
5.594.870 €: aquesta és la xifra de des-
pesa que l’Ajuntament de Collbató ha
consignat als seus pressupostos per a
aquest 2014. Seguint amb l’esperit dels
comptes públics del passat 2013, enguany
la despesa del municipi se centrarà nova-
ment a potenciar la inversió. D’aquesta
manera, la voluntat és aconseguir contri-
buir des de la nostra vila a la recuperació
econòmica i estimular els sectors locals ge-
neradors d’ocupació.

La finalització del Casal Cultural, l’ade-
quació de la il·luminació de les coves del

Salnitre o la continuïtat del Pla de Barris,
dedicat a la millora d’espais públics, són
alguns dels aspectes fonamentals de la
despesa pública. En tot cas, es mantindrà
el treball realitzat en l’atenció als segments
més necessitats de la població. (Pàgina 5)

2014: un nou estímul a la 
recuperació econòmica
L’Ajuntament aprova uns pressupostos per a enguany
marcats per l’esforç en la inversió
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Comencen les activitats nadalenques al municipi (Pàgina 12)

Es coneixen els 
primers resultats 
de l’estudi de les
coves del Salnitre
(Pàgina 11)

L’Ajuntament posa
a disposició dels
joves un espai 
municipal
(Pàgina 7)

El pressupost municipal
per a aquest any

té prevista una despesa
de 5.594.870 €

El manteniment de la via pública o el
suport als esdeveniments socials, cul-
turals i esportius o a la tasca de Pro-
tecció Civil són algunes de les
competències de la brigada munici-
pal. Per tal de millorar el servei que
ofereixen diàriament als ciutadans,
s’ha posat recentment a la seva dis-
posició un nou vehicle. En total són
sis els treballadors que desenvolupen
tasques imprescindibles per a garantir
que els espais comuns dels quals gau-
dim tots els collbatonins i collbatoni-
nes es trobin en les millors condicions
possibles. (Pàgina 6)

Nous recursos
per a la brigada
municipal
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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 gener 2014

Dos cursos de manipuladors 
d’aliments
Dins de les accions que es duen a terme al municipi per a incre-
mentar les possibilitats d’ocupació d’aquelles persones que es tro-
ben a la recerca de feina, aquest mes de desembre l’Ajuntament
ha programant dos cursos de manipulació d’aliments amb la col·la-
boració de la Diputació de Barcelona i de l’Institut Català de les
Dones. Els participants han pogut rebre així els coneixements i les
corresponents acreditacions per a desenvolupar algun tipus d’acti-
vitat que requereixi la manipulació d’aliments.

«Converses en francès» a la 
biblioteca
Totes aquelles persones interessades a incrementar el seu vocabulari
i la fluïdesa del seu francès tenen la possibilitat de fer-ho a través
de les classes de conversa que ja organitza la biblioteca municipal.
Per tal de tenir el suport d’un professional, les sessions de conversa
comptaran amb la presència d’un professor de francès. Les troba-
des tenen previst el seu inici a partir de mitjan mes de gener.

Diumenge 5
18 h
Cavalcada de Reis
Sortida de les coves del 
Salnitre, parada a l’ermita 
de la Salut, recorregut pel
casc antic i arribada a la 
plaça de l’Era
XOCOLATADA A LA PLAÇA DE
L’ERA

20 h
Lliurament de regals
CASINET

Dissabte 11
17 h
Ball d’avis
CASINET

Dijous 16
19.30 h
Presentació «Collbató 
Negre»
I tot seguit, presentació 
del llibre La fiesta, de Luis 
Gutiérrez Maluenda
SALA PORTALS

Diumenge 19
Mercat de la Tradició

Dijous 23
Cicle de passejades
EL PRAT DE LLOBREGAT
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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

L’aprovació dels pressupostos municipals

per al 2014 suposa molt més que el visti-

plau a un seguit de números i de despeses

concretes: el que aprovem amb els pressu-

postos no deixa de ser, fins a cert punt, la

materialització de la voluntat d’un ajunta-

ment per a tot un any. I el que enguany

tenim la intenció de plasmar a través de la

nostra despesa és la nostra convicció de
seguir apostant per la inversió pública
com a estímul de l’economia local i de
l’ocupació.

Si ja al 2013 fèiem una passa endavant

comprometent-nos, des de l’Ajuntament

de Collbató, a desenvolupar projectes que

suposessin la creació de llocs de treball i el

suport als sectors que els generen, aquest

2014 ens refermem en aquesta aposta. En
total, al llarg d’aquests dos anys hau-
rem dedicat a inversions 2.600.000 €,

amb el que això suposa tant pel que fa a

les contractacions com al suport que s’o-

fereix al teixit empresarial. Aquestes actua-

cions, conjuntament amb les polítiques

d’ocupació i formació que duem a terme,

no tenen cap altre objectiu que

continuar mantenint-nos entre els

municipis de la comarca on l’atur

té menys incidència.

Som conscients, en tot cas, que

els esforços dedicats a contribuir a

la reactivació econòmica no tin-

drien cap sentit si, en paral·lel, no

som capaços de dur a terme unes

polítiques socials que ofereixin
suport a aquells sectors del
municipi que pateixen amb més inten-
sitat els efectes de la crisi econòmica. I

és dins d’aquesta línia on situem enguany

un increment del 14% en les partides a l’a-

tenció de persones dependents o la con-

gelació de les taxes municipals que es

reflecteix als pressupostos.

És evident que, en unes circumstàncies

com les actuals, el més assenyat és mos-

trar-se «prudentment satisfets». I sota

aquesta perspectiva hem de veure i llegir

la situació econòmica de Collbató i del seu

ajuntament. Encara no hem assolit allò

que tantes vegades se’ns ha anunciat com

«el final del túnel». Però, pel que fa al nos-

tre municipi, hem decidit no esperar
més i començar a caminar cap a la sor-
tida, amb els nostres propis recursos.

En nom propi, i en el de totes aquelles

persones que formem part de l’Ajunta-

ment de Collbató, voldria desitjar-vos tot

el millor per a aquest 2014 que tot just

comencem.

2014, un any per a 
consolidar la feina feta

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Les inversions tenen
com a objectiu

continuar mantenint-nos
entre els municipis

amb menys incidència
de l’atur

Editorial
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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

L’últim ple ordinari de l’any 2013, celebrat
el 16 de desembre, s’obria, pel que feia a
les seves aprovacions, amb el vistiplau a la
declaració «El Baix Llobregat per la unitat
històrica, territorial, social, cultural i econò-
mica i en defensa del Baix Llobregat», pro-
moguda pel Consell Comarcal. El text, a
favor de la unitat territorial de la comarca,
comptava amb el suport dels grups muni-
cipals del PSC i CiU, el vot contrari del GIC
i l’abstenció d’ERC —el regidor represen-
tant del grup municipal del PP no va assistir
al ple—. Sí que aconseguia, en tot cas, la
unanimitat la creació del lloc de treball per
a una persona que desenvolupi les funcions
d’enginyer/a tècnic/a municipal.

El pressupost municipal
El punt més destacat de la sessió fou, sens
dubte, l’aprovació dels pressupostos mu-
nicipals per al 2014 (vegeu pàgina 5), que
comptaren amb el suport dels grups mu-
nicipals a l’equip de govern, PSC i CiU,
amb el vot en contra del GIC i amb l’abs-
tenció del regidor d’ERC, qui valorava po-
sitivament el procés de participació de les
formacions polítiques que va acompanyar
la redacció dels comptes públics. Seguida-
ment es procedia a l’aprovació unànime
d’una modificació puntual del Pla General
d’Ordenació Urbana i d’una modificació
del pressupost del 2013 de la qual el GIC
s’abstingué.

Novament, es repetia la unanimitat de
vot en les aprovacions del Reglament Re-
gulador del Consell Municipal de Territori
i Sostenibilitat, del conveni amb els ajun-
taments del Bruc i Hostalets de Pierola per
a desenvolupar el projecte de reforç esco-
lar «Portes Obertes», de l’acord per a la
dissolució del consorci de la TDT del Baix
Llobregat Nord i del canvi d’ubicació de la
sala de sessions. Amb aquest canvi d’ubi-
cació, els plens passaran a celebrar-se a la
Sala Portals per tal de permetre la propera
creació a la Sala Cultural d’una nova Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana.

Tres van ser les mocions aprovades per
urgència començant amb el nomenament
d’Agustín García Merchán com a jutge de
pau del municipi. Seguidament es ratifi-
cava una declaració institucional en la qual
es donava suport a la convocatòria de la
consulta sobiranista, amb una abstenció i
un vot en contra del PSC i el vot a favor de
la resta de representants, i, de l’altra, una
moció d’adhesió a la Taula pel Dret a De-
cidir del Baix Llobregat, amb l’abstenció
d’un regidor del GIC i el vot a favor de la
resta del Ple.

Els pressupostos municipals i la consulta 
sobiranista, al debat del ple del mes 
de desembre
A la sessió també destacaven el nomenament del nou jutge de pau o l’aprovació 
d’una declaració a favor de la unitat del Baix Llobregat

La sala de plens
es traslladarà a la
Sala Portals per tal

de crear una nova Oficina
d’Atenció Ciutadana



El passat 16 de desembre l’Ajuntament de
Collbató aprovava els seus pressupostos per
a aquest 2014 i ho feia amb una previsió
de despesa que enguany assolirà els
5.594.870 €. En tot cas, més enllà de la
xifra concreta de què disposarà l’adminis-
tració local, des de l’equip de govern es
destacava la intenció que aquests pressu-
postos continuïn el camí d’inversions mar-
cat ja l’any passat amb la voluntat de
contribuir a la reactivació econòmica. D’a-
questa manera, un dels principals aspectes
serà l’execució de les obres ja iniciades.

Les principals inversions
En finalitzar el 2014 es preveu que l’Ajun-
tament haurà realitzat una despesa en in-
versions per un valor de prop de 900.000
€. Aquesta xifra, sumada a la del 2013, as-
soleix els 2.600.000 € invertits en només
dos anys amb l’objectiu d’estimular l’ocu-
pació i la recuperació econòmica. Amb
aquesta quantitat s’hauran sufragat els
treballs desenvolupats en la finalització del
Casal de Cultura, l’avinguda del Centenari,
les coves del Salnitre o el Bosc del Misser.
Cal destacar, en tot cas, que, per tal d’evi-
tar que aquest esforç repercuteixi directa-
ment en les arques municipals, s’ha
treballat en la consecució de subvencions
a través de la Diputació de Barcelona, fons
europeus o la Generalitat de Catalunya.
Així, dels prop de 900.000 € previstos, en-
guany només 56.000 € provindran de re-
cursos propis.

Entre els treballs iniciats l’any passat que
tindran la seva continuïtat durant el 2014
destaca el Pla de Barris, el projecte munici-
pal dedicat a l’adequació i millora dels es-
pais públics de la vila. Enguany, les zones
sobre les quals es treballarà seran la Font del

Còdol, Can Migrat, Can Dalmases 1 i 2, el
Bosc del Misser, el Pla del Castell i els Clots.
El projecte culminarà al 2015 a la Fumada i
les Ginesteres, Eixample Sud i Casc Antic.

Els serveis a les persones
Més enllà dels treballs que tindran lloc a la
via pública, els serveis a les persones són
l’altra gran prioritat de la inversió munici-
pal. Un dels aspectes que es tindran espe-
cialment en compte durant aquest any serà
la seguretat, a través de la reposició de
l’enllumenat públic i la instal·lació de cà-

meres de seguretat al casc antic destinades
a evitar el trànsit de vehicles que no siguin
de la zona o autoritzats. Aquestes inver-
sions es duran a terme mantenint el treball
que es realitza en l’atenció als segments de
la població més afectats per la crisi econò-
mica. En aquest sentit, s’incrementarà en
un 14% la dotació destinada a l’atenció a
persones dependents, que inclou les emer-
gències socials i ajuts a famílies, i es con-
tractaran quatre persones pertanyents a
col·lectius amb més dificultats per a intro-
duir-se en el mercat laboral.
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Pressupostos municipals per al 2014:
una passa més a favor de la reactivació
econòmica
L’Ajuntament aprova uns pressupostos per a l’any vinent que insisteixen 
en la inversió com a clau per a la creació de llocs de treball

El deute públic es redueix en més d’un 10%
Tot i l’esforç realitzat en les inversions, des de l’equip de govern es valorava
el pressupost, durant la seva presentació al Ple, com a auster i equilibrat. I
és que continua en vigor el Pla de viabilitat econòmica 2009-2015, a través
del qual, un any més, està previst que s’assoleixi un estalvi net positiu, un
romanent de tresoreria positiu i un nivell d’endeutament dins els límits de
la llei reguladora de les hisendes locals. En aquest sentit, cal destacar que el
deute públic es reduirà en un 10,5% enguany.

El Pla de Barris té previst
actuar en l’adequació
de més espais públics

del municipi

Foto: gencat.cat
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La brigada municipal millora els seus recursos
L’equip de treballadors desenvolupa, entre d’altres, tasques essencials 
per al manteniment de la via pública

La brigada municipal ha vist recentment
millorat l’equip amb el qual treballa al ser-
vei del ciutadà: en concret, disposa d’un
nou camió que ha estat equipat amb una
grua de la qual ja es disposava i que per-
metrà dur a terme de manera més cò-
moda una part de les seves
responsabilitats. El cos de la brigada mu-
nicipal està format per sis treballadors
que dediquen una part principal dels seus
esforços al manteniment de la via pública:
enllumenat públic, reparació de l’asfalt,
manteniment de fonts, parcs i mobiliari
urbà, neteja de pintades, posada a punt
de la piscina, obres menors en edificis pú-
blics, etc.

Però, més enllà d’aquestes responsabi-
litats, la brigada també presta altres ser-
veis, com repartir sal en els carrers estrets
del municipi, per on no pot passar el ve-
hicle de Protecció Civil, així com a les es-
coles; oferir suport als esdeveniments

esportius, lúdics i culturals que requerei-
xen transport de material o determinats
muntatges, i dur a terme, els dimarts al
matí, la recollida de mobles i andròmines
d’aquells veïns que prèviament han rea-
litzat la corresponent sol·licitud a les ofi-
cines de l’Ajuntament.

Nous responsables del cos de bombers 
voluntaris de Collbató
Els bombers del municipi han celebrat durant l’any passat els seus 
vint-i-cinc anys d’existència

El cos de bombers voluntaris de Collbató
disposa de nous responsables: concreta-
ment, ha vist com accedien als dos princi-
pals càrrecs directius David Colomé, cap
del parc de bombers, i Jordi Cruz, sotscap
del parc. Aquest relleu es produeix coinci-
dint, precisament, amb la celebració,
aquest passat 2013, dels vint-i-cinc anys
de la seva creació.

La celebració de 
l’aniversari
Entre les activitats més destacades de la
seva celebració, l’últim cap de setmana del
mes d’agost oferien un conjunt d’activitats
obertes a tota la ciutadania, entre les quals
es trobaven una cursa de muntanya o una
exhibició d’excarceració.

La brigada completa les
seves atribucions donant
suport a Protecció Civil o

a activitats de caire
cultural i lúdic
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Amb l’arribada de les baixes tempe-
ratures, des de l’Ajuntament es re-
comana especial precaució als veïns
i veïnes que fan servir llars de foc o
calderes de biomassa a l’hora de
manipular els residus que aquests
sistemes provoquen. En concret, es
recomana que abans de llençar les
cendres es constati que ja no es tro-
ben calentes i que, per tant, ja no
són susceptibles de cremar. Per tenir
una total garantia, s’aconsella que
aquestes es deixin reposar a casa
durant uns dies.

Precaució amb
les cendres

Un espai municipal per als joves
de Collbató
L’espai té l’objectiu d’estimular i potenciar 
l’associacionisme juvenil a la nostra vila

L’Ajuntament ha posat a disposició de
l’Associació de Joves Collbató un local si-
tuat a les antigues escoles amb l’objectiu
de fomentar l’associacionisme juvenil i
donar a suport a les activitats que es des-
envolupen al llarg de l’any des de l’asso-
ciació. Aquest espai, que es posava en
funcionament aquest passat mes de de-
sembre i al qual s’accedeix des del carrer
de les Escoles, 1-3, inclou dues sales amb
magatzem i lavabo i permetrà la realització
de trobades i reunions. Les persones interes-
sades a formar part de l’associació poden
posar-s’hi en contacte a través del correu
comunicaciojovescollbato@gmail.com.

Aquest nou espai ve a completar l’acti-
vitat que es desenvolupa des del projecte
«Barraka Jove», situat a la piscina i a la
pista poliesportiva Martí Gil. Allà, mitjan-
çant un dinamitzador juvenil, es duen a
terme activitats per a joves menors d’edat
actuant directament en la SI Collbató i
amb una programació d’activitats i tallers
durant tot l’any.

Els joves del municipi
també disposen de les
activitats promogudes

des de la «Barraka Jove»
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Aquest curs 2013/2014, el pro-
grama «Anem al teatre», en el qual
participen els centres d’estudi coll-
batonins i que està centralitzat a
l’espai escènic del Casal d’Olesa de
Montserrat, ha vist triplicat el nom-
bre d’alumnes inscrits. A través d’a-
quest programa, amb una petita
aportació per part dels assistents i
el finançament de la Diputació de
Barcelona i l’Ajuntament, els estu-
diants poden apropar-se al conei-
xement de les arts escèniques.

El programa
«Anem al 
teatre» 
incrementa 
el nombre
d’inscrits
La iniciativa permet 
apropar en igualtat de
condicions els infants 
i joves a les arts 
escèniques

El cap de setmana del 30 de novembre i 1
de desembre l’Associació de Collbató per
la Solidaritat el dedicava íntegrament al tre-
ball pels altres. El Casinet fou l’escenari en
el qual tingué lloc el gruix de les activitats
programades, que s’iniciaven amb la parti-
cipació de l’entitat Gran Recapte d’Ali-
ments a Catalunya, del Banc dels Aliments.

Fotografia, xerrades i cinema
Durant aquestes dues jornades, també te-
níem la possibilitat de veure diverses mos-
tres fotogràfiques: concretament,
s’exhibien «Huella de Chernóbil», del fotò-
graf Quino Castro; «The Chernobyl Still-
life», del fotògraf Vladimir Bazan, i «Què
fem», de l’Associació de Collbató per la So-

lidaritat. El programa es completava amb
dues sessions de cinema, una xocolatada i
dues xerrades: una, entorn de l’estalvi en
el rebut de la llum, i una altra trobada in-
formativa a càrrec de la Plataforma d’Afec-
tats per la Hipoteca (PAH).

Dos dies per la solidaritat
L’Associació de Collbató per la Solidaritat programava
diferents activitats solidàries al llarg de tot un cap 
de setmana

Ja es troba a les llars del municipi el calen-
dari municipal per a aquest 2014, en el qual
es recullen les fotografies, realitzades pels
veïns i veïnes, que van ser premiades en el
concurs organitzat per a dur a terme la cor-
responent selecció. En aquesta ocasió, el

protagonisme és per al patrimoni del nostre
municipi a través de les 13 imatges triades.
El calendari està finançat mitjançant les
aportacions de comerços i empreses que,
paral·lelament, tenen la possibilitat de pro-
moure la seva activitat entre la ciutadania.

El patrimoni local, protagonista
del calendari municipal 
per al 2014
L’edició ha estat novament finançada a través de les
aportacions dels comerços i empreses locals
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Recta final dels treballs
de poda a la via pública
Els treballs tenen prevista la seva 
finalització durant el proper mes de febrer

Aquest passat mes d’octubre es donava inici al treball de poda dels
arbres situats als espais públics del municipi, uns treballs que ja es
troben avançats fins al punt que s’espera que al proper mes de fe-
brer estiguin totalment enllestits. En concret, les últimes zones
sobre les quals s’actuarà
són Can Dalmases, el carrer
Llonganies i alguns dels ar-
bres ubicats en el Pla del
Castell i en el nucli antic.

Un cop més, la fórmula
triada per a dur a terme els
treballs ha estat la poda de
formació, una tècnica que es caracteritza per no eliminar total-
ment les fulles i branques per tal que els arbres es desenvolupin
seguint la seva forma natural. Aquest fet haurà de permetre una
reducció de despeses en les futures podes.

Continuen els treballs
forestals per a la 
neteja de lleres
Al llarg del mes de desembre es duia
a terme la recuperació del camí que
connecta amb la Salut

Al llarg de les passades setmanes s’han desenvolupat di-
versos treballs de neteja forestal centrats en la neteja i el
desbrossament de les lleres. En concret, durant aquest pas-
sat novembre es procedia al desbrossament de la zona de
la llera de la Turell i de la franja forestal del carrer Llonga-
nies. Aquestes actuacions s’han completat al llarg d’aquest
mes de desembre amb els treballs de desbrossada dels
marges i de recuperació que s’han dut a terme al camí que
arrenca des del municipi en direcció a la Salut.

La tècnica emprada,
la poda de formació,

haurà de suposar
un estalvi en les

futures podes



RESPONSABILIDAD
Ante la irresponsabilidad
de la decisión tomada hoy
por Artur Mas de llevar a
cabo un referéndum ilegal
en Cataluña, quiero
transmitir un mensaje
de tranquilidad.

El PP será claro y firme: se cumplirán las
leyes democráticas y no se producirá un refe-
réndum de autodeterminación ilegal. Los que
buscan el conflicto con la democracia tendrán la
respuesta firme desde el Estado democrático.  

El PP no aceptará chantajes ni órdagos con
la soberanía nacional. Como partido de gobierno
que somos, trabajaremos para la convivencia y la
cohesión. Buscaremos los puentes necesarios para
mejorar lo que haya que mejorar dentro de la ley y
el estado democrático. Los partidos responsables te-
nemos la obligación de buscar puntos de encuentro
dentro de las leyes democráticas.

España también es de los catalanes. Y somos
muchos los catalanes que no estamos dispuestos a
renunciar a lo que es nuestro. Porque España tam-
bién somos nosotros. 

La Constitución española no admite divisio-
nes ni separaciones y, por tanto, el Estado demo-
crático garantiza que no se pueda realizar un
referéndum de autodeterminación que rompa nues-
tra convivencia.

El Gobierno de España mantendrá su res-
ponsabilidad y firmeza para garantizar la uni-
dad, la convivencia y la concordia de todos los
españoles.

El Partido Popular de Collbató les desea unas
felices fiestas.

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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El grup parlamentari socia-
lista ha prioritzat les actua-
cions en matèria de
cohesió social i salut a l’ho-
ra de plantejar les seves es-
menes als Pressupostos de
la Generalitat.

Les propostes que el
grup parlamentari socialista ha presentat al Parla-
ment es dirigeixen a realitzar reformes per a garantir
la sostenibilitat del sistema sense que el model uni-
versal d’accés a la salut es vegi amenaçat, són pro-
postes  dirigides a incloure les accions 2014-2017 i
les inversions previstes.

La portaveu socialista també ha volgut denunciar
la manca d’equitat territorial a la qual estan duent
les polítiques del Govern: «Des del PSC hem de-
fensat sempre que la crisi econòmica no pot
donar cap xec en blanc a cap govern per a des-
mantellar allò aconseguit pel conjunt d’agents
socials, polítics i professionals», i ha anunciat
que el grup parlamentari socialista ha presen-
tat una sèrie d’esmenes als pressupostos per tal
de blindar i millorar la xarxa de cobertura sani-
tària i social i que, a la nostra comarca, fan re-
ferència a equipaments com el CAP de Collbató,
entre altres de la comarca. «L’atenció a les per-
sones amb dependència i amb discapacitat
també seran actuacions prioritàries per als i les
socialistes».

El grup socialista de Collbató segueix lluitant per
garantir els serveis públics de l’estat del benestar,
com són l’educació, la sanitat, els serveis socials i la
seguretat, competències que el Govern del PP ha
posat en crisi iniciant-ne la privatització. La bona ges-
tió econòmica del servei públic com la que estem
fent a Collbató demostra que és possible.

Agrupació socialista de Collbató

LA PRIORITAT NO ÉS LA
GENT, SÓN LES COVES!
Recorden el «Plan E», un
invent de Zapatero per a
donar diners als ajunta-
ments per a obres més o
menys necessàries (algu-
nes gens) i mantenir així

personal de la construcció actiu uns mesos? Doncs
l’Ajuntament de Collbató acaba d’aprovar el pres-
supost per al 2014 amb una partida de 170.000 €
per a una rèplica en petita escala d’aquell pla: el Pla
per al foment de l’ocupabilitat i pla de barris. Tot i
portar aquest nom, curiosament, la partida no es
troba en l’apartat de «Foment de l’Ocupació», sinó
en el d’«Alcaldia». Es volen portar a terme algunes
petites obres en diversos barris de Collbató; algunes
seran necessàries, però d’altres no, i per descomptat
que contractar algunes persones durant uns mesos
no en millora l’ocupabilitat. Per fer-ho, caldria inver-
tir en formació, en augmentar les capacitats, en
orientació laboral... Però això és política a llarg ter-
mini i és menys popular que contractar personal. No
es busca crear ocupació estable; de fet, és un tema
que preocupa poc: tota la despesa en aquest capítol
és només per al sou de la tècnica.

Amb els pressupostos es defineixen les prioritats
del govern, i aquestes no són la gent. Alguns exem-
ples: hi ha 466.000 € dedicats íntegrament a les
coves en partides com «millora de la il·luminació:
260.000 €», «millora de la xarxa elèctrica: 80.000
€», «gestió externalitzada: 55.000 €», «web de
venda en línia: 11.000 €». En canvi, només aug-
menta en 7.000 € la partida d’emergències socials,
ni 20 € al dia.

La prioritat són les coves! I l’«autobombo»:
40.000 € per a aquesta revista i el Facebook de l’A-
juntament. Tot això, al GIC, no ens sembla bé!
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

SÍ, SÍ
Un 9 de novembre de fa
molts anys també hi havia
un munt de textos jurídics
que protegien un mur i
aquest va caure per la vo-
luntat majoritària i pacífica
de la gent. El mur del NO

a la consulta també caurà. CiU assumeix amb totes
les conseqüències fer possible la consulta.

El president Mas, responent a les desqualificacions
retrògrades del bloc autista, respon que: sense la
modificació dels textos jurídics les dones tindrien
prohibit votar i l’esclavitud seria legal.

CiU i particularment l’agrupació de Collbató
estem especialment satisfets per l’amplíssim acord
sobre la data i la pregunta de la consulta, i aquest
és el mandat majoritari del poble de Catalunya.
Mentre uns parlem de preguntar, altres parlen de
prohibir preguntar; mentre uns apel·lem a la volun-
tat majoritària del poble de Catalunya, altres apel·len
a una lectura capciosa de textos jurídics; mentre uns
apel·lem al diàleg i a la negociació, altres fan osten-
tació del no diàleg.

Amb aquest acord fem política; portem la realitat
dels nostres carrers al Parlament, realitat que no és
altra que persones d’ideologies molt diferents ens
donem la mà al servei d’una causa tan noble com la
democràcia, la llibertat i Catalunya. Donar-nos la mà,
preguntar-nos, il·lusionar-nos ens fa sentir més de-
mòcrates i més catalans. Des de CiU sabem les altes
dosis de transcendència, fermesa i lideratge que
calen per a assolir aquests objectius.

Entre tots ho hem fet bé... i seguirem fent-ho bé
per fer-ho possible!

Agrupació Local de Convergència Democràtica
de Catalunya

PRESSUPOST 2014
En el darrer ple ordinari de
l’any, es va sotmetre a vo-
tació el Pressupost Munici-
pal per al 2014, on
s’estableixen les prioritats
de govern per al proper
any.

Com a grup de l’oposició, podem adoptar dues
postures: una, potser més còmoda, seria oposar-nos
d’entrada a la proposta que ens presentin; l’altra, més
participativa, implica estudiar el pressupost i negociar
per intentar introduir-hi millores.

Pel nostre tarannà, sempre intentem optar per la
segona, però no sempre és a les nostres mans: de-
pendrà de la voluntat de l’equip de govern.

Al pressupost del 2014 hi ha aspectes que no ens
agraden. Tanmateix, hem pogut incorporar-hi algu-
nes propostes, com: l’ampliació de la partida d’emer-
gències socials, l’arranjament de la zona del túnel de
l’Exprés i del voltant del CEIP Mansuet, el projecte
d’ampliació del cementiri municipal o la commemo-
ració del Tricentenari dels fets del 1714. 

Malgrat això, hi ha propostes que no han estat re-
collides, i, a més, no compartim algunes de les prio-
ritats del pressupost, motiu pel qual hem optat per
l’abstenció.

Durant el mateix ple es va aprovar també una de-
claració institucional de suport a la consulta del 9 de
novembre (tan sols amb un vot en contra). 

Ja hem començat el 2014, un any en què tot in-
dica que tindrem la sort de poder viure la Història,
amb majúscula, en primera persona; tindrem la pos-
sibilitat de tornar a recuperar la nostra llibertat com
a poble i, a més, de la manera més democràtica pos-
sible: votant. Feliç 2014!

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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El proper 16 de gener, a la Sala Por-
tals a partir de les 19.30 h, està
programat l’acte de presentació del
projecte «Collbató Negre», la ini-
ciativa dedicada a la promoció de
la literatura negra i policíaca. L’acte
comptarà amb la visita de l’escrip-
tor Luis Gutiérrez Maluenda, qui
presentarà el seu llibre La fiesta,
publicat per l’editorial Alrevés.
Aquest serà el preàmbul al pro-
grama de «Collbató Negre», que
es durà a terme la darrera setmana
del mes de març i que aplegarà ac-
tivitats com conferències, presenta-
cions de llibres i la visita d’escriptors
i editorials de novel·la negra.

Collbató Negre 
es presenta 
en societat

Els sensors de les coves del 
Salnitre comencen a oferir 
dades
Als mesuraments d’humitat i temperatura 
s’han afegit recentment els que es realitzen 
del CO2

Amb la voluntat de conèixer com poden
afectar les condicions atmosfèriques o la
presència de visitants la preservació de les
coves del Salnitre, al llarg d’aquest 2013
s’iniciaven uns mesuraments, a través de
sensors, de la humitat i la temperatura que
es registren en aquest espai. Aquests, rea-
litzats des de la Regidoria de Turisme en
col·laboració amb la Universitat de Barce-
lona, ja ofereixen els primers resultats com
que a l’interior de les coves es registren
mitjanes de 15,07 ºC i d’una humitat del
92%. En tot cas, entre el més significatiu
es troba la constatació que la possible in-
fluència del trànsit de visitants en els pa-
ràmetres de temperatura i humitat relativa
només és rellevant durant el pas dels grups
de visitants.

Registres de CO2

En tot cas, aquesta informació s’ha de

complementar amb la continuïtat del re-
gistre a llarg termini i amb el coneixement
de les dades de CO2: en aquest sentit, cal
destacar que, recentment, s’han començat
a registrar dades dels nivells existents de
diòxid de carboni.

La muntanya de Montserrat tanca el 2013
amb un increment de visitants
El Patronat de la Muntanya de Montserrat, amb participació collbatonina,
es reunia per avaluar l’any

La darrera trobada del Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat, amb la presència de
l’alcaldessa, Ana Úbeda, deixava una pre-
visió d’increment de visitants per al tanca-
ment del 2013 respecte a l’any anterior,
quan es van comptabilitzar 2.028.873 vi-
sitants. Entre els aspectes més destacats
del tipus de visites registrades es troba la
constatació que cada cop és més gran el
nombre de persones que fan servir el
transport públic en comptes dels vehicles
particulars per a accedir-hi.

Conservació de l’espai
Un dels principals objectius del Patronat és
la preservació de la muntanya. En aquest

sentit, i dins de les actuacions realitzades
al llarg de l’any passat, destaca la col·labo-
ració amb les Associacions de Defensa Fo-

restal en el treball desenvolupat al Serrat
dels Gatells o en el control de l’abocament
de runes.
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La Fira de Nadal dóna inici a les festes

L’arribada del Nadal i de les activitats commemoratives que
tenen lloc al municipi venia marcada novament per la cele-
bració de la Fira de Nadal els passats dies 14 i 15 de desem-
bre. Enguany, la fira, dedicada a les tradicions nadalenques
i als productes artesans, es presentava renovada, en especial
pel que fa als actes paral·lels que acull, en els quals tenien
especial protagonisme els més menuts. Al llarg de la seva ce-
lebració també trobàvem la presentació de la novel·la Salni-
tre, d’Antoni Real, ambientada a les coves del Salnitre, la
celebració del Quinto Solidari amb La Marató de TV3 o el
lliurament de premis del concurs de pessebres.


