
El Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) és el document en el qual es re-
cullen aspectes bàsics sobre el desenvolu-
pament urbà d’una població, com poden
ser la mobilitat, l’habitatge, el desenvolu-
pament econòmic o les infraestructures. I
amb l’objectiu de garantir que el POUM
de Collbató, de propera redacció, aplegui
les inquietuds i necessitats de la població,

s’ha posat en marxa el Consell Assessor
Urbanístic Municipal, integrat per ciuta-
dans i representants municipals.

En una fase més avançada dels treballs
del POUM tots els collbatonins i collba-
tonines estaran també convidats a fer-hi
les seves aportacions. Per tal de vehicu-
lar-les s’establirà un procés de participa-
ció. (Pàgina 7)

El futur del municipi es fa
participatiu
Comencen les trobades del Consell Assessor Urbanístic
Municipal per a la redacció del POUM
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L’aplicació de pràctiques respectuoses amb el medi ambient permet accedir a bonificacions en taxes i impostos (Pàgina 6)

Portes obertes 
i millores als 
centres educatius
(Pàgina 11)

El Pla de Barris
arriba a la 
Font del Còdol
(Pàgina 9)

Tres són els plans d’ocupació que ac-
tualment es duen a terme a Collbató
per a oferir directament treball i for-
mació a persones que es troben amb
especials dificultats per a introduir-se
al mercat laboral. L’objectiu d’aquests
programes és incrementar les aptituds
de les persones beneficiàries a l’hora
de trobar, un cop finalitzat el pla, un
lloc de treball i oferir-los una font
d’ingressos durant el temps estipulat
a la seva contractació. (Pàgina 4)

L’ocupació com
a prioritat
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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 febrer · març 2014

Un taller per a dones a la recerca
de la igualtat
El proper 24 de febrer s’inicia la primera trobada de les quatre pre-
vistes dins del nou taller dirigit a les dones del municipi que, en
aquesta ocasió, se centrarà en la recerca de la igualtat entre gèneres.
Així, les trobades —de 16 a 18 h a la seu de l’Associació de Dones,
situada al passeig de la Fumada, 8— constaran d’una part teòrica i
una de pràctica. En aquest sentit cal destacar també la propera ce-
lebració, el 3 de març a partir de les 10 h a la Sala Portals, d’una xer-
rada sota el títol «La desigualtat de gènere en el món laboral».

Adrià Garcia Closa, campió 
d’Espanya de salt de trampolí
El collbatoní Adrià Garcia Closa ha aconseguit la medalla d’or als
Campionats d’Espanya d’Hivern absoluts de natació en la categoria
de salt des de plataforma a 10 metres. El saltador local assolia
aquesta nova fita en la seva trajectòria aconseguint guanyar 314,45
punts a la competició que tenia lloc al Centro M-86 de Madrid.

El taller d’orgues Blancafort 
restaura l’orgue de la catedral 
d’Arequipa, al Perú
El taller de la nostra vila dedicat a la construcció i restauració d’or-
gues ja ha finalitzat la restauració de l’orgue de la catedral peruana
d’Arequipa, consistent en el desmuntatge de tot l’instrument, la
seva neteja i un ajust de la seva totalitat. Per motius patrimonials,
l’instrument, construït al 1854 pel reconegut orguener belga Fran-
çois Loret, no va poder ser traslladat fins a Collbató, per la qual
cosa van ser els tècnics del taller els que es van haver de desplaçar
fins el país llatinoamericà.

Dissabte 1 de febrer
18 h
Cinema familiar: L’origen 
dels guardians
Preu: 3,50 €
CASINET

Dissabte 8 de febrer
17 h
Ball d’avis
CASINET

Dimecres 12 de febrer
De 8 a 16.30 h
Cicle de passejades
LLIÇÀ D’AMUNT

Diumenge 16 de febrer
Mercat de la Tradició

Dijous 20 de febrer
19.30 h 
Presentació del llibre Un buen 
invierno para Garrapata de 
Leo Coyote
SALA PORTALS

Divendres 21 de febrer
De 17 a 18.30 h
Jornada de portes obertes
ESCOLA LA SALUT

Divendres 28 de febrer
De 15 a 16.30 h
Jornada de portes obertes
ESCOLA MANSUET

Dissabte 1 de març
Cinema (pel·lícula a concretar)
Preu: 3,50 €
CASINET

Diumenge 9 de març
Festa de Carnestoltes
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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

Recentment l’Ajuntament de Collbató
ha fet una passa més en la seva volun-
tat de fer del consistori un ens més
obert, participatiu i compartit. En con-

cret, ja ha començat la seva feina el Con-

sell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM),

format per ciutadans i representants mu-

nicipals. Aquest consell tindrà una tasca

tan fonamental per a la nostra vila com és

vetllar pel desenvolupament del Pla d’Or-

denació Urbanística Municipal (POUM),

que establirà el model de població per al

qual treballarem en els pròxims anys. A

aquest primer pas seguirà, properament,

l’inici d’un procés de participació obert a

tota la ciutadania per a recollir en el POUM

el màxim nombre d’inquietuds i sensibili-

tats possible.

No deixa de ser sorprenent que, mentre

els municipis treballem cada cop més en-

vers a nous models de democràcia que si-

guin més participatius, des del govern
de l’Estat es promoguin mesures com
les que inclou la Llei de Racionalització

i Sostenibilitat de l’Adminis-
tració Local, destinada a re-
tallar les competències dels
ajuntaments.

En un acte de veritable popu-

lisme, aquesta llei, sota l’excusa

de l’estalvi en temps de crisi,

pretén retallar les competències

i, com a conseqüència, els ser-

veis que els ajuntaments oferim

a la ciutadania. Això sí: no té en

compte que, mentre que les administra-

cions locals representem el 13% de la des-

pesa pública global i el 4’1% del deute

públic, l’Estat acumula el 53% de la
despesa pública i el 65’9% del deute.

Volen protegir el ciutadà seguint amb

la seva línia de retallades i oblidant que

els ajuntaments apleguem responsabili-

tats —com a primera línia de l’acció de

l’administració que som— com l’educa-
ció de 0 a 3 anys, bona part dels ser-
veis socials o una part fonamental del
treball per al foment de l’ocupació.

Sincerament, no sembla la millor manera

de vetllar pels interessos comuns.

És en aquest sentit que us vull convidar

a defensar un model, el dels municipis,

del qual totes i tots ens hem de sentir
responsables.

Els ajuntaments, una 
responsabilitat 
compartida

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

El govern de l’Estat
pretén retallar

les competències i els
serveis que

els ajuntaments oferim
a la ciutadania

Editorial
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El passat mes d’octubre, la Guàrdia
Municipal de Collbató prenia part
en un curs de perfeccionament de
tècniques d’actuació amb la de-
fensa taser. El taser és una arma
dissenyada per a reduir una per-
sona mitjançant descàrregues elèc-
triques destinades a confondre els
músculs motors. L’objectiu es veu,
d’aquesta manera, immobilitzat de
manera temporal.

La Guàrdia 
Municipal 
amplia la seva
formació

Actualment l’Ajuntament participa en
tres plans d’ocupació destinats a crear
llocs de treball amb especial incidència
entre aquells col·lectius de la població
que tenen més dificultats per a accedir al
mercat laboral o que es troben en una si-
tuació econòmica més difícil. Un dels tres
projectes compta amb un 100% de fi-
nançament municipal mentre que els al-
tres dos es troben subvencionats pel
Servei d’Ocupació de Catalunya a través
del Consell Comarcal del Baix Llobregat.

Entre les diverses contractacions que
s’han assolit a través d’aquestes iniciati-
ves es troben aquelles destinades a donar
suport al Pla de Barris —vegeu pàgina
9—, que té per objectiu millorar els es-
pais públics a tots els nuclis de Collbató.

Els plans d’ocupació, una opció
per a les persones amb dificultats
d’accés al mercat laboral
El nostre municipi pren part en tres plans d’ocupació 
diferents dirigits de manera preferent a col·lectius 
com els joves

El Pla de Barris
per a la millora dels espais

públics compta amb el
suport del pla

d’ocupació local

Les coves del Salnitre opten a
nous ajuts de la Generalitat
La subvenció a la qual s’opta està destinada 
exclusivament al desenvolupament de plans 
de foment territorial del turisme

Un dels principals atractius turístics del
municipi, les coves del Salnitre, continua
sent objecte de diferents treballs destinats
a assolir el màxim finançament possible
per a impulsar tant la seva preservació com
l’experiència de la seva visita. Així, a través
de la gestió de les regidories de Promoció
Econòmica i Turisme, les
coves opten a les subven-
cions destinades a ens lo-
cals de Catalunya per al
desenvolupament de plans
de foment territorial del
turisme de la Generalitat
de Catalunya.

Reduint la inversió
pròpia
En aquest sentit, el regidor
Ramon Ferrer considera
que el projecte de les
coves del Salnitre s’adapta
perfectament a les bases

d’uns ajuts que poden arribar a un màxim
de 600.000 €. La consecució d’aquesta
subvenció, juntament amb les aportacions
dels fons FEDER i del pla «Xarxa de Go-
verns Locals», permetria fer la inversió
amb una aportació de fons propis inferior
al 10%.
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L’Ajuntament ha acordat presentar
al·legacions a l’aportació establerta
al Fons de Cooperació Local de la
Generalitat de Catalunya en consi-
derar que l’assignació decretada
per al nostre municipi no correspon
amb el que estableix la legislació en
aquest aspecte. A través de la dis-
tribució d’aquest fons, destinat a fi-
nançar globalment l’activitat dels
ens locals, realitzada per a aquest
2014, a Collbató li correspondrien
68.527,57 €. El consistori consi-
dera, en tot cas, que, entre altres
qüestions, la decisió del govern ca-
talà infringeix el principi de reserva
de llei establert per l’article 219.1
de l’Estatut d’Autonomia de Cata-
lunya. Per aquest motiu, la nostra
vila reclama que es deixi sense
efecte la distribució efectuada i
se’n realitzi una de nova.

El municipi presenta
al·legacions a 
l’aportació del Fons
de Cooperació Local

Aquest passat 23 de gener l’alcaldessa,
Ana Úbeda, signava amb el president de
la Diputació de Barcelona, Salvador Esteve,
dos convenis mitjançant els quals el nostre

municipi rebrà prop de 590.000 € a través
del pla «Xarxa de Governs Locals». D’una
banda, el municipi disposarà de 428.000
€ que seran destinats a la creació de la bi-
blioteca municipal que s’ubicarà al futur
Casal de Cultura.

La segona de les aportacions, per un
valor de 159.000 €, estarà destinada a la

millora i dinamització turística de les coves
del Salnitre.

Entra en vigor la reforma 
dels ens locals, amb l’oposició
del consistori collbatoní
La coneguda com a llei ARSAL suposa en la pràctica
una retallada en l’autonomia dels ajuntaments

Aquest passat 31 de desembre entrava
en vigor la Llei de Racionalització i Soste-
nibilitat de l’Administració Local, la cone-
guda com a «llei ARSAL», que el govern
de Madrid ha impulsat per reformar les

administracions locals. Ja al mes de març
del 2013 l’Ajuntament de Collbató mos-
trava la seva oposició a la decisió de l’Es-
tat, que suposa una retallada en
l’autonomia i en les competències dels

consistoris, a través de l’aprova-
ció d’una moció presentada con-
juntament per tots els grups amb
representació municipal a excep-
ció del PP.

Complir amb el 
finançament
En aquell moment, la nostra vila,
a més de mostrar el seu rebuig a
l’avantprojecte, reclamava del
govern central que complís amb
el pagament de les aportacions
econòmiques que afecten les
competències de la Generalitat i
dels ens locals, especialment en
matèria social i educativa.

L’Ajuntament signa subvencions per prop de
590.000 € de la Diputació de Barcelona
Les aportacions es destinaran a la instal·lació de la biblioteca municipal al futur
Casal de Cultura i a la millora i dinamització turística de les coves del Salnitre

Una part destacable
de la inversió, 428.000 €,

es destinarà a la
creació de la futura

biblioteca
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Treballar pel medi ambient també suposa
un estalvi econòmic
Les ordenances fiscals recullen fins a set bonificacions a taxes i impostos
per bones pràctiques mediambientals

Desenvolupar rutines o aplicar sistemes
que beneficiïn el medi ambient suposa
també un benefici econòmic a través de les
diferents bonificacions que es recullen a les

ordenances fiscals. En el cas de la Taxa per
la recollida, transport i tractament dels re-
sidus municipals domiciliaris i comercials
podem estalviar-nos un 11% o un 16% del

seu cost fent servir la deixalleria per a ges-
tionar els residus especials i voluminosos,
un 16% que també poden aconseguir
aquells que realitzen compostatge casolà.

Estalvi en l’IBI
Destaca també el cas de l’IBI, on podem
rebre bonificacions per instal·lar sistemes
per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de
l’energia provinent del sol a la llar; siste-
mes d’estalvi a través de plaques solars tèr-
miques per a l’obtenció d’aigua calenta
sanitària; sistemes d’estalvi energètic al
consum de calefacció, o sistemes d’estalvi
d’energia elèctrica mitjançant la instal·lació
de plaques fotovoltaiques. Per a més infor-
mació, els interessats poden adreçar-se a
l’Ajuntament.

El servei de recollida d’escombraries
municipal ha incorporat un nou
camió. Aquest, adquirit per l’em-
presa concessionària del servei
sense cap cost per al municipi, té
entre les seves principals caracterís-
tiques ser més silenciós en el seu
funcionament i reduir les emissions
que realitza.

Un camió més 
silenciós per a 
la recollida 
d’escombraries

El municipi aposta per l’ús de
contenidors reutilitzats
Al llarg d’aquest 2014 se substituiran progressivament 
els contenidors que es troben malmesos

L’Ajuntament de Collbató ha adquirit una
sèrie de contenidors per a dipositar escom-
braries (vidre, envasos i cartró) que tenen
com a principal característica el fet de trac-
tar-se d’equips reutilitzats: seran, doncs,
receptacles que ja han estat fets servir i
que han estat condicionats i reparats per
a tenir una segona vida. D’aquesta ma-
nera, l’objectiu és col·laborar amb el propi
sistema de recollida d’escombraries que

s’aplica al nostre municipi amb la reutilit-
zació de recursos i l’estalvi energètic que
aquest suposa.

Reemplaçant 
contenidors
Durant aquest 2014 es procedirà a reem-
plaçar els contenidors que es troben mal-
mesos per la seva pròpia degradació o per
l’acció del vandalisme.
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Properament es durà a terme la licitació per
a atorgar la redacció del Pla d’Ordenació
Urbanística (POUM) de Collbató, el pla que
establirà el model de municipi en termes de
mobilitat, habitatge, revitalització econò-
mica, usos del sòl, infraestructures, xarxa
d’equipaments o patrimoni. I amb l’objectiu
que el projecte que definirà les línies estra-
tègiques del desenvolupament de la nostra
vila per als propers anys pugui recollir les

principals inquietuds de la ciutadania, ja
s’ha posat en marxa el treball del Consell
Assessor Urbanístic Municipal (CAUM).
Aquest ens està integrat per ciutadans i per
membres dels grups polítics amb represen-
tació municipal i compta amb la presència
d’un assessor urbanístic. Aquest consell té
funcions consultives i de coordinació de les
actuacions a desenvolupar entorn del Pla
per tal de garantir la presència dels repre-
sentants municipals i del teixit associatiu.

Al llarg dels propers mesos, els treballs de
redacció del POUM es veuran completats
amb un procés de participació ciutadana a

través del qual es convidarà el conjunt de
collbatonins i collbatonines a realitzar les
seves aportacions.

El POUM s’obre a la participació 
del municipi
Ja ha començat el treball del Consell Assessor Urbanístic Municipal (CAUM),
integrat per ciutadans i representants municipals

Un cop comenci la
seva redacció

s’iniciarà un procés de
participació obert a tota

la ciutadania
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Al llarg d’aquest passat mes de
gener, i un cop finalitzades les tas-
ques de poda, es procedia a la tala
dels arbres de l’avinguda Principal
—davant de les pistes de tennis de
la zona esportiva— i del carrer Sant
Corneli. Els treballs venien motivats
per la feblesa dels exemplars, que
es trobaven corcats en el seu inte-
rior, i el risc de caiguda que aquesta
suposava. Fins el moment els esco-
cells es troben oberts, ja que el pro-
cediment habitual així ho indica,
per la qual cosa es recomana als
vianants que travessin aquests es-
pais que extremin les precaucions
per tal d’evitar accidents.

El passat 16 de gener tenia lloc a la Sala
Portals la presentació oficial del projecte
creat entorn de la literatura negra i policí-
aca «Collbató Negre». L’acte va comptar
amb la presència de l’escriptor Luis Gutiér-
rez Maluenda, qui va presentar la seva dar-
rera obra, La fiesta. De la mateixa manera,
durant la trobada també es va avançar la
propera celebració de les que seran les pri-
meres Jornades de Novel·la Negra del nos-
tre municipi, que se celebraran del 28 de
març al 6 d’abril.

En tot cas, la propera cita amb «Collbató
Negre» serà el 20 de febrer a la Sala Por-
tals, a partir de les 19.30 h, amb la presen-
tació de la novel·la Un buen invierno para
Garrapata, de Leo Coyote.

Es posa en marxa el projecte
«Collbató Negre»
La propera activitat del programa serà la presentació del
llibre Un buen invierno para Garrapata, de Leo Coyote

Aquest passat 23 de gener es posava en
marxa el cicle de caminades per a la gent
gran que organitza l’Ajuntament amb la
col·laboració del Casal d’Avis Sant Corneli i
la Diputació de Barcelona. En la primera de
les sortides, amb un recorregut de 9 quilò-
metres, els participants van poder apropar-
se als espais naturals que formen part del

delta del Llobregat. Al llarg dels propers
mesos hi ha programades sis caminades
més; tres d’elles, pels camins de Collbató.

Inscripcions
Les inscripcions poden realitzar-se al casal
—de dilluns a divendres de 16 a 19 h— i a
les oficines de l’Ajuntament.

Primera sortida del cicle 
de caminades per a la gent gran
d’enguany
Els participants van poder visitar en la primera
de les caminades la zona del delta del Llobregat

Des d’aquest passat 29 de gener, ja
es troben obertes les inscripcions
per a prendre part en la Cursa de
l’Alba i en la primera Marató de
Montserrat, que se celebraran a la
nostra vila el proper 11 de maig.
Les dues curses portaran els corre-
dors fins al cim de Sant Jeroni. La
Cursa de l’Alba té un recorregut de
24 km i un desnivell positiu de
1.100 m, mentre que la Marató de
Montserrat té la clàssica «distància
marató» de 42,195 km i un desni-
vell positiu de 2.550 m. Per a més
informació poden consultar-se els
webs www.cursalba.cat i
www.maratomontserrat.cat.

Obertes les 
inscripcions de la
Cursa de l’Alba

Tala d’arbres en
risc de caiguda



La Font del Còdol és el nou nucli del mu-
nicipi on actualment es desenvolupa el Pla
de Barris, el projecte municipal de millora
integral dels espais públics que afectarà
per fases tots els barris de Collbató. Els tre-
balls començaven un cop han quedat en-
llestides les millores dutes a terme al barri
de les Illes, on destaquen aquelles que
tenen per objecte millorar l’accessibilitat
entre aquesta zona i el nucli.

Pel que fa a la Font del Còdol, les prin-
cipals actuacions previstes són la millora de
l’accés amb el Pla del Castell pel túnel de

la Bayer, treballs a la zona verda de la plaça
de la Font del Còdol, la reparació dels pa-
nots del carrer de la Font del Còdol i la mi-
llora de l’estat d’urbanització del carrer de
la Riera, que es completaran amb altres
petites intervencions.
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El Pla de Barris passa de les Illes 
a la Font del Còdol
Ja s’han iniciat a la Font del Còdol els diferents treballs que al llarg de les 
properes setmanes tindran per objecte els seus espais públics

L’accés al Pla
del Castell o la zona verda

de la plaça seran
alguns dels espais en els

quals es treballarà



LA REALIDAD DE 
COLLBATÓ
Quiero hablar de Can Mi-
grat, un barrio «olvidado
por el equipo de go-
bierno», olvidado solo a la
hora de cumplir con los
servicios que  como ciuda-

danos merecemos, porque no es olvidado cuando
de pagar impuestos se trata. El barrio de  Can Mi-
grat viene sufriendo apagones en el suministro pú-
blico eléctrico, entre tres y cuatro días a la semana,
incluso las dos últimas Navidades, cuando han su-
frido apagones de hasta cinco días seguidos. El
mantenimiento de sus jardines es inexistente, por-
que, aunque cuentan con riego automático, nunca
se ha hecho funcionar. La sensación de los vecinos
es seguramente cierta: ¡el Ayuntamiento no sabe ni
que existen! Y seguimos con las parcelas particula-
res que están totalmente abandonadas y faltas de
limpieza, lo que supone un alto riesgo de incendio
durante el verano y, a la vez, provocan una nula vi-
sibilidad en las esquinas para los vehículos, con su
consiguiente riesgo.

No podemos dejar de hablar de la plaza Can Pe-
relloc, donde las hierbas alcanzan, por su aban-
dono, una altura de más de 1,5 metros, o de la nula
poda de árboles. Un barrio, como tantos de nuestro
pueblo, donde su mobiliario urbano ¡¡está roto!!
Can Migrat cuenta con ocho fuentes, «todas
rotas», bancos y papeleras «destrozados» y así po-
dríamos seguir. Y no importa que sus representan-
tes o sus vecinos se quejen al Ayuntamiento: el
equipo de gobierno desoye sus reclamaciones y se
niegan a reunirse con ellos. El equipo de gobierno
cobra de los ciudadanos, pero al parecer no les im-
porta cómo viven aunque pagan sus impuestos por
un servicio que no reciben.
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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Els integrants de l’Agrupa-
ció del PSC de Collbató,
sense cap excepció, estem
a favor del dret a decidir, i
volem fer-ho públic de
forma inequívoca. Evi-
dentment, no tots esta-
ríem a favor de la

independència de Catalunya, però això ja serien «fi-
gues d’un altre paner».

Els socialistes de Collbató creiem que es pot ser
independentista i mantenir els pensaments més pro-
funds del socialisme, no és incompatible. Pensem
que el dret a decidir i, si s’escau, perquè així ho vol
el poble, la independència no són patrimoni de
ningú: és un sentiment  que se sent o no, indepen-
dentment del color polític de cadascú. Tampoc els
partits són patrimoni del seus dirigents.

La situació actual és purament conjuntural; si Ca-
talunya esdevingués independent, en el seu nou
Parlament, caldrien representants de tots els partits;
o és que algú pot pensar que el PSC, que històrica-
ment ha lluitat com qui més pel progrés i les lliber-
tats de Catalunya, no participaria en unes eleccions
al Parlament de Catalunya independent? És per tot
això que els companys socialistes de Collbató segui-
rem mantenint el nostre compromís amb el nostre
partit, el PSC. Hem treballat, treballem i treballarem
moguts per l’amor que sentim pel nostre poble;
aquesta és la nostra única motivació, i les sigles del
PSC ens han permès, amb el seu ajut, poder-ho fer.
La política supramunicipal no és per a nosaltres, és
per als polítics.

No volem deixar passar l’ocasió de felicitar tots/es
els/les qui heu fet possible enguany la celebració de
les festes de Nadal, amb tant d’èxit i orgull; no de-
falliu!, la tasca és fantàstica.

Enhorabona!

Agrupació socialista de Collbató

En el darrer ple municipal,
la regidora de Medi Am-
bient va explicar la rehabi-
litació de la bassa de Can
Bros, al nucli antic. Va dir
que el paratge estava ca-
talogat com a zona hu-
mida i que l’actuació havia

consistit a impermeabilitzar la bassa i plantar-hi es-
pècies de plantes de zones humides. Sobre el mur i
la canalització de pedra que antigament portava
l’aigua a la bassa, no s’havia pogut recuperar per-
què «era molt car».

Doncs bé, la realitat és que la bassa no figura en
cap inventari públic de zones humides de Catalunya
ni és cap element del patrimoni natural, sinó que és
un element del patrimoni cultural immoble. Està de-
clarada Bé Cultural d’Interès Local, figura al Mapa
Local de Patrimoni Cultural i a l’inventari de patri-
moni industrial del Museu Nacional de la Ciència i
la Tècnica de Catalunya; s’esmenta al capbreu del
1496 i formava part de la xarxa de basses d’aigua
de pluja que servien per a rentar-hi roba o abeurar
animals, dins l’antic conjunt medieval de Collbató
(com els pous, les eres, els molins d’oli, els recs, els
forns...). Amb l’actuació de l’Ajuntament s’ha per-
dut bona part dels elements que configuraven la
bassa històrica; en concret, la canalització de l’aigua
provinent del turó del castell i el mur que serveix per
a contenir-la.

En resum: una construcció medieval ha quedat
convertida en un estany per a oques. Aquest con-
sistori, que es manifesta tan preocupat pel turisme,
acaba de malmetre un element de l’escàs patrimoni
històric que ens queda. Mala manera d’atraure visi-
tants i dinamitzar la nostra economia, si no s’és
capaç d’entendre què és Collbató.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

VOLEM VOTAR I 
VOTAREM
Catalunya i els catalans
tenim dret a decidir el nos-
tre futur com a poble, sem-
pre lliurement, pacíficament
i democràticament.

El procés va endavant i
no té retorn. Ara ens cal serenitat i convicció per a
anar superant tots els obstacles que ens trobarem
pel camí. També ens caldrà molt seny i molta fer-
mesa en la nostra voluntat de decidir el nostre futur.

No serà fàcil ni ràpid; ens posen i posaran cada ve-
gada més pals a les rodes per a fer entrebancar el pro-
cés. Però aquest procés sortirà endavant sempre que
siguem un poble cohesionat i amb prou resistència.

Ara, més que mai, cal treballar de forma compro-
mesa i organitzada perquè la consulta sigui un èxit
en tots els sentits. La feina que hem de fer és cosa
de totes les persones d’aquest país que aspirem a
la llibertat. Hem de sumar esforços arreu. No hem
de menysprear ningú (ja ho fan altres) i els indecisos
els hem d’acompanyar.

Estem, per la voluntat i manera de ser del nostre
poble, en un procés que genera molta enveja arreu:
enveja de la mobilització social, enveja de la deter-
minació dels partits polítics, enveja de l’actuació co-
herent d’un Govern que compleix el que va
prometre, enveja de l’activitat dels agents socials
que internacionalitzen el debat i enveja del procés
intel·lectual per a generar projeccions de futur. I, so-
bretot, enveja per la il·lusió que genera sortir d’un
estat que ens tenalla. Aquesta és la nostra força i la
clau del nostre èxit.

Està en les nostres mans guanyar el nostre futur
col·lectiu de llibertat, benestar, prosperitat i justícia
social.

Lluís Capdevila
President CDC Collbató

SÍ SÍ PER A VIURE 
MILLOR
En aquests darrers mesos, a
Catalunya estem vivint uns
dels moments més impor-
tants de la nostra història,
ja que tenim l’oportunitat
de decidir un futur millor

per al nostre país i per a la nostra gent.  
La independència no resoldrà tots els problemes,

però sí que farà que siguem els catalans els qui deci-
dim en tot moment què fer, igual que la resta de po-
bles del món que són sobirans, amb els seus encerts i
els seus errors.

ERC defensem el doble SÍ a la consulta del proper
9 de novembre per poder tenir i gestionar tots els re-
cursos que generem.

Defensem el doble SÍ per poder dissenyar i imple-
mentar una política econòmica que generi ocupació
de qualitat i ens posicioni bé en un mercat cada cop
més global i competitiu. Defensem un doble SÍ per
poder dur a terme una política educativa amb valors,
per poder bastir una ciutadania oberta i tolerant, al-
hora que preparada, eficient i crítica. Defensem un
doble SÍ per poder dur a terme les infraestructures que
ens vertebrin el país, que ens comuniquin amb Europa
i el món i que, al mateix temps, siguin respectuoses
amb el medi ambient. Defensem el doble SÍ perquè
volem el millor per als nostres fills, per poder construir
entre tots un nou estat, un país on tots els que en for-
mem part (vinguem d’on vinguem i parlem la llengua
que parlem) puguem decidir en llibertat el nostre futur.

Des de Collbató hem aconseguit generar uns con-
sensos molt majoritaris al voltant del Dret a Decidir,
que esperem que s’encomanin a la resta del país, ja
que per sobre de la pertinença partidista hi ha l’interès
del país.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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Aprofitant les vacances escolars de Nadal
s’han dut a terme diversos treballs de millora
als centres escolars de la vila: concretament,
ha estat pintada la façana de la llar d’infants
municipal L’Abellerol, on també s’han reom-
plert els diversos sorrals destinats al joc in-
fantil; aquest treball de reposició de sorra
també s’ha desenvolupat a les dues escoles
de primària. Les actuacions s’han completat
amb la poda de l’arbrat i la millora dels sis-
temes de desguàs d’aigües pluvials.

Properament, les famílies tindran la pos-
sibilitat de conèixer aquests equipaments
en primera persona a través de les jornades
de portes obertes que s’hi programen
anualment. La primera d’aquestes serà la
de l’escola La Salut, el proper 21 de febrer
—de 17 a 18.30 h—, a la qual seguirà l’es-
cola Mansuet, el 28 de febrer —de 15 a
16.30 h—. Ja al març serà el torn per a l’ins-
titut —el dia 5 de 17 a 18.30 h—, i el 26
d’abril, el de la llar d’infants —de 10.30 a
12 h—.

Treballs de millora als centres educatius
durant les vacances nadalenques
Properament els centres iniciaran les seves respectives jornades de portes obertes
per a les famílies

Durant les jornades
de portes obertes es poden

conèixer els centres i els
seus respectius programes
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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

Els Reis Mags visiten Collbató un any més

El passat dia 5 de gener el municipi tornava a rebre la visita
de Ses Majestats els Reis Mags de l’Orient amb una caval-
cada que creixia notablement, respecte a l’any anterior, en
el nombre de participants i de carrosses gràcies a la coor-
dinació de la comissió organitzadora i dels voluntaris que
van prendre-hi part. L’impuls significatiu que rebia l’esde-
veniment, amb el treball de més de 170 persones, permetia
viure una de les nits de Reis més espectaculars de les cele-
brades al municipi.

Els Reis van arribar, a més, a totes les llars gràcies nova-
ment a les donacions d’empreses i ciutadans que van coo-
perar amb els Serveis Socials municipals o al torneig
organitzat el dia 4 de gener per Slam Padel. Aquesta do-
nació també va servir per a recollir material escolar que el
dia 15 de gener es va repartir juntament amb els lots d’a-
liments del banc d’aliments municipal.


