
Les dones formen un dels col·lectius que
actualment pateix amb més intensitat la
crisi econòmica, ja que a les dificultats que
encara els ofereix el mercat laboral ve a
sumar-se l’actual conjuntura socioeconò-
mica. Per aquest motiu, des de l’Ajunta-
ment de Collbató s’ha posat en marxa, en
col·laboració amb la Diputació de Barce-
lona, un programa destinat a oferir suport
a aquest segment de la població.

En total seran 12 els tallers formatius
que es duran a terme per a millorar les ca-
pacitats de les participants a l’hora de tro-
bar una feina. (Pàgina 4)

Suport a les dones que 
busquen feina
El consistori promou un programa a través del qual 
s’ofereixen claus i eines per a facilitar l’accés 
al món laboral
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«Esportbató per a tots» ofereix beques esportives per als joves i infants (Pàgina 9)

XV Marxa de la
Gent Gran    
(Pàgina 5)

Treballs de millora
als espais públics 
i naturals  
(Pàgina 6)

La proposta vol millorar
les aptituds de les

collbatonines a l’hora de
sol·licitar un lloc de treball

A través d’un conveni de col·laboració,
el consistori i Càritas han arribat a una
sèrie d’acords que permetran impulsar
el treball que ja es realitza al municipi
envers aquelles persones que es tro-
ben en risc d’exclusió social. Totes dues
entitats desenvoluparan de manera
conjunta accions que van destinades a
aspectes com el finançament de les
beques de menjador o la donació de
lots d’aliments a aquelles famílies que
en aquests moments pateixen dificul-
tats econòmiques. (Pàgina 5)

Collbató reforça
l’atenció a les
persones en
risc d’exclusió
social
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Disseny, continguts i impressió
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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 novembre 2013

Activitats per la Setmana Europea
de Prevenció de Residus
Al llarg d’aquest mes de novembre són diverses les activitats que
tindran lloc amb motiu de la celebració de la Setmana Europea de
Prevenció de Residus. Aques-
tes s’iniciaran el dia 21 amb la
xerrada sobre els hàbits de
consum que tindrà lloc a la bi-
blioteca. També s’inaugurarà
un espai per a la reutilització
de llibres. Paral·lelament,
entre el 18 i el 24 de novem-
bre s’obsequiarà amb una
bossa reutilitzable tots els ciu-
tadans que facin una compra
superior a 10 € en aquells co-
merços participants en la cam-
panya. El programa es tancarà
amb un taller de decoració en
el marc de la Fira de Nadal.

Es busquen portadors de torxes per
a la cavalcada dels Reis Mags
Tots aquells nens i nenes d’entre 9 i 14 anys que vulguin prendre
part de manera activa en la propera cavalcada de Reis poden fer-
ho com a portadors de torxes. Actualment, la Comissió de la Ca-
valcada de Reis manté obert el termini per a la inscripció dels
voluntaris, que pot fer-se a la recepció de l’ajuntament.

Del 21 d’octubre al 30
de desembre
Tots els dilluns de 9.15 a
10.45 h o d’11.30 a 13 h
Tallers formatius per a recerca
de feina per a dones
SALA PORTALS

Divendres 1 de 
novembre
17 h
Túnel del Terror Jove
BOSC COSTAT PISTA COBERTA

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

Diumenge 17 de 
novembre
Mercat de la Tradició

Divendres 22 de 
novembre
18.30 h
Presentació del llibre Un 
cadáver para un detective, 
de Vicente Corachán
BIBLIOTECA MUNICIPAL

Dilluns 25 de 
novembre
Dia contra la violència a les
dones
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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

Com ja avançava en edicions anteriors, un

dels principals objectius municipals per a

aquest 2013 és posar tots els recursos a

la nostra disposició per a forçar un punt

d’inflexió en l’actual moment de crisi eco-

nòmica. I entre les prioritats que tenim
marcades a la nostra agenda de tre-
ball cal destacar el suport a aquells
sectors de la nostra societat que pa-
teixen de manera més directa l’actual
situació. Un d’ells, sens dubte, són les

dones.

És una realitat, arrossegada de dècades

passades, que a dia d’avui ens queda
molt de camí per recórrer en l’assoli-
ment d’una igualtat laboral real entre
homes i dones, un fet aquest que pro-

voca que, quan l’ocupació pateix com ho

fa avui dia, sigui precisament aquest

col·lectiu un dels que es troba amb més

dificultats per a aconseguir una feina. Per

tal d’ajudar a pal·liar aquesta situació,

hem posat en marxa des de l’Ajuntament

el Programa de foment de l’emprenedoria

i ocupació de les dones.

Amb ell pretenem que les coll-

batonines estiguin en la millor
disposició per a fer valer les
seves capacitats en els proces-
sos de selecció de personal,
d’una banda, i que disposin del

suport anímic necessari durant

aquest procés, de l’altra.

No ens oblidem, en tot cas, de

la protecció d’aquelles persones

que s’han vist empeses a la fron-

tera de l’exclusió social. Per aquest motiu,

hem signat un conveni de col·labora-
ció amb Càritas Parroquial de Collbató
que ens ha de permetre optimitzar els
recursos de totes dues institucions i

arribar, així, d’una manera més efectiva a

aquells que ens necessiten. Sovint, per di-

fícil que sigui d’imaginar, els que pateixen

la manca dels recursos més bàsics són fa-

mílies i persones ben properes a nosaltres.

Segurament, des d’un municipi, serà
difícil revertir la situació sense un
compromís ferm de totes les adminis-
tracions i del conjunt de la societat.

Però estem convençuts i confiem que,

amb actuacions com les exposades, seran

moltes les persones de la població per a

les quals podrem marcar la diferència.

De la mà dels que 
ens necessiten

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Estem convençuts
que, amb actuacions

municipals, seran
moltes les persones

de la població per a les
quals podrem marcar

la diferència

Editorial
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Com localitzar les ofertes de treball? Quina
és la millor manera de preparar-se per a un
procés de selecció? Com ser visibles a l’ac-
tual mercat laboral? A aquestes i altres
preguntes volen donar resposta els 12 ta-
llers que constitueixen el programa «Fo-
ment de l’emprenedoria i ocupació de les
dones», organitzat per l’Ajuntament de
Collbató amb el suport de la Diputació de
Barcelona. L’objectiu del programa és ofe-
rir suport a un dels sectors de la nostra so-
cietat que pateix més els efectes que la
crisi econòmica ha provocat sobre el mer-
cat laboral, com són les dones.

Els tallers
El passat 21 d’octubre tenia lloc el primer
dels tallers, centrat en els canals de recerca
de feina, i l’última de les propostes formati-
ves girarà entorn de la risoteràpia. I és que
el contingut del programa no es restringeix
en exclusiva a aquelles qüestions pràctiques
que tenen a veure amb el procés d’inserció
en el mercat laboral, sinó que també centra
una part dels seus esforços en aspectes de
caire emocional, com afrontar el fet de no
trobar feina i perseverar, o l’ús de la intel·li-
gència emocional en la recerca d’un lloc de
treball. Per tal de perllongar l’actuació més
enllà dels tallers, un cop aquests hagin fina-
litzat es realitzarà un seguiment de les par-
ticipants per tal d’avaluar l’aplicació de les
habilitats assimilades.

Cadascun dels tallers, amb un màxim de
20 places per grup, té una durada aproxi-
mada d’hora i mitja i es realitzen gratuïta-
ment a la Sala Portals. Per tal de facilitar-hi
l’assistència, cada formació es divideix en dos
grups en horaris diferents. Les dones interes-
sades a prendre-hi part han d’inscriure-s’hi
prèviament a les oficines de l’Ajuntament i
disposaran, un cop finalitzat el taller, de la
corresponent acreditació d’assistència.

Els tallers se centren
tant en la recerca de feina

com en l’aspecte
psicològic i emocional

del procés

12 tallers en suport a les dones que
busquen una feina
L’objectiu dels tallers programats és millorar la capacitat de les assistents
per a inserir-se al mercat laboral

Al llarg dels darrers temps s’han incrementat els esforços que es realitzen des
de Collbató per a aconseguir facilitar l’accés a un lloc de treball a aquelles per-
sones que es troben en situació d’atur. Entre les accions desenvolupades en tro-
bem algunes de destacades com els plans d’ocupació amb el Consell Comarcal
—amb una aportació municipal de 45.000 €—; el conveni amb l’empresa Bon
Preu per a la propera contractació d’entre 15 i 20 persones del municipi per al
supermercat que obrirà les seves portes a Collbató, o la contractació d’operaris
locals per a desenvolupar les actuacions que s’inclouen al Pla de Barris.

Altres actuacions municipals per a 
incrementar l’ocupació
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Càritas i l’Ajuntament
uneixen esforços en 
l’atenció a les persones
en situació 
de vulnerabilitat
Totes dues institucions treballaran 
conjuntament per facilitar ajuts en forma
d’aliments, beques menjador 
o d’urgència social

Davant l’actual situació de crisi
econòmica i l’increment que
aquesta ha provocat en el nom-
bre de persones que es troben
en situació de vulnerabilitat,
l’Ajuntament de Collbató sig-
nava el passat 10 d’octubre un
conveni de col·laboració amb
Càritas Parroquial de Collbató

destinat a treballar de manera
conjunta en diferents àmbits de
l’atenció a aquestes persones.
Així, el consistori ha assumit
una sèrie de compromisos com
el de cofinançar els ajuts d’ur-
gència social o assumir el 50%
de la despesa d’ajuts de menja-
dor escolar.

Els compromisos
es completen amb
l’aportació municipal
al servei d’ajut d’ali-
ments de la parrò-
quia d’Esparreguera
per tal d’atendre cinc
famílies que rebran
dos lots d’aliments al
mes, valorats en un
total aproximat de
100 €.

Aquest passat 6 d’octubre la
Marxa de la Gent Gran, pro-
moguda pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat amb la col·la-
boració de l’associació excur-
sionista 4000peus i de
l’Ajuntament, assolia la seva
quinzena edició. De la mateixa
manera que ja succeí a l’edició
anterior, enguany els partici-
pants tenien la possibilitat de
prendre part en dos recorre-
guts, de 5 i 11 quilòmetres res-
pectivament, adaptats a les
característiques dels caminants. 

Caminar, font de salut
Una vegada més, la finalitat
principal de la marxa ha estat la
promoció de la salut de les per-
sones grans i l’augment del be-
nestar en persones d’edat
avançada. Novament, una part
fonamental de l’èxit de la pre-
sent edició ha estat l’estreta
col·laboració entre l’Ajunta-
ment i el col·lectiu de la gent
gran del municipi.

La Marxa de la Gent
Gran arriba a 
la quinzena edició
El programa té com a objectiu difondre
l’activitat física com un element 
fonamental per a la salut



Al llarg del mes d’octubre les lleres
situades al nostre terme municipal
han estat objecte de diversos tre-
balls de neteja i desbrossament. En
concret s’ha actuat a la zona de la
riera de Can Dalmases —al seu pas
per l’avinguda Pierola— i a la zona
del torrent del túnel de Can Dal-
mases a Can Migrat.

Treballs forestals
per a netejar les
lleres

Com cada any, aquest mes passat
s’ha realitzat el tractament destinat
a combatre les erugues de la pro-
cessionària dels pins. Durant els
treballs s’ha fet servir un insecticida
ecològic en els diversos pins ubi-
cats en els espais municipals.

Tractament contra
la processionària
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Aquest mes d’octubre s’iniciaven els tre-
balls de poda que periòdicament afecten
l’arbrat situat als espais públics del muni-
cipi. Aquestes feines es perllongaran apro-
ximadament fins al proper mes de març.
Una vegada més, el procediment que es
duu a terme és la poda de formació en
tots els casos en què és possible. Aquesta
tècnica té la particularitat que no s’elimina
el total de branques i fulles com, per
exemple, en el cas de la poda tradicional.

D’aquesta manera l’arbre pot créixer se-
guint la seva forma natural, la qual cosa
suposarà una reducció de despeses en les
futures podes. La tècnica, tanmateix, no es
farà servir en els casos en què l’arbre es

trobi massa prop de la façana d’un habi-
tatge o quan calgui modificar-ne la forma
de la capçada per algun motiu.

Comença la poda dels arbres 
situats als espais públics
Des del consistori es continua apostant per la poda de
formació menys agressiva amb els arbres

La poda de formació
permet que l’arbre

desenvolupi la seva
forma natural

Dins dels treballs que es realitzen per a la
protecció i millora dels espais naturals
amb què compta el nostre municipi, ja ha
quedat finalitzada l’actuació
duta a terme per a la recupe-
ració de la bassa de Can Bros.
Per tal de restaurar aquest
espai s’han reforçat els murs
perimetrals, s’ha impermeabi-
litzat el fons de la bassa i s’han
plantat espècies vegetals que
amb el temps ocuparan els en-
torns de la bassa.

La vegetació
Un cop la bassa ja ha quedat fi-
nalitzada es permetrà que la
vegetació ocupi el seu espai

naturalitzat i els voltants: així disposarem
d’un espai humit natural tot just al costat
del nucli urbà.

Recuperada la bassa de Can Bros
La seva restauració suposa recuperar un espai humit
natural al costat del nucli urbà
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Dins dels esforços del consis-
tori per a dinamitzar l’interès
turístic de les coves del Salnitre
i apropar els seus visitants al
nucli urbà per tal de beneficiar
els sectors comercials locals,
s’han presentat tres paquets
de visites —dirigits, respectiva-
ment, a grups, visitants indivi-
duals i agències de viatges—
que inclouen, en un preu únic
a partir de 15 € per persona, la
possibilitat de gaudir de la vi-
sita a les coves del Salnitre i
d’un menú en un restaurant
collbatoní.

Geoparc de la Catalunya
Central
Paral·lelament, i dins del treball
que es desenvolupa com a part
del Geoparc de la Catalunya
Central, aquest passat 25 d’oc-
tubre les coves formaren part
d’un press trip —recorregut
promocional per a la premsa—
organitzat des del Consell Co-
marcal del Bages. Aquest por-
tava un grup de periodistes
especialitzats en continguts
turístics a conèixer la nostra
població.

Més propostes per a
apropar el visitant de
les coves al municipi
Els visitants de les coves del Salnitre 
podran optar a promocions que inclouen
el menú a restaurants de la vila

El passeig Mansuet
guanya en accessibilitat
Han estat eliminats, mitjançant la creació
de rampes, els dos passos intermedis 
de la via

Ara ja és possible travessar tot
el passeig Mansuet des del seu
inici fins al seu final sense tro-
bar-se amb cap barrera arqui-
tectònica: s’hi han instal·lat
dues rampes que permeten
travessar els dos passos inter-
medis que creuen la via sense
necessitat de baixar de la vo-
rera. Aquesta actuació ha estat
realitzada pensant especial-
ment en les persones amb mo-
bilitat reduïda que es trobaven
amb dificultats per a fer ús del
passeig.

De la mateixa manera, tam-
bé suposa una millora directa

per al mercat dominical que
setmanalment visita aquest es-
pai. Amb les rampes construï-
des, serà més senzill per als
compradors desplaçar-se al
llarg del passeig Mansuet sense
haver de canviar de nivell.

El mercat
dominical es veurà

directament
beneficiat per

aquesta millora de
l’accessibilitat
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Entitats i associacions dedicades als àm-
bits de la cultura, l’acció social, l’esport i
l’educació es donaven cita novament en

la Trobada d’Entitats que tenia lloc el pas-
sat 5 d’octubre, des de les sis de la tarda,
a la plaça de l’Era. D’aquesta manera,
tots els veïns que van apropar-s’hi van
tenir la possibilitat de conèixer de primera
mà quines són les activitats que aquestes
desenvolupen.

A més dels diferents estands de la quin-
zena d’entitats que hi prenien part,
també va ser possible veure els balls i les
coreografies que presentava l’Associació
Aeròbic Ball D8N8. Les activitats pa-
ral·leles es completaven amb la gimcana
per als més menuts i els sortejos que te-
nien lloc a diferents estands.

Les entitats tornen a sortir 
al carrer
Un total de 15 entitats i associacions donaven a conèixer
la seva activitat durant la Trobada d’Entitats

Balls i coreografies
van acompanyar

la celebració de la
mostra

L’Associació de Dones presenta el
seu saló de pintura
Fins el proper mes de desembre se’n poden veure les
obres al restaurant La Torre

Al llarg d’aquest passat mes d’octubre i
fins el proper mes de desembre tenim la
possibilitat de veure algunes de les obres
pictòriques realitzades per l’Associació de
Dones de Collbató que es troben reuni-
des al saló de pintura que sota el títol «La
tardor» es troba al restaurant La Torre.
L’objectiu de l’entitat, amb aquesta col·la-
boració amb el sector de la restauració de
la nostra vila, és disposar d’un espai fix en
el qual poder mostrar els seus treballs.

L’hivern 
Un cop es doni per finalitzada la mostra
de quadres que forma aquesta primera
exposició, seguirà una nova mostra que,
en aquest cas, portarà per títol «L’hivern».

Un cop finalitzada l’exposició
«Temps de barraques», que es pre-
sentava al Casinet amb motiu de la
celebració de les Jornades Euro-
pees de Patrimoni, es donaren a
conèixer les dades de visitants.
Aquestes deixen una xifra d’apro-
ximadament 1.500 persones que

varen visitar la mostra realitzada
per integrants de l’associació
Amics del Dall. A més de l’exposi-
ció en si, els infants tenien també
la possibilitat de prendre part en
un taller en el qual, amb caixes de
cartró, es permetia simular el tre-
ball que tradicionalment es desen-
volupava amb la pedra.

Èxit de 
visitants a la
mostra sobre
la pedra seca
L’organització calcula
que van ser entorn 
de 1.500 les persones
que van passar per 
l’exposició

Els infants podien
participar d’un taller

per a conèixer el treball
que es realitzava

amb la pedra
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Amb l’objectiu de millorar el
servei que presta a la ciutada-
nia, la Guàrdia Municipal ha in-
corporat un nou vehicle de
patrulla que ve a substituir el
4x4 que fins al moment ha
desenvolupat aquestes fun-
cions. La voluntat és disposar
d’un parc mòbil que permeti
arribar durant les patrulles a
totes les zones ha-
bitades de Coll-
bató que, per les
seves característi-
ques físiques, obli-
guen a realitzar-hi
continus desplaça-
ments. En aquest
sentit cal destacar
que el vehicle
substituït ha realit-
zat una mitjana
diària de 250 qui-
lòmetres durant
els seus anys d’ús.

L’equip
El nou vehicle incorpora, a més,
material tècnic tan divers com
un desfibril·lador, una farma-
ciola amb equips de primera in-
tervenció, màscares per a
l’accés a ambients de baix nivell
de contaminació, equip lumínic
o un ordinador per a atendre
els ciutadans a peu de carrer.

«Esportbató per a tots»,
les beques esportives
per a infants i joves
El programa permet que els menors 
puguin continuar realitzant les seves 
activitats esportives independentment 
de les dificultats econòmiques

Amb l’objectiu d’ofe-
rir suport a la pràctica
esportiva dels joves i
infants del municipi,
l’Ajuntament po-sa en
marxa el programa de
beques «Esportbató
per a tots». La inicia-
tiva vol realitzar així les
aportacions econòmi-
ques necessàries per-
què els collbatonins i
collbatonines de 3 a
18 anys les famílies dels quals
es trobin en una situació eco-
nòmica difícil puguin continuar
participant en les activitats es-
portives. De la mateixa manera,
el programa evita que hagin de
ser les associacions i els clubs
els que es vegin forçats a pres-
cindir dels seus esportistes o a
assumir la despesa.

Les bases i la sol·licitud es
poden consultar a través del

web municipal (www.coll-
bato.cat). Les ajudes han de
sol·licitar-se abans del 18 de
novembre.

Un nou vehicle de la
Guàrdia Municipal per a
arribar a tots els racons
El cos de seguretat disposarà, al seu 
nou vehicle, d’eines com un desfibril·lador
o d’un ordinador per a atendre els veïns 
i veïnes

Les sol·licituds
per a accedir-hi

poden presentar-se
fins al proper

18 de novembre



HOY POR TI, MAÑANA
POR MÍ
La política inversora de la
Generalitat ha supuesto,
en el periodo de gobierno
de Artur Mas, un impor-
tante agravio para nuestra
comarca. Representamos

el 10,62% del Producto Interior Bruto (PIB) y el
10,66% del peso de la población de Cataluña. Sin
embargo, con Mas a la cabeza de la Autonomía,
hemos recibido inversiones de la Generalitat que se
corresponden con el 3,47%. Y es lo mismo que está
ocurriendo en 2013 y parece ser que será la tónica
en 2014. Si aplicamos la misma medicina que ha
utilizado el Gobierno de la Autonomía para denun-
ciar los agravios del Estado a Cataluña, no enten-
demos cómo, siendo la tercera comarca con mayor
número de habitantes y en la aportación al PIB,
somos la sexta comarca en cuanto a lo que percibi-
mos. Pero, además, somos la número 35 de las co-
marcas en el ranquin de inversión por habitante, y
de cada 10 euros con los que contribuimos se de-
vuelven al Baix Llobregat 3,26, casi tres veces menos
de lo que aportamos. Y esto no es un hecho pun-
tual: en el periodo del Tripartito en la Generalitat el
Baix también solía recibir de forma constante entre
un tercio y una cuarta parte de lo que aportaba.

De todas formas, pese a que nos gustaría que vi-
niese más inversión a nuestra comarca, creemos
que es positivo el principio de solidaridad con el
resto de territorios de Cataluña. Hoy por ti, mañana
por mí.

Lorenzo García
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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A Collbató comptem amb
diversos actius molt im-
portants, però per sobre
de tots en destaca un
que, si no és el més va-
luós, de ben segur que
està entre els primers, i
aquest no és altre que «el

teixit associatiu». En els darrers anys han proliferat,
de forma considerable, les activitats que organit-
zen les entitats de tota mena: esportives, culturals,
socials, tradicionals, etc. Tot això és possible grà-
cies a les persones que, desinteressadament, des-
tinen part del seu temps a activitats que, de ben
segur, els agraden i els aporten valors de creixe-
ment personal, però principalment estan pensant
en els seus conciutadans quan les preparen, ja que
si no tinguessin resposta per part del poble la seva
funció, possiblement, no tindria tant sentit. Ens
acostem a dates en què tot això es veu d’una
forma molt especial: la Castanyada, Els Pastorets
de Collbató (tant de bo tornés el «Pessebre vi-
vent»), la Cavalcada dels Reis, etc., etc. A tota
aquesta gent que fa aquesta gran tasca, cal agrair-
los aquesta dedicació que enriqueix la vida del
poble. Hi ha, però, altres persones que, ja sigui a
títol individual o en petits grups no constituïts ofi-
cialment en entitats, fan també una tasca de vo-
luntariat anònima que potser no té tant de ressò
però que és també molt important. És a aquestes
persones que voldríem  agrair la seva gran tasca.
És gent que no necessita el reconeixement públic,
que té temps per a donar als altres i que ho fa per-
què li ve de gust; aquest és l’autèntic altruisme.
Així doncs, a tots aquells «voluntaris anònims»:
MOLTES I MOLTES GRÀCIES.

Agrupació socialista de Collbató

DE LA PROPAGANDA A
LA MENTIDA
Una bona notícia per a
Collbató és la propera
obertura d’un supermer-
cat en el lloc on hi havia
hagut el restaurant Mont-
serrat Express: revitalitza

una zona que havia quedat abandonada —amb
problemes de degradació—, augmenta considera-
blement l’oferta comercial al municipi i, al mateix
temps, crea llocs de treball.

De nou, l’Ajuntament i molt especialment l’alcal-
dessa han abusat de la seva posició de control dels
mitjans de comunicació municipals per transmetre
una idea enganyosa i falsa de la situació. Al Collbató
Informa del mes de setembre podem llegir en portada
de la signatura del conveni amb Bon Preu «per a la
contractació de treballadors del municipi per al futur
supermercat...» i es remet a l’article de les pàgines 4
i 5, on es diu que «en total s’espera que siguin (...)
entre 15 i 20 les persones de Collbató que siguin con-
tractades». És més, en el seu article l’alcaldessa escriu:
«el conveni recentment signat amb l’empresa
Bon Preu per a la contractació d’entre 15 i 20 veï-
nes i veïns de la vila per al supermercat…».

Bé, tot això és fals! Mentida! Bon Preu contrac-
tarà qui vulgui, i res el pot obligar que sigui de Coll-
bató. Ni el conveni signat amb l’Ajuntament. I no
ho pot fer perquè la llei ho prohibeix, com va reco-
nèixer l’alcaldessa en el darrer ple municipal en ser
preguntada pels grups de l’oposició. Ja se sap que
una mentida repetida mil vegades s’acaba conver-
tint en veritat.

Sra. Alcaldessa: la notícia és bona per a Collbató,
i desitgem que el nombre més gran de veïns hi pu-
guin treballar. No ho espatlli manipulant i creant fal-
ses esperances!
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Que Bon Preu s’estableixi
a Collbató no és un ele-
ment de fortuna, sinó
també, i necessàriament,
de virtuts territorials (au-
tovia, edifici, promoció,
facilitats...); això és un
bon indicador del poten-

cial del municipi per a crear llocs de treball: ocu-
pabilitat territorial.

Més d’un miler de persones s’han presentat a les
15 i 20 places disponibles. La possibilitat d’optar-
hi té a veure amb les capacitats que acrediten per
a atendre els clients (tracte proper, voluntat forma-
tiva, actitud positiva, consciència d’equip, coneixe-
ment del producte...): ocupabilitat personal.

Des de la corporació s’han endegat plans d’o-
cupació que han permès a una desena de famílies
tenir, temporalment,  feina i sou. Això no és sufi-
cient, cal augmentar l’ocupabilitat del territori i de
les persones: capacitat de crear i mantenir llocs de
treball estables.

El model industrial no ha estat mai una atracció
ni fortalesa de Collbató. El model residencial ha
deixat de ser la gran font  d’ocupació i difícilment
tornarà.

La incertesa de futur no eximeix d’apostar per
polítiques perquè Collbató estigui en el mapa d’in-
versió, de creació de riquesa i, en conseqüència,
de creació de llocs de treball estables.

CiU aposta per un model basat en el paisatge,
per una font de riquesa i d’ocupació respectuosa:
el turisme sostenible i els serveis complementaris.
A menys d’una hora, més de 6 milions de clients,
inclosa la marca Barcelona. Volem un Collbató que
doni feina al seus residents (ocupabilitat territorial)
i facilitarem la formació dels seus ciutadans per
augmentar l’ocupabilitat personal.
Ramon Ferrer
CDC Collbató

L’AMPA DE 
L’ABELLEROL
Recentment, el grup mu-
nicipal d’ERC Collbató ha
tingut coneixement que
l’AMPA de la Llar d’Infants
Municipal L’Abellerol s’ha
vist privada de la font d’in-

gressos provinent del servei d’acollida del matí, ja
que enguany aquest servei ha passat a ser gestionat
directament per l’Ajuntament.

El problema rau que el servei d’acollida de la
tarda és totalment deficitari, i era precisament
l’AMPA la que garantia aquest servei gràcies al su-
peràvit obtingut en l’acollida del matí. A causa del
context sociolaboral actual, és imprescindible poder
garantir el servei d’acollida a les tardes, encara que
sigui deficitari. Les famílies ja tenen prou dificultats
per a conciliar la vida laboral amb la familiar com
perquè ara ens plantegem retirar aquest servei de
tardes.

A més, els beneficis generats per l’acollida dels
matins els permetien fer, al llarg de l’any, activitats
com la Castanyada, les festes de Nadal, el Carnes-
toltes o, simplement, ajudar a equipar més i millor
el centre educatiu, fet que repercutia en positiu en
el dia a dia de la llar. Des d’ERC esperem una recti-
ficació de l’equip de govern o una compensació
econòmica per a garantir la dinamització de l’AMPA
amb tots els seus serveis, i volem fer extensiu el su-
port a les AMPA del CEIP La Salut, del CEIP Mansuet
i de la SES Collbató.

Des d’ERC creiem en una educació pública, de
qualitat, catalana, laica i integradora, i estem con-
vençuts que la participació de les AMPA en la vida
dels centres és fonamental per a aconseguir el
màxim èxit de l’alumnat.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato
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Amb un total de 32 alumnes
matriculats, el passat 30 de se-
tembre començava el primer
curs de la recentment creada
escola municipal de música de
Collbató. En aquest inici, el cen-
tre acull alumnes de 3 a 12 anys
dos dies a la setmana —els di-
lluns i els dimecres— en les
classes que es realitzen a l’es-
cola La Salut.

Últimes places
En el moment de tancar aques-

ta edició encara hi havia algu-
nes places lliures a l’escola: en
concret, els dilluns de 16.45 a
17.45 h, 7 places per a alumnes
de P3, 3 places per a alumnes
de P4 i 3 per a alumnes de P5.
De la mateixa manera, també
els dilluns, però en aquest cas
de 17.45 a 19.15 h, es troben
disponibles 4 places per a alum-
nes de primer i 3 més per a
alumnes de segon (una plaça
de piano, una de saxo i una de
guitarra elèctrica).

L’escola municipal de
música inicia el seu 
primer curs
Encara resten obertes les matrícules 
a les últimes places pendents d’ocupar

La novel·la negra arriba
a la biblioteca de la mà
de Vicente Corachán
L’autor de l’obra Un cadáver para un 
detective visitarà Collbató el proper 
dia 22 de novembre

En el marc de la
col·laboració de la
biblioteca munici-
pal amb el projecte
local dedicat a la li-
teratura policíaca,
aquest proper 22
de novembre ens
visitarà l’autor de
Un cadáver para un
detective, Vicente
Corachán. La tro-
bada, a partir de les
18.30 h, s’iniciarà
amb la presentació
de la iniciativa de
difusió de la litera-
tura negra i policíaca promo-
guda des de la llibreria
esparreguerina Carlin.

Seguidament es presentarà la
novel·la de Vicente Corachán,
que ja ha estat llegida per un
destacat nombre d’usuaris de la
biblioteca. D’aquesta manera
podran compartir directament

amb l’autor les seves impres-
sions sobre la seva obra.

Els lectors
podran compartir
impressions amb

l’autor de Un 
cadáver para un

detective

Els propers dies 30 de novem-
bre i 1 de desembre al matí,
l’Associació de Collbató per la
Solidaritat col·laborarà activa-
ment amb el Gran Recapte promogut per la Fundació del
Banc dels Aliments. Tota la ciutadania està convidada a
prendre-hi part, bé amb l’aportació d’aliments bàsics —lle-
gums secs, llet, oli, llaunes de conserva de peix i tomàquet
natural—, que es recolliran al Casinet, o com a voluntaris
en torns de 3 a 4 hores durant un dels dies del recapte.
Tots aquells que estiguin interessats a dedicar una part del
seu temps a la campanya únicament han d’enviar un correu
electrònic a l’adreça solidaritatcollbato@gmail.com in-
dicant-hi el nom, el telèfon i la disponibilitat horària.

L’Associació de Collbató per
la Solidaritat, amb el Gran 
Recapte del Banc dels 
Aliments



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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Un cop finalitzada la campanya de
sensibilització als centres d’estudi dins
de la Setmana de la Mobilitat Sosteni-
ble i Segura se sortejaven els premis
entre tots els infants i joves que hi van
prendre part realitzant els seus des-
plaçaments als centres d’estudi en bi-
cicleta o patinet. Els premis —una
bicicleta per a cadascun dels centres
educatius— van ser cedits per l’em-
presa Saltoki per mediació de LATACA.

La campanya no hauria estat possi-
ble, tal i com s’assenyala des de l’orga-
nització, sense la participació activa
dels grups de voluntaris que s’hi van
sumar. L’objectiu és aconseguir que,
més enllà d’aquesta participació pun-
tual, els infants i joves prenguin cons-
ciència, en el seu dia a dia, de la
importància de desplaçar-se d’una
manera que sigui sostenible amb el
nostre entorn.

Moure’s de manera sostenible té premi


