí, aconseguirem
que aquesta Diada torni a fer història. És un mo-
ment únic per a participar, és el nostre moment i
no ens el podem perdre!

Que tingueu un bon estiu! 
Agrupació local de Convergència Democràtica
de Catalunya

L’EXÈRCIT A COLLBATÓ
Fa uns dies alguns veïns de
Collbató van quedar per-
plexos en veure un munt
de militars del Ejército Es-
pañol passejar armats pels
carrers del nostre poble i
pels camins propers a

Montserrat.
No és el primer cop que passa: ja abans s’havien

vist vehicles militars creuar el nostre municipi per di-
rigir-se a Montserrat a fer «pràctiques». L’any passat,
davant el malestar expressat per alguns veïns, el grup
d’ERC vam presentar una moció al Ple de l’Ajunta-
ment per a mostrar el nostre rebuig, però va ser re-
fusada amb els vots en contra del PSC, CIU i el PP i
l’abstenció del GIC.

Aquesta vegada, però, ha sorprès per la quantitat
més gran d’efectius «mobilitzats» i per l’oportunitat
del moment. Casualitat o no, el mateix dia en què la
premsa es feia ressò de la decisió d’un jutge de des-
estimar la demanda presentada per la delegada del
Gobierno a Catalunya, la Sra. Llanos de Luna, contra
l’Ajuntament de Collbató per haver aprovat una de-
claració sobiranista per àmplia majoria del Ple Muni-
cipal era justament el dia en què l’Exèrcit entrava al
nostre poble.

No hi va haver cap incident, només faltaria, però
no tothom se sent còmode en trobar-se militars ar-
mats mentre passeja pel poble.

I per si això no fos prou, per què ells poden acam-
par en ple parc natural sense que ningú els digui res?
Un consell: vostès no ho intentin, no tothom tenim
els mateixos drets.

Tanmateix, per molt que vulguin intimidar i es pas-
segin per la Garrotxa, Collserola o Montserrat, no atu-
raran el camí que hem iniciat cap a la independència.
www.esquerra.cat/collbato
facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato
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A través de la iniciativa d’una cooperativa especialitzada, prope-
rament obrirà les seves portes al municipi un Centre Residencial
d’Acció Educativa (CRAE) destinat a garantir de manera temporal
la deguda protecció afectiva als menors que es troben sota la tu-
tela de la Generalitat de Catalunya. Tot i que, per part de l’Ajun-
tament, no s’ha requerit cap tràmit per a la seva instal·lació, més
enllà de la comunicació d’obertura, l’alcaldessa, Ana Úbeda, ha
volgut manifestar que «estic convençuda que a Collbató sa-
brem posar tot el que tenim al nostre abast, com a futurs
veïns i veïnes d’aquests infants, per a aconseguir el que no
deixa de ser l’objectiu últim del centre: fer que, tot i no dis-
posar de la seva família natural, els joves acollits sentin l’es-
tima de trobar-se a la seva llar».

Per tal de desenvolupar aquesta tasca, el centre disposarà de
vuit treballadors i d’un director que atendran les necessitats per-
sonals, emocionals, familiars, formatives, sanitàries i legals dels
menors durant les 24 h del dia. Per tal de garantir el correcte fun-
cionament del CRAE, aquest rebrà de manera periòdica la inspec-
ció del Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya com a responsable últim dels infants i joves acollits.

El centre comptarà amb vuit educadors
i un director que vetllaran les 24 h

pels infants i joves

Una iniciativa privada porta 
al municipi un Centre 
Residencial d’Acció 
Educativa
El centre donarà servei a un màxim 
de 10 menors d’entre 10 i 17 anys que es 
troben tutelats per la Generalitat




