
Tot i que la nostra vila és un dels municipis
amb una taxa més baixa d’atur del Baix
Llobregat, l’actual situació de crisi econò-
mica també ha afectat les economies fa-
miliars del municipi. Per aquest motiu, al
llarg d’aquest 2013 les polítiques destina-
des a la promoció de l’ocupació són una
part fonamental del treball que es desen-
volupa des de l’Ajuntament.

Així trobem, per exemple, l’acord assolit
amb l’empresa Bon Preu per a la contrac-
tació de treballadors del municipi per al

futur supermercat que s’establirà a Coll-
bató. A més, ja s’ha anunciat la propera
realització de tallers de formació en la in-
serció laboral dirigits al col·lectiu de
dones. (Pàgines 4 i 5)

Treballant per la creació 
d’ocupació
Entre les darreres actuacions en aquest sentit destaca
la signatura d’un conveni amb l’empresa Bon Preu per 
a la contractació de treballadors del municipi
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Un cop celebrada la Festa Major del
municipi, amb una notable participa-
ció ciutadana a bona part dels actes
que conformaven enguany la progra-
mació, i amb l’arribada del setembre,
és el torn de celebrar Sant Corneli. La
tradició tindrà un pes especial en
aquesta festa, una de les més emble-
màtiques del calendari local. Per
segon any, tornarem a comptar amb
la presència de la colla Jove Xiquets de
Valls durant la celebració de la diada
castellera com un dels moments més
esperats de la celebració. (Pàgina 14)

Torna la festa
amb Sant
Corneli

Tret de sortida a la quarta edició de la Collbatonina (Pàgina 19)

El Pla de Barris
arriba a les Illes  
(Pàgina 6)

L’Escola Municipal
de Música
comença el seu
primer curs 
(Pàgina 20)

Properament es duran
a terme tallers

de formació per a la
inserció laboral

A l'interior, 

programa 

d'activitats 

del curs 

2013-2014
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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 setembre · octubre 2013

Collbató, a la Via Catalana
El nostre municipi tindrà el seu espai a la cadena humana que recorrerà
Catalunya aquest Onze de Setembre. Concretament, des de Collbató per
la Independència es promou la participació en aquest acte reivindicatiu,
per al qual s’ha adjudicat a la nostra vila el tram 294, situat a Bellvei. Els
autocars sortiran la mateixa Diada des de l’esplanada dels bombers a les
11.30 h.

Curs per a les persones cuidadores
Al llarg dels propers mesos s’iniciarà un curs per a donar suport a aquelles
persones encarregades de tenir cura d’alguna persona que es trobi en si-
tuació de dependència. Els ciutadans interessats a participar-hi poden ins-
criure-s’hi als Serveis Socials.

Proper ple municipal
El proper ple municipal tindrà lloc el 30 de setembre. Prèviament se’n po-
dran consultar la convocatòria i l’ordre del dia al web municipal.

Dimecres 11 de setembre
10.30 h. Acte institucional: ofrena
floral, Cant dels Segadors i Cant de la
Senyera
11 h – 12.30 h. Ball de sardanes
Diada Nacional de Catalunya
PLAÇA ESGLÉSIA – RACÓ D’EN PONIS

Dissabte 14 de setembre 
19:30 h
Diumenge 15 de setembre  
11:30 h
Dilluns 16 de setembre  
12 h
Tómbola parroquial
PARROQUIA SANT CORNELI 

Dissabte 14 i diumenge 15 de
setembre
De 9 a 21 h
Campionat tennis DOBLES (totes les
edats) diferents categories 
CLUB TENNIS COLLBATÓ 

Dissabte 14 de setembre
De 18 a 20.30 h
Ball casal d’avis
CASINET 

De 18.30 a 20 h
Rua de grallers 
Associació de Músics de l’Alzina Gran
PL. DE L’ERA / COLOM / MUNTANYA /
PAU BERTRAN / PL. ESGLÉSIA / AMADEU
VIVES / SANT CORNELI / PG. MANSUET /
BONAVISTA / PL. AJUNTAMENT

22 h
Cantada d’havaneres. Grup Port-Bo
Hi haurà rom cremat per a tothom
Entrada gratuïta
CASINET O PL. DE L’ERA
Diumenge 15 de setembre
De 9 a 14 h
Mercat de la Tradició

12 h
Diada de castells
Colla Jove Xiquets de Valls / Els 
Castellers d’Esparreguera / Colla 
Sagrada Família
PL. ESGLÉSIA O PL. DE L’ERA

Dilluns 16 de setembre
11 h
Missa solemne diada Sant Corneli
ESGLÉSIA SANT CORNELI

12 h
Números musicals 
A càrrec del grup teatral del Casal
d’Avis d’Esparreguera
CASINET

14 h
Dinar de germanor i homenatge a la
gent gran
Més informació al web de 
l’Ajuntament
RESTAURANT NOU ROVELL

Dimarts 17 Setembre
18 h
Conferencia -xerrada sobre 
l’Alzheimer 
Tot seguit, taller pràctic «Quan el 
cervell envelleix»
CASINET

Dissabte 21 de setembre
17 h
IV edició Collbatonina
Més informació al web de 
l’Ajuntament
ORGANITZADA PEL CLUB D’ATLETISME
DE COLLBATÓ

Divendres 27 de setembre fins
a diumenge 6 d’octubre
Exposició de patrimoni local, Pedra
Seca
Exposició fotografies concurs 
calendari
CASINET

Diumenge 6 d’octubre
8 h
Caminada Popular de Collbató
4000peus
SORTIDA PL. DE L’ERA
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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

Aquest 2013 es planteja, ja des del seu

inici, com un any clau a Collbató per a in-

crementar els esforços que realitzem en

l’activació de l’economia local i en la cre-

ació de llocs de treball. Els pressupostos
que aprovàvem, amb un increment
de la inversió, ja naixien sota aquest
mateix esperit de treballar des del
món local contra els efectes que la
crisi econòmica global ha comportat. I

al llarg dels darrers mesos hem posat

l’èmfasi, com farem al llarg dels propers,

a fer una passa més endavant a favor de

l’ocupació.

Gràcies en bona part a les políti-
ques municipals que es desenvolupen
en aquest sentit, el nostre és un dels
municipis del Baix Llobregat menys
castigats per l’atur, concretament el
quart —de la trentena que formen la co-

marca— on la seva incidència és més

baixa, quatre punts per sota de la mitjana

catalana. En tot cas, aquest fet no ha de

servir d’excusa per a no continuar fent tot

el que estigui dins de les nostres capaci-

tats i dels nostres àmbits d’actuació per a

desenvolupar polítiques que ofereixin su-

port, assistència, formació i facili-

tats d’accés al món laboral a aque-

lles persones que actualment es

troben cercant una feina.

En aquest marc de treball cal in-

cloure qüestions com el conveni
recentment signat amb l’em-
presa Bon Preu per a la contrac-
tació d’entre 15 i 20 veïnes i
veïns de la vila per al supermercat

que properament obrirà les seves

portes; l’ampliació del nombre de

treballadors contractats des de l’A-

juntament per als treballs del Pla de Bar-

ris; els propers cursos que es duran a

terme per a donar suport a les dones en

situació d’atur; les persones contractades

a través dels plans d’ocupació que hem

acordat amb el Consell Comarcal, o l’a-

tenció directa que oferim a les emprene-

dores i emprenedors del municipi.

Ja sigui amb els recursos propis, amb la

col·laboració del sector privat o a través

de la formació, tenim el ferm propòsit

d’explorar totes aquelles vies del nostre

abast que permetin estimular l’ocupació.

Davant la magnitud d’aquesta crisi

econòmica, no podem confiar en un
únic sector o en una única administra-
ció per a deixar enrere els problemes
que avui dia ens acompanyen. El final

de la crisi arribarà, necessàriament, a tra-

vés d’un esforç comú, solidari i que impli-

qui la societat en el seu conjunt. Aquesta

és l’única recepta.

La recepta per a lluitar
contra la crisi

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Ja sigui amb
els recursos propis

o amb el sector privat,
l’Ajuntament explora
diferents vies per a

l’estímul
de l’ocupació

Editorial
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Aquest passat 12 d’agost es materialitzava
el conveni d’acord assolit per l’Ajuntament
de Collbató i l’empresa Bon Preu —que
properament establirà un supermercat al
nostre municipi— per a afavorir l’ocupació
de les persones que es troben en situació
d’atur a la vila. El text signat per l’alcal-
dessa, Ana Úbeda, i pel cap del Departa-
ment de Personal de Bon Preu, Francesc
Baqué, estableix «la incorporació del
màxim possible de ciutadans a l’equip de
professionals que haurà de treballar al nou
establiment», amb un especial interès per
aquelles persones que es trobin en situació
d’atur i pertanyin als col·lectius amb més
dificultats d’inserció laboral —joves, atu-
rats de llarga durada i dones—.

Tot i que la selecció correrà a càrrec de
l’empresa, des del consistori es facilitaran
les instal·lacions necessàries per a la re-
cerca i selecció de personal. En total s’es-
pera que siguin, en funció de les
necessitats que marquin els horaris i torns
de treball, entre 15 i 20 les persones de
Collbató que siguin contractades a través
d’aquest procés.

La inscripció al procés 
de selecció
Aquelles persones interessades a formar
part d’aquest projecte ja poden fer arribar
els seus currículums a Bon Preu a través
del web www.bonpreu.cat. Si en el mo-
ment de realitzar la tramesa encara no
existeix un apartat específic per al lloc de
treball al qual es pretén optar, la informa-
ció s’ha de fer arribar a través de l’apartat
«Treballa amb nosaltres - Envia’ns el teu
currículum». Pel que fa als diferents perfils
que Bon Preu ha de cobrir al seu futur es-
tabliment, es divideixen en tres nivells de

responsabilitat: el cap de botiga, els caps
de les diferents seccions —reposició, cai-
xes, fruita, fleca, xarcuteria, peixateria i
carnisseria— i el personal operatiu, on
s’espera aconseguir el nombre més gran
de perfils de futurs treballadors del nostre
municipi.

Els horaris més habituals seran intensius
rotatius o fix de tardes, tot i que també
s’espera que s’estableixin opcions per als
caps de setmana.

Més enllà dels beneficis que la implan-
tació del nou punt de venda a Collbató

tindrà per a les persones que es troben a
la recerca de treball, la voluntat municipal
és que també serveixi per a estimular el
comerç local. L’ampliació de l’oferta de
compra a la nostra població haurà de per-
metre que els consumidors puguin realit-
zar les compres de tot allò que necessitin
sense sortir del nostre terme municipal,
amb la qual cosa s’aconsegueix posar en
valor el comerç de proximitat.

El supermercat, que es trobarà situat a
l’avinguda Centenari d’Amadeu Vives, 2
—Montserrat Express—, s’espera que
entri en funcionament al voltant del de-
sembre d’aquest 2013 amb una superfície
de venda total de 800 m2, 120 places d’a-
parcament i una benzinera. A l’extrem
nord es reserva una parcel·la per poder
construir en un futur un altre edifici que
es destinaria a altres serveis diferenciats
del supermercat.

Acord per a la creació d’un mínim 
de 15 nous llocs de treball
Bon Preu, a través de l’acord signat amb el consistori, realitzarà un procés de selecció
entre persones en situació d’atur del municipi

Ja es poden presentar
les sol·licituds

a través de Bon Preu,
que s’encarregarà

de la selecció

S’espera que
el futur supermercat
complementi l’actual

oferta de
comerç local 
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Les darreres dades de l’atur registrat al Baix Llobregat mantenen la nostra pobla-
ció entre les que menys es veuen afectades per les dificultats en l’ocupació. Con-
cretament, se situa al quart lloc —dels trenta municipis que conformen el Baix—
pel que fa al nombre més baix d’aturats, quatre punts per sota de la mitjana co-
marcal. També destaca l’impacte de l’atur en relació a la resta de Catalunya, amb
més d’un 3% més de població activa que al conjunt català.

Collbató, a la part baixa en el rànquing
d’atur comarcal

Dins de les polítiques municipals orienta-
des a l’estímul de l’ocupació, aquest pro-
per mes de novembre es donarà inici a un
conjunt de tallers que estaran destinats a
un dels col·lectius amb més dificultats a
l’hora de trobar feina com són les dones.
El programa formatiu inclourà diferents
aspectes de la inserció laboral amb una
especial atenció al moment actual de crisi
econòmica.

D’aquesta manera, les participants po-
dran formar-se en aspectes cada cop més
habituals com són, per exemple, la recerca
de feina a través de l’ús de les xarxes so-
cials o l’emprenedoria i l’autoocupació.
Les persones interessades poden ampliar
informació a través dels Serveis Socials
municipals.

Suport a les dones en la recerca de feina
Aquest col·lectiu, un dels que troba més dificultats per a la inserció laboral, 
podrà optar a diversos tallers a partir del novembre

La recerca a través de les xarxes socials o
l’emprenedoria són dues opcions d’inserció laboral



6 I Collbató informa Setembre 2013

El Pla de Barris ja es
desenvolupa a les Illes
Dues persones més han estat 
contractades per a donar suport a les 
tasques de millora dels espais públics

Un cop finalitzats els treballs
que tenien per objecte els es-
pais comuns i la via pública
del Pujolet, el Pla de Barris
arriba a les Illes. D’aquesta
manera, ja es treballa en la mi-
llora integral de la zona a tra-
vés de tota una sèrie
d’actuacions que van des de
les zones verdes a les voreres
passant per la senyalització
viària. Els treballs programats
s’iniciaven el passat mes d’a-
gost i s’espera que es perllon-
guin durant dos mesos.

Les voreres i el
paviment
Un dels aspectes destacats és
el que afecta directament els
vianants a través de la col·lo-
cació de panots que faltaven a

les voreres o la creació d’una
vorera destinada a connectar
el barri de les Illes amb la Font
del Còdol. Aquests treballs es
completaran amb els que es
realitzaran amb l’objectiu de
millorar el trànsit rodat, com
són la reparació del paviment
en aquelles zones en què es
troba malmès i la pintada de la
senyalització viària. En aquest
sentit, les obres es completa-
ran amb l’eliminació de vege-
tació de les voreres i la neteja
d’embornals.

Pel que fa a la zona verda,
aquesta serà objecte de diver-
ses millores a través de la repa-
ració d’una vorada, la creació
d’una canal, l’anivellament del
sauló o els treballs de pintura
als murs, entre d’altres.

El Mercat de la
Tradició es prepara
per a batre el seu 
rècord de parades
El passat mes de juny es registraven
un total de 52 parades a la zona 
establerta per al mercat

Al llarg dels darrers temps s’ha pogut constatar el creixe-
ment que manté el Mercat de la Tradició que, cada tercer
diumenge de mes, ens ofereix la possibilitat d’apropar-nos
a comprar diferents productes orientats, principalment, al
producte artesà. En concret, el passat mes de juny eren 42
les parades que conformaven el mercat, i el mes anterior
ens visitaven un total de 52 paradistes. Amb aquestes xi-
fres, s’espera que aquest mes de setembre es pugui assolir
el rècord d’aquest espai comercial pel que fa a la varietat
de productes i parades que hi podrem trobar.

Serà concretament el proper dia 15 de setembre, al seu
emplaçament habitual —a la plaça de l’Era i a la part su-
perior de la rambla Mansuet—, des de les 9 del matí a les
14 h. La voluntat d’aquest mercat és ser el principal refe-
rent a Collbató pel que fa a la venda de productes artesa-
nals i oferir, d’aquesta manera, una proposta que sigui
complementària al mercat de venda no sedentària que ens
visita cada diumenge.

El mercat treballa per esdevenir un
referent al municipi en la venda de

productes artesanals
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Aquests propers 14, 15 i 16
de setembre Collbató s’a-
propa a la seva tradició amb
la celebració de Sant Corneli.
El ball del casal d’avis, la rua
de grallers i les havaneres
amb rom cremat —al Casinet,
a les 22 h— ompliran el dis-
sabte de la celebració. L’en-
demà, diumenge dia 15, al
migdia, la plaça de l’església
esdevindrà plaça castellera
amb la presència de les colles
Jove de Xiquets de Valls, els
castellers d’Esparreguera i la
Sagrada Família. 

Finalment, dilluns 16 de se-
tembre tindran lloc les dife-
rents activitats dedicades a la
gent gran, entre les quals

torna a destacar el dinar de
germanor. Durant els tres dies
la parròquia celebrarà a la rec-
toria la seva tómbola: el dia
14, a les 19.30 h; el 15, a les
11.30 h, i el 16, a les 12 h.

Arriba el torn de Sant
Corneli
L’homenatge a la gent gran, la diada 
castellera, les havaneres i les gralles 
protagonitzen la festa

Aquest proper 21 de setembre
se celebra el Dia Mundial de
l’Alzheimer i, amb aquest
motiu, des de la nostra vila es
programen diferents activitats
al voltant d’aquesta malaltia.
Aquestes s’iniciaran el 17 de
setembre a les 18 h al Casinet
amb una xerrada en la qual es
tractaran —amb la presència
de la presidenta de l’Associació
Familiars Alzheimer del Baix
Llobregat, Rosa Giner— dife-
rents aspectes sobre la malaltia.

Finalment, el diumenge 22
de setembre s’instal·laran al

mercat taules informatives on
podrem conèixer millor aquesta
malaltia i els seus efectes. A
més tindrem la possibilitat de
fer les nostres donacions per a
combatre-la.

Collbató, amb la lluita
contra l’alzheimer
Coincidint amb el dia mundial dedicat 
a aquesta malaltia es duran a terme 
activitats informatives i de suport

Un any més es
retrà homenatge

als més grans de la
vila coincidint amb

Sant Corneli

El diumenge 22
trobarem al mercat
taules informatives

on podrem fer
aportacions contra

la malaltia
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Més sol·licituds 
d’informació turística
i nous visitants a les
coves del Salnitre
Aquest mes de setembre es 
continuarà amb la campanya 
escolar iniciada al juny per 
a promoure les visites a les coves

Els treballs desenvolupats en la promoció turística del mu-
nicipi han permès que enguany l’Oficina de Turisme hagi
batut el seu propi rècord de sol·licituds d’informació du-
rant aquest passat mes d’agost. En total han estat més de
500 les sol·licituds rebudes i ateses entre aquells que s’in-
teressen per conèixer millor el nostre municipi. Pel que fa
a les visites a les coves del Salnitre, enguany ha destacat
l’interès despertat entre els turistes provinents de Rússia
que ens visiten. Des del mes de juliol passat i fins al mo-
ment actual s’ha pogut constatar la visita de més de 200
persones provinents d’aquell país.

Horaris de setembre
En tot cas, i pel que fa a l’actualitat més immediata d’un
dels principals atractius que ofereix Collbató als seus visi-
tants, les coves inicien aquests dies, i amb la finalització
de l’estiu, els seus horaris del curs ordinari. Les visites guia-
des tindran inici de dimarts a divendres a les 12 h, tot i
que es recomana arribar uns 20 minuts abans a més de la
reserva prèvia per telèfon o a través del correu electrònic.

Paral·lelament, també es treballa en el projecte per a
promoure les visites a les coves del Salnitre entre els esco-
lars catalans, que s’iniciava el passat mes de juny.

Aquest passat 25 de juliol es
posaven en marxa els dife-
rents casals d’estiu que han
compost enguany l’oferta des-
tinada a facilitar la conciliació
de la vida laboral i familiar
mitjançant diverses activitats

educatives i lúdiques. Les pos-
sibilitats anaven des de l’apre-
nentatge de l’anglès a la
pràctica esportiva, amb activi-
tats dissenyades per a franges
d’edat que anaven dels 3 als
16 anys.

Final per als casals 
d’estiu
L’oferta educativa i lúdica per a l’estiu
dels infants i joves es componia de sis
propostes diferents
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Una notable presència de ciutadans als
principals actes que conformaven el pro-
grama va ser la tònica que va caracteritzar
la celebració de la passada Festa Major de
Collbató. En aquest sentit, des de la seva
organització es destaquen les aproxima-
dament 500 persones que participaren en
el correfoc; les més de 250 persones que
assistiren a la nit de jazz a la Salut; les 160
entrades venudes per a les representa-
cions teatrals de la secció jove de La Forja,
o el ple assolit per la projecció de cinema
familiar al Casinet.

Per tal d’aconseguir que la festa fos una
celebració a l’alçada de les expectatives,
es va comptar, com és habitual, amb la im-
plicació de les entitats i col·lectius locals i
amb el suport de Protecció Civil, la Brigada
Municipal, la Guàrdia Municipal i els ser-
veis tècnics. Cal destacar també entre les
mesures preses per al bon desenvolupa-
ment de la Festa Major la rotació dels es-
pais en els quals actuaven les orquestres,
per tal de reduir les molèsties puntuals
que el volum de la música pot provocar
entre els veïns.

Una Festa Major a la mida dels collbatonins i 
La participació va ser un dels principals aspectes a destacar en bona part dels actes 
programats durant la festa

Protecció Civil, la Brigada
Municipal, la Guàrdia
Municipal i els serveis

tècnics van vetllar
constantment

per la celebració
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collbatonines

El pregoner d’enguany,
Toni Real, ha escrit
la novel·la Salnitre,

al voltant de
les coves

Entre les novetats,
diumenge al matí es va

poder gaudir i participar
en els jocs tradicionals

programats



DERECHO A SABER
Que el presidente de la
Generalitat y su Gobierno
son rehenes de ERC no es
una novedad. Es algo que
venimos denunciando
desde el PPC desde hace
ya ocho meses, cuando

se inició la presente legislatura con un acuerdo
parlamentario entre Oriol Junqueras y Artur Mas.

Lo que más nos preocupa es que lo están tras-
ladando a los ayuntamientos con la intención de
romper la convivencia entre los catalanes y, lo
peor, priorizando el independentismo identitario y
la estelada por delante del servicio a las personas,
lo que debería ser la máxima prioridad para un
ayuntamiento.

Pero ante esta locura que antepone el bienestar
del ciudadano al interés político y partidista se
apunta, con su beneplácito interés, el PSC. Y no
solo en el Parlament de Catalunya, sino también
en nuestro municipio.

Pero todos los ciudadanos tenemos derecho a
saber el coste del «derecho a decidir», que de mo-
mento asciende a 64.179.266 euros: una cifra re-
almente importante con la que se podrían hacer
muchas políticas de ocupación, políticas para em-
prendedores, becas comedor, escoles bressol y
otras muchas cosas que tanta falta nos hacen y
que facilitarían la vida a los ciudadanos de Coll-
bató y Cataluña.

Lorenzo García
Regidor-portavoz PPC Collbató

Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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Ja s’ha acabat el mes d’a-
gost, el mes de les festes
per excel·lència, i també
de les vacances d’un bon
nombre de ciutadans. Un
cop finalitzada la festa
gran de Collbató, l’Agru-
pació del PSC vol agrair a

les entitats del poble la gran tasca duta a terme;
sense elles aquesta festa no hauria estat possible o,
si més no, no hauria estat el mateix. Les associacions
que hi han col·laborat, ja siguin de caire cultural, es-
portiu o de prevenció, amb la seva implicació, han
fet  que l’esperit de la Festa Major s’instal·li durant
uns dies al municipi i es visqui al carrer, amb un se-
guit d’activitats per a tots els gustos.

A la Font del Còdol, després d’una aturada de 4
anys, s’ha tornat a recuperar una festa que, històri-
cament, havia estat un referent en la vida social del
nostre poble. Amb el risc que aquest parèntesi su-
posava, un grup de gent del barri, joves principal-
ment, agafaven de nou la responsabilitat
d’organitzar-la. El resultat ha estat del tot satisfac-
tori. Feia molt de goig de veure tot un grup de
joves, amb el suport d’algun de més veterà, col·la-
borant colze a colze; qualsevol tasca és important i
necessària, tant se val organitzar com recollir. La
germanor que es va transmetre és realment gratifi-
cant. Des de l’agrupació socialista de Collbató
volem felicitar totes/ts els qui han tingut alguna res-
ponsabilitat en ambdues festes, per l’excel·lent re-
sultat final. Us encoratgem a continuar treballant
amb el mateix entusiasme per a l’any vinent, amb
el desig que més companyes i companys s’hi vagin
afegint.

Com més serem, més riurem!
Bon retorn!!!

Agrupació socialista de Collbató

UN NOU ANY
Comencem un nou any
polític un cop superat l’e-
quador de la legislatura.
En aquests dos anys que
queden, l’equip de govern
hauria d’acabar aquelles
coses que ha començat i

donar comptes de la seva actuació.
Hi ha alguns temes sobre la taula que convindria

poder desenvolupar amb el màxim consens, perquè
acabaran definint aspectes rellevants del futur de
Collbató. En destaquem dos. El primer és el futur
de la zona de les Ginesteres, un cop sabut que la
sentència judicial no permet construir-hi l’ampliació
del polígon industrial. La posició del GIC és cone-
guda, però hem ofert diàleg i cerca de consens a
l’equip de govern per desbloquejar la situació i arri-
bar a una solució que beneficiï al màxim els veïns
de Collbató i l’Ajuntament.

El segon és el POUM, el nou pla urbanístic que
s’està elaborant. Els inicis van ser molt frustrants,
amb unes propostes que van ser rebutjades per la
Comissió de Compatibilitat Ambiental i que es ba-
saven a seguir construint; en molts casos, en zones
protegides o inundables. Sembla que amb el canvi
d’alcaldia algunes coses s’estan reconduint, i els da-
rrers passos han estat de cerca de consens i de fo-
ment de la participació.

Hi ha altres temes dels quals el GIC farà segui-
ment: el nou model de gestió de les Coves, la cons-
trucció del casal, l’escola de música, la portada de
les despulles d’Amadeu Vives a Collbató...

En tots aquests temes, i en els que vagin sorgint,
el GIC ofereix a l’equip de govern diàleg i voluntat
de col·laboració. Al mateix temps, i com a primer
grup de l’oposició, seguirem exercint la tasca de fis-
calització i control del govern.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

S’acosta la Diada Nacio-
nal de Catalunya, i espe-
rem que sigui la darrera
amb un caire reivindicatiu
de la nostra voluntat de
ser un país europeu més.
Massa sovint se’ns acusa
els catalans de celebrar

una derrota: s’equivoca qui ens pensa (o ens vol)
així de mesells. Els catalans no celebrem una der-
rota, la commemorem; en fem memòria per tal de
tenir-la ben present i per mobilitzar-nos i animar-
nos a superar-la.

El nostre país està vivint un moment complicat
en el qual molts dels pilars, dels trets fonamentals
que ens identifiquen com a nació, com ara la nostra
llengua i la nostra cultura, també estan amenaçats,
com tantes vegades, pel govern espanyol. Però, al-
hora, Catalunya també està vivint el moment més
rellevant dels darrers tres-cents anys, una oportu-
nitat única per a poder assolir la independència del
nostre poble. Res no serà fàcil; com no ha estat fàcil
mantenir-nos i sobreviure com a poble, les dificul-
tats que s’albiren a l’horitzó només seran supera-
bles si ens encomanem col·lectivament amb la
il·lusió per la llibertat i un futur millor, amb unitat i
una bona combinació de seny i audàcia.

Per aquest motiu, des de Convergència us de-
manem el vostre màxim compromís i implicació en
el procés, així com en els actes de la Diada d’en-
guany, que ens permetran reivindicar de manera
ferma i democràtica els nostres anhels com a poble:
la nostra plena sobirania. Ho devem, ens ho devem,
per fer-nos dignes dels esforços dels que ens han
precedit, i ho hem de fer per poder deixar un país
normal als que ens seguiran.

Visca Catalunya lliure!

Lluís Capdevila
CDC Collbató

CRAE DE COLLBATÓ
Aviat s’inaugurarà a Coll-
bató un centre residencial
per a menors tutelats per
la Generalitat. Això ha
provocat certa preocupa-
ció en alguns veïns, que
han reclamat més infor-

mació per part de l’Ajuntament. Cal lamentar, una
vegada més, que l’equip de govern no hagi actuat
amb l’adequada celeritat i transparència per esvair
els dubtes i objeccions d’alguns veïns.

Els destinataris dels serveis d’un Centre Residen-
cial d’Acció Educativa són infants i adolescents en
règim de guarda o tutela de la Generalitat, amb
l’objectiu d’acollir, proporcionar alimentació, lleure
i descans apropiats i procurar l’atenció psicològica,
social i educativa dels infants.

Per tal d’assegurar la integració dels nous veïns
de Collbató és clau que, des dels centres educatius,
l’Ajuntament i sobretot els veïns, tinguem la respon-
sabilitat i generositat necessàries. Reclamem també
als responsables del CRAE els esforços que calguin
per a explicar la feina que realitzen.

Des d’ERC apostem per uns serveis públics de
qualitat, siguin en l’àmbit de la sanitat, l’educació
o els serveis socials. També entenem que tots
aquells equipaments que siguin susceptibles de ge-
nerar dubtes per part dels veïns requereixen proces-
sos de comunicació oberts i transparents per part
de les administracions i agents implicats.

Cal anteposar els interessos generals als interes-
sos particulars, defensar aquells que es troben en
risc d’exclusió social i garantir uns serveis públics de
qualitat. Per aquests motius, desitgem una plena in-
tegració del CRAE a Collbató i que desapareguin els
dubtes d’alguns dels nostres veïns.
www.esquerra.cat/collbato
facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato
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Per quart any, amb el setem-
bre arriba una de les proves
atlètiques més destacades del
calendari esportiu del muni-
cipi: la Collbatonina, organit-
zada pel Club Atletisme
Collbató i la Secció Esportiva

Escolar La Salut. Aquest pro-
per 21 de setembre tindrà lloc
una prova que constarà de la
cursa popular de 5 i 10 quilò-
metres per als adults i les cur-
ses infantils solidàries, que
permetran que cada partici-
pant aporti un euro al treball
que realitza l’Associació de
Collbató per la Solidaritat.

Les sortides
Les curses infantils es disputa-
ran a les distàncies de 600 i
1.500 metres i serviran per a
donar inici a la jornada a partir
de les 17.15 h a l’avinguda del
Centenari d’Amadeu Vives.
Seguidament, a les 17.45 h es
donarà el tret de sortida a les
curses per als adults.

El curs esportiu 
comença amb la quarta
Collbatonina
El proper 21 de setembre té lloc la prova
atlètica amb dos recorreguts per a adults 
i les proves infantils solidàries

El darrer cap de setmana d’a-
gost els bombers voluntaris del
nostre municipi eren protago-
nistes amb la celebració, al llarg
dels dos dies, d’un programa
d’activitats en commemoració
del seu vint-i-cinquè aniversari.
Entre les propostes, obertes a
tota la ciutadania, trobàvem
dues mostres —una fotogràfica
i una segona dedicada als vehi-
cles de bombers—, una cursa
de muntanya, una xocolatada,
la instal·lació d’inflables per als
més menuts o els tornejos de
futbolí i pàdel.

El programa va incloure
també la possibilitat de veure’ls
en acció gràcies a la demostra-
ció d’excarceració —l’allibera-
ment de persones atrapades
dins de vehicles accidentats—
que van realitzar davant del
Casinet.

25 anys de bombers 
voluntaris a Collbató
Amb motiu del seu aniversari els bombers
programaven activitats per a tota la 
ciutadania

Els agents
van fer 

una demostració
d’excarceració

davant
del Casinet

Tocant l’orgue amb
quatre mans i quatre
peus
Els Amics de l’Orgue programaven un
curiós concert per a dos intèrprets i
un únic instrument

Mozart, Carleton o Merkel sonaven aquest passat 25 d’agost a la
parròquia de Sant Corneli, però ho feien en un format poc habi-
tual en els concerts d’orgues. Sota el nom de «Concert d’orgue a
quatre mans i quatre peus», teníem la possibilitat de gaudir de la
música d’un únic instrument tocat a la vegada per dos intèrprets:
Ana Aguado i Juan de la Rubia.

Proper concert
El proper dels concerts que organitza l’Associació d’Amics de l’Or-
gue de Collbató a la parròquia serà aquest proper 22 de setembre,
a les 19 h, i ens permetrà gaudir de les interpretacions al violí i
l’orgue de peces de Rheinberger, Stewart i Hakim a càrrec de Gui-
llem Calvo i Izumi Kando.



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
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Aquests dies comencen novament el curs
prop d’un miler d’alumnes als diferents
centres escolars de la nostra vila. Des de
l’escola bressol a les escoles La Salut i
Mansuet, passant per l’institut, són en
total 991 els infants i joves que comencen
les seves classes. Pel que fa a les novetats
que acompanyen l’inici de curs, cal resse-
nyar la supressió d’un grup de P3 a La
Salut, motivada per un descens en la de-
manda de places respecte d’anys anteriors.
D’aquesta manera seran dos els grups de
nens i nenes de P3 amb què comptarà ca-
dascuna de les escoles de Collbató.

Treballs d’estiu a 
l’escola bressol
L’aturada provocada per l’arribada de les
vacances d’estiu ha estat aprofitada a l’es-
cola bressol per a pintar algunes de les
seves dependències. D’aquesta manera
s’han pogut realitzar els treballs sense
haver d’incidir en el ritme habitual del
curs.

Prop de 1.000 infants i joves comencen
el curs a Collbató
A més de la formació 
reglada, i com a principal 
novetat d’aquest curs, 
enguany es posa en marxa 
l’escola municipal 
de música

Collbató estrena la seva escola de música

Més enllà de l’educació obligatòria, l’aposta municipal per la formació dels
infants i joves ha fet possible que aquest curs 2013-2014 es posi en marxa
l’Escola Municipal de Música de Collbató. Tot i començar a rodar amb una
vintena d’alumnes, encara està oberta la possibilitat de matriculació en
les diferents modalitats que ofereix. Aquestes inclouen la sensibilització
—dedicada al llenguatge musical—, la iniciació —en la qual s’inclou llen-
guatge musical i cant coral—, el bàsic —on s’afegeix a les disciplines ante-
riors l’aprenentatge d’un instrument i el conjunt instrumental— o les
classes d’instrument.

A més d’oferir uns preus més accessibles que l’anterior model d’escola
mancomunada, s’han establert bonificacions per a famílies amb més d’un
fill a l’escola, famílies monoparentals i famílies nombroses.

Treballs d’arranjament al parc infantil 
Vacarisses
Aquest començament de setembre s’iniciaven els treballs per a millorar el parc in-
fantil Vacarisses. Aquests consisteixen concretament en la col·locació de noves tan-
ques, sorra d’esmortiment als dos jocs d’alçat i la col·locació d’algun joc nou.


