
Collbató és actualment el segon municipi
del Baix Llobregat amb menys persones a
l’atur. Un dels aspectes
que incideixen directa-
ment en aquest fet el
trobem en la creació de
llocs de treball. Des del
gener de 2013 fins al
gener d’aquest 2014
s’ha experimentat una baixada de l’atur
del 8,6%, un dels descensos més impor-
tants a nivell comarcal.

Entre les claus que permetrien explicar
aquesta situació trobem l’acció municipal,

ja que ha estat respon-
sable de més d’una
trentena de contracta-
cions tant directament
com indirectament. El
contacte amb el teixit
empresarial, la borsa

de treball o els plans d’ocupació han estat
algunes de les eines que han permès asso-
lir aquesta fita. (Pàgina 5)

Es consolida la tendència a
la baixa de l’atur
L’acció municipal ha aconseguit la creació de més 
de 30 llocs de treball al llarg de l’últim any
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El Pla Director de la Bicicleta es redacta amb la participació de la ciutadania (Pàgina 9)

S’obre el període
de preinscripcions
per als estudiants
(Pàgina 7)

Comencen els 
últims treballs al
Casal de Cultura
(Pàgina 6)

Collbató ja disposa de la Taula de Ser-
veis Socials, a la qual s’apleguen els
principals agents que treballen al nos-
tre municipi per l’atenció social de les
persones. La voluntat d’aquest nou
ens, on trobem ONGs, voluntaris i el
propi consistori, és aconseguir establir
polítiques comunes que permetin que
les accions que es duen a terme siguin
més efectives. De la mateixa manera,
la taula es troba oberta a totes aque-
lles entitats i agrupacions que desen-
volupin, ni que sigui de manera
puntual, actuacions en els camps de la
solidaritat i la cooperació. (Pàgina 4)

Un nou ens 
per a coordinar
l’ajut social

El municipi lluita
contra l’atur amb plans
d’ocupació o la seva

pròpia borsa de treball
entre altres eines
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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 març · abril 2014

Durant el mes de març
Curs de ball
ANTIGUES ESCOLES

Del divendres 7 al 
diumenge 9 de març
Carnestoltes

Dissabte 8 de març
De 18 a 20.30 h
Ball d’avis
CASINET

Dissabtes 8, 15, 22 i 29 
de març 
De 9 a 13.30 i de 15 a 18.30 h
Curs primers auxilis
SALA PORTALS

Del dimarts 11 al 
divendres 21 de març
Preinscripció als centres d’educació
infantil (segon cicle), primària i 
secundària

Dimecres 12 de març
De 8 a 16.30 h
Cicle de passejades
CERDANYOLA

Dia Internacional de la
Dona
24 de febrer, 10 de març, 
24 de març, 7 d’abril i 21
d’abril
Taller de creixement personal 
«Caminem cap a la igualtat»
ANTIGUES ESCOLES

Dilluns 3 de març
Xerrada «Parlem d’igualtat de gènere
en la inserció laboral»
SALA PORTALS

Divendres 7 de març
Inauguració del nou local de
l’Associació de Dones de Collbató

Dissabte 8 de març
Sopar de dones (+ representació 
teatral)
REST. LA TORRE

Divendres 14 de març
Curs de pintura
ANTIGUES ESCOLES

1a Mostra de Productes
Ecològics
Diumenge 16 de març
De 9 a 14 h
Parada de producció ecològica
PLAÇA DE L’ERA

Xerrades al Molí de l’Oli:
De 10 a 14 h
Taller de cuina ecològica per a
tots els públics a càrrec de Salomé
Párraga

11 h
«Introducció a l’agricultura 
ecològica», a càrrec d’en Raimón Ollé

12 h
«Avantatges de l’alimentació 
natural», a càrrec de Rosa Montells
13 h
«L’hort familiar i les seves cures», 
a càrrec de Jesús Aguilera

Diumenge 16 de març
Mercat de la Tradició

14 h
Calçotada oberta a tothom
BAR CLUB DE TENNIS COLLBATÓ

Tres Tombs
Divendres 21 de març
20 h
Lliurament bandera a casa dels 
banderers

23 h
Revival anys 80's
CARPA PISTA COBERTA MARTÍ GIL 

Dissabte 22 de març
D’11 a 18 h
Exposició de carros, passejades amb
ponis, inflables, granja d’animals, 
circuit de pushbike i xocolatada
AV. CENTENARI AMADEU VIVES 
(DAVANT PISTA)

21.30 h
Sopar, pregó i ball amb l’Orquesta
Swing Latino
CARPA PISTA COBERTA MARTÍ GIL 

Diumenge 23 de març
8 h
Cercavila
9 h
Esmorzar traginers
PISTA COBERTA MARTÍ GIL 
12 h
Tres Tombs
PASSEIG MANSUET - C. SANT 
CORNELI - AVGDA. CENTENARI 
A.VIVES - FONT DEL CÒDOL - AVGDA.
CENTENARI A.VIVES - PASSEIG 
MANSUET
13 h
Benedicció dels animals
DAVANT FARMÀCIA

Del divendres 28 de març 
al diumenge 6 d'abril
«Collbató Negre»

Dissabte 5 d’abril
De 9 a 15 h
Curs DEA (primers auxilis)
SALA PORTALS

Dissabte 5 i diumenge 6
d’abril
Dissabte: 21.30 h
Diumenge: 18.30 h
Representació a càrrec del grup 
de teatre La Forja
Obra: Qui és qui?
CASINET
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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

Al llarg dels darrers anys s’ha fet evident
que la ciutadania reclama de les admi-
nistracions que els governen i de les
persones que en som responsables
una passa endavant. La crisi econòmica

ha evidenciat les febleses del nostre sis-

tema i ens ha obligat a posar-nos davant

d’un mirall. D’aquest repte neix una ferma

voluntat personal i com a ajuntament d’as-

solir nous compromisos i obligacions amb

les veïnes i veïns de Collbató.

El primer d’aquests compromisos és el

de situar-nos prioritàriament al costat
de les necessitats reals del ciutadà, fins

i tot per sobre de les nostres competències

i capacitats. D’aquesta voluntat neixen els

diferents programes desenvolupats a l’en-

torn del foment de l’ocupació, com els dar-

rers contactes que hem mantingut amb el

sector empresarial, o al voltant de l’atenció

a les persones que es troben en risc d’ex-

clusió social, com l’acord assolit amb Bon

Preu per a l’aprofitament de productes

amb embolcalls defectuosos.

En segon lloc voldria destacar

el compromís amb l’impuls
als serveis que es troben dins
del nostre àmbit d’actuació.

Com a exemple, en aquest nú-

mero del Collbató Informa tro-

bareu informacions sobre les

noves actuacions promogudes

pel Pla de Barris o sobre la fina-

lització del Casal de Cultura.

I com a tercer eix d’aquest

pacte de compromís que volem

establir entre ajuntament i ciutadania vol-

dria situar el diàleg, la participació i el
consens. En aquest sentit hem progressat

en la creació de vehicles que ens ajudin a

potenciar la presència ciutadana en les po-

lítiques municipals, com el taller de parti-

cipació per a la redacció del Pla Director de

la Bicicleta o les trobades amb les veïnes i

veïns com la que recentment manteníem

al Bosc del Missé.

Som conscients que recuperar la con-

fiança d’aquells que no han sentit reflecti-

des les seves preocupacions en les actua-

cions dels que els han governat no és sen-

zill. Ni és una tasca, evidentment, exclusiva

de l’Ajuntament de Collbató. Però podeu
comptar que l’últim i principal com-
promís que volem adquirir en aquest
sentit és el de posar tots els nostres
esforços a fer-ho possible.

El compromís amb 
el ciutadà

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Ens hem marcat el
repte d’assolir nous

compromisos i obligacions
amb les veïnes i veïns

de Collbató

Editorial
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El passat 12 de febrer es convocava des de
l’Ajuntament les diverses entitats i persones
implicades en l’àmbit social per a formar la
Taula de Serveis Socials de Collbató. Aquest
nou ens neix amb l’objectiu d’esdevenir un
espai de coordinació de les diferents ac-
cions que en aquest àmbit es desenvolupen
al nostre municipi. Les entitats que hi parti-
cipen, a més del mateix Ajuntament, són,
en aquest primer moment, Creu Roja, Cà-
ritas Diocesana, l’Associació Collbató per la
Solidaritat i el voluntariat que fa acompa-
nyaments a persones grans.

A més de coordinar el treball que desen-
volupen els diferents sectors implicats en
l’atenció a les persones, la taula també té
entre els seus objectius crear els patrons
d’actuació que facin més efectiva l’acció
social al municipi. L’ens de participació està
obert a totes aquelles entitats que duguin
a terme, encara que no ho facin com a ob-
jectiu principal, actuacions i programes en
el camp de la solidaritat i la cooperació.

Es crea la Taula de Serveis Socials per a coordinar
l’atenció als qui més la necessiten
Diverses entitats, persones voluntàries i l’Ajuntament constitueixen aquest ens destinat
a vetllar per la solidaritat i la cooperació

La taula establirà patrons
d’actuació que facin

més efectiva l’acció social
al municipi

Serveis Socials milloren les seves dependències
Els professionals que hi treballen podran atendre consultes en despatxos individuals
i millorar així la qualitat del servei

L’espai destinat als Serveis Socials muni-
cipals ha estat remodelat amb l’objectiu
de potenciar i millorar la tasca d’atenció
que s’hi desenvolupa. En concret, s’hi
han dut a terme les obres necessàries
perquè la treballadora social i l’educadora
social disposin de despatxos propis: d’a-
questa manera s’aconsegueix que la seva
feina sigui més àgil i puguin atendre de
manera individualitzada i més acurada
aquelles persones que acudeixin als Ser-
veis Socials.

Una feina fonamental
Des d’aquests serveis es duen a terme de
manera continuada accions d’atenció pri-
mària i especialitzada. Entre els diferents
programes que s’hi desenvolupen en tro-
bem alguns de tan fonamentals com són
l’atenció a la infància i a l’adolescència,
l’atenció sociosanitària o l’atenció domi-
ciliària. L’objectiu últim és donar suport a
la ciutadania per a cercar la solució més
adient als problemes personals que hagin
d’afrontar en cada moment.

Bon Preu dóna el seu suport al banc 
d’aliments local
La cadena de supermercats Bon Preu, que recentment ha obert un dels seus
establiments a Collbató, ha arribat a un acord amb l’Ajuntament per a la do-
nació de productes que, tot i ser aptes per al consum humà en no estar cadu-
cats ni haver patit cap deteriorament, han sofert algun dany estètic en el seu
embolcall o envàs. Aquests passaran al banc d’aliments local, gestionat pels
Serveis Socials municipals.
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L’atur a Collbató es redueix més 
d’un 8% en un any
El treball municipal per al foment de l’ocupació és responsable 
de més de 30 contractacions en aquest període

Collbató és el segon municipi del Baix Llo-
bregat menys afectat per l’atur, amb una
taxa que arribava al 10,7% aquest passat
mes de gener i que se situava, així, aproxi-
madament sis punts per sota de les mitja-
nes comarcal i catalana. Aquesta tendència

a la baixa es veu especialment reflectida en
el descens constatat des del gener de 2013,
ja que, en un any, l’atur al municipi ha bai-
xat en un 8,6%.

Al llarg d’aquest període, s’estima que
l’acció municipal ha permès la creació de
més de 30 llocs de treball. Entre les actua-
cions desenvolupades en destaquen algu-
nes com el Pla de Barris, que actualment
ofereix feina a 5 persones que havien es-
gotat les seves prestacions; la tasca del Ser-
vei Local d’Ocupació, amb la gestió
d’ofertes de treball; els programes d’ocu-
pabilitat coordinats amb el Consell Comar-
cal, o els contactes directes amb el sector
empresarial, com el conveni signat amb
Bon Preu, que actualment té ocupades 15
persones del municipi.

En aquest sentit, i per tal de continuar
estimulant el sector privat en la contracta-
ció de persones del municipi, l’alcaldessa,
Ana Úbeda, ha mantingut al llarg de les
darreres setmanes una sèrie de trobades
amb bona part dels empresaris del sector
industrial. La màxima responsable munici-
pal recollia així les preocupacions del sector
i el convidava a fer ús de la borsa de treball
de què disposa el consistori.

L’alcaldessa ha mantingut
una sèrie de contactes amb

els empresaris
del sector industrial
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Des del consistori s’ha fet arribar al
Servei Territorial de Carreteres de Bar-
celona de la Generalitat de Catalunya
una petició per a incrementar la segu-
retat a la zona situada entre el camí
que condueix a l’empresa Bayer i la
Font del Còdol. En concret, la petició
del municipi se centra en la instal·lació
d’un pas de vianants i de reductors de
velocitat, preferentment a través de
plataformes elevades, per a garantir la
integritat dels vianants.

Collbató reclama 
un increment de 
seguretat viària

Recta final de les obres del Casal de Cultura
Aquesta mateixa primavera podrien quedar totalment enllestits els treballs 
a l’equipament

La segona i la tercera fases de les obres del
Casal de Cultura ja es troben en el seu dar-
rer tram, la qual cosa fa preveure que
aquesta mateixa primavera ja es trobi to-
talment finalitzat. Actualment les obres del
que serà el principal referent cultural al
municipi se centren en l’execució de la vo-
rera i dels accessos a l’edifici a través de
rampes i escales que crearan diferents ni-
vells fins a arribar al casal. També està pre-
vist l’enjardinament de la zona que
s’urbanitzarà.

El mobiliari
L’avançat estat dels treballs ha permès que
hagi sortit a licitació la compra del mobi-
liari que inclourà l’edifici i que es destinarà
principalment al servei de la biblioteca que
allotjarà.

L’Ajuntament exposa als veïns
del Bosc del Missé els treballs
previstos a la via pública

Aquest passat 22 de febrer l’alcaldessa,
Ana Úbeda, i el regidor d’Urbanisme,
Ramon Ferrer, es trobaven amb els veïns
dels carrers del Bosc del Missé afectats per
les obres de millora previstes a la zona. Du-
rant la trobada es va informar sobre el pro-
cés dels futurs treballs, que se centraran
en la pavimentació dels carrers Llobregat,
Catalunya, Girona i Granada. De la ma-
teixa manera, també es procedirà a l’ar-
ranjament de les parts més afectades de
l’asfalt dels carrers Berga i Àngel Guimerà.
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Aquest 8 de març se celebra el
Dia Internacional de la Dona i,
a l’entorn d’aquesta data, es
desenvolupen un seguit d’acti-
vitats amb la dona i la igualtat
de gènere com a protagonis-
tes. Aquestes ja s’iniciaven el
24 de febrer amb el
taller de creixement
personal que s’im-
partirà fins el 21 d’a-
bril i amb la xerrada
sobre igualtat i inser-
ció laboral que aco-
llia la Sala Portals el 3
de març.

Nou local per a
l’associació de
dones
A aquestes propostes
cal afegir els cursos
de pintura i de ball.
Enguany, a més a
més, el programa es
completa amb la in-
auguració del nou

local de l’associació Dones de
Collbató i el sopar de dones del
8 de març. Si es vol prendre
part en aquestes activitats cal
inscriure-s’hi a través del correu
electrònic escrivint a l’adreça
collbato@gmail.com.

Ja es coneix el calendari
per a les preinscripcions
als centres 
d’ensenyament
De l’11 al 21 de març poden realitzar-se 
les sol·licituds del segon cicle 
d’educació infantil, primària 
i secundària

Un cop finalitzades
les corresponents
jornades de portes
obertes als centres
d’ensenyament del
nostre municipi, s’o-
bren els respectius
períodes de preins-
cripció. En concret,
de l’11 al 21 de març
poden presentar-se
als centres les sol·lici-
tuds per a cursar estudis de
segon cicle d’educació infantil,
primària i secundària. El proper
1 d’abril es donaran a conèixer
les llistes provisionals.

Pel que fa a la llar d’infants
municipal L’Abellerol i a l’escola
de música, el termini per a rea-
litzar-hi les preinscripcions serà
del 5 al 16 de maig. Per a més
informació sobre els centres, el

procés de matriculació i la do-
cumentació que cal aportar-hi,
pot consultar-se el web muni-
cipal: www.collbato.cat.

Les dones, protagonistes
del mes de març
Coincidint amb la celebració del Dia 
Internacional de la Dona es programen 
diferents activitats dirigides a aquest 
segment de la població

La llar d’infants
i l’escola de música
municipals obriran

les preinscripcions a
inicis del mes

de maig



Aquest 2 de març tenia lloc la plantada del
roure del Tricentenari als terrenys de l’antic
convent de Santa Cecília, a la muntanya
de Montserrat, dins dels actes programats
per a commemorar els 300 anys dels fets
del 1714. Collbató va participar-hi simbò-
licament aportant un grapat de la nostra
sorra, recollida per infants de l’escola bres-
sol municipal i persones usuàries del casal
d’avis. El roure serà, d’aquesta manera, un
símbol de l’arrelament a la terra i de la per-

vivència en el temps d’aquest sentiment a
través de les diferents generacions.
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Dins dels treballs que es realitzen de
manera habitual per al manteniment de
les zones verdes i boscoses del terme
municipal, recentment ha quedat en-
llestida la desbrossada de l’entorn de
l’ermita de La Salut i del mirador.

Desbrossada a 
l’entorn de l’ermita

Finalitzen les revisions dels 
compostadors per a atorgar els 
corresponents beneficis fiscals
Al llarg dels passats mesos de gener i fe-
brer s’ha procedit a realitzar les inspec-
cions de la vuitantena de compostadors
amb què compta el nostre municipi.
Aquestes han constatat que pràcticament
el total de les persones que han optat per
reutilitzar els seus residus per a la creació
de compost casolà podran beneficiar-se de
les bonificacions fiscals establertes per a
estimular el reaprofitament: concreta-
ment, els compostaires gaudiran d’una re-
ducció del 16% en la taxa de residus.

Recentment han quedat enllestits els
treballs de restauració del mur situat
entre els Jardins d’en Rogent i la zona
verda del passeig Mansuet propera al
Casal. L’actuació, desenvolupada en
dos punts concrets on aquest mur
havia quedat ensorrat, ha tingut la
particularitat d’haver-se realitzat fent
servir la tècnica de pedra seca.

Restauració amb 
tècnica de pedra seca

Fins el proper 30 d’abril, ja es troba
obert el termini per a participar en el
concurs fotogràfic organitzat pel Pa-
tronat de la Muntanya de Montserrat,
del qual forma part el nostre municipi.
Les categories establertes són la «ge-
neral» —dedicada al paisatge—, la de
«parc natural i portals» —amb imat-
ges dedicades a la fauna i flora i als
municipis dels portals de Montser-
rat— i la «creativa», en la qual es
poden realitzar tractaments digitals.
Les bases es poden consultar al web
municipal.

IX Concurs de 
Fotografia 
del Parc Natural 
de la Muntanya de
Montserrat

Aquest proper 16 de març podrem tro-
bar, annex al mercat ambulant dels diu-
menges, un espai dedicat als productes
ecològics amb diverses parades dedica-
des a l’alimentació, als productes i als
serveis. Aquesta mostra es completarà
amb una sèrie de xerrades al Molí de l’Oli
—«Introducció a l’agricultura ecolò-

gica», per Raimon Ollé; «Avantatges de
l’alimentació natural», per Rosa Mon-
tells, de l’Alzina de Collbató, i «L’hort fa-
miliar i les seves cures naturals», a càrrec
de Jesús Aguilera— i un taller de cuina
per a infants a la plaça de l’Era a càrrec
de la nostra veïna Salomé Párraga, espe-
cialitzada en les receptes sense gluten.

Mostra de productes ecològics

La terra de Collbató se suma a la plantada
del roure del Tricentenari

El passat 30 de gener el consistori decre-
tava dos dies de dol a Collbató com a
mostra de suport a la família de Daniel
Barrio Grau, assassinat el dia anterior al

Polígon Industrial d’Olana, a Esparre-
guera. L’Ajuntament trasllada a la família
el seu condol per la pèrdua patida i con-
demna aquesta i qualsevol acció violenta.

Dos dies de dol al municipi per 
l’assassinat d’un veí
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Actualment, des del consistori es treballa
en el foment de l’ús de la bicicleta als di-
ferents nuclis urbans del municipi com a

mitjà de transport sostenible i eina per a la
difusió dels hàbits saludables que és. Les
propostes municipals destinades a aquest

objectiu es recolliran al
Pla Director de la Bici-
cleta. El passat dia 11 de
febrer, i amb la voluntat
d’elaborar un document
que reculli les diferents
propostes que pugui
aportar la ciutadania en-
torn de la bicicleta, se ce-
lebrava a la Sala Portals
un taller de participació.

Problemes i 
solucions
Durant la trobada, els
participants van tenir la
possibilitat d’ajudar a de-
tectar quins són els prin-
cipals problemes als quals
s’enfronta l’ús d’aquest
mitjà de transport i qui-
nes són les solucions que
es poden aplicar.

El municipi treballa de manera
participativa el foment de l’ús 
de la bicicleta
El passat 11 de febrer tenia lloc un taller participatiu 
per a recollir propostes ciutadanes per a incloure 
en l’elaboració del Pla Director de la Bicicleta

Amb l’inici d’aquest 2014 entrava en
vigor la Llei de Racionalització i Sostenibi-
litat de l’Administració Local (LRSAL), que
suposa en la pràctica la reducció de com-
petències dels ajuntaments i afecta direc-
tament els serveis que aquests ofereixen
als ciutadans. Per aquest motiu, el passat
24 de febrer el Ple Municipal de l’Ajunta-
ment de Collbató acordava sumar-se a la
iniciativa d’associacions municipalistes,
com l’Associació Catalana de Municipis i
la Federació de Municipis de Catalunya,
amb la presentació d’un recurs d’incons-
titucionalitat. L’objectiu d’aquesta mesura
és aplegar un mínim de 1.160 poblacions
que representin 7.700.000 habitants.

L’Ajuntament de 
Collbató es 
posiciona en 
contra de la 
reforma dels ens 
locals promoguda 
pel govern central
El consistori aprova 
sumar-se al recurs 
d’inconstitucionalitat que
promouen les associacions
municipalistes de 
Catalunya

Aquest mes de març ha començat el curs del segon nivell
d’Assistència Sanitària Immediata que promouen el Con-
sell Esportiu del Baix Llobregat i l’Ajuntament de Collbató
per a la formació de monitors i entrenadors. Aquesta
acció formativa es completarà amb el curs per a l’ús del
desfibril·lador extern semiautomàtic, programat per al dia
5 d’abril. Per tal de facilitar l’accés de les entitats esporti-
ves del nostre municipi a aquesta iniciativa, emmarcada
dins del programa formatiu «Esportbató», el consistori
ofereix a les associacions dedicades a l’activitat física la
subvenció íntegra d’ambdós cursos per a una persona de
cada entitat.

Nous cursos de primers 
auxilis per a les entitats 
esportives



FUERA DE LA 
REALIDAD
Ante la despreocupación y
el desgobierno de CiU y
ERC por los problemas re-
ales de los catalanes y las
catalanas, ensimismados
como están en sus objeti-

vos independentistas y cada vez más alejados de la
realidad, la responsabilidad del PPC, un partido de
gobierno, vuelve una vez más a demostrar que sí
hay partidos que intentan, aun desde la oposición,
resolver los problemas de Cataluña.

En el pleno de febrero del Parlament de Cata-
luña,  el PPC presentó una proposición de ley para
el apoyo y fomento de la autoocupación, es decir,
una ley de apoyo a los emprendedores.

Más del 95% de nuestro tejido empresarial lo
forman pequeñas y medianas empresas, autóno-
mos y microemprendedores, y es justamente a ellos
a quienes está dirigida esta ley, que pretende, me-
diante propuestas constructivas, contribuir a la cre-
ación de empleo y facilitar el empleo para jóvenes
como una medida necesaria para salir de la crisis.
De ahí el espíritu de esta ley, que no pretende sus-
tituir las leyes de apoyo a los emprendedores reali-
zadas desde el Gobierno Central, sino que, en el
ámbito de la Generalitat y dentro de su marco com-
petencial, quiere favorecer el espíritu emprendedor
facilitando la financiación a los emprendedores, es-
tableciendo un sistema integral de apoyo y poten-
ciando la internacionalización de las empresas
catalanas.

Pero, como habrán imaginado, el Gobierno de
Convergencia y su socio de gobierno, ERC, que
viven fuera de la realidad catalana, votaron en con-
tra; no consideran necesario prestar atención a los
emprendedores.
Lorenzo García Pérez
Regidor PPC Collbató

Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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Estem a punt de complir
35 anys de la constitució
dels ajuntaments demo-
cràtics, uns ajuntaments
que han estat capaços
d’afrontar els grans reptes
i els canvis culturals de fi-
nals del segle XX, forjant

un model de convivència, benestar, cohesió social,
participació democràtica i qualitat de vida. Trenta-
cinc anys esperant un nou marc competencial i un
finançament adequat per a poder garantir serveis
locals bàsics i, en comptes d’això, el PP aprova una
llei que no respecta ni els principis que informen la
Carta Europea d’Autonomia Local ni les competèn-
cies en matèria de règim local i d’organització terri-
torial reconegudes en l’Estatut d’Autonomia de
Catalunya.

Estem parlant de la «Ley de Racionalización y
Sostenibilidad de la Administración Local», una llei
que ens fa tornar a un model de quaranta anys en-
rere. És la forma de governar del Govern Central, el
mateix que està passant amb la llei contra l’avorta-
ment, etc., etc.: legislen contra els ciutadans. És in-
creïble, i encara hi haurà qui els defensarà.

Senyor «regidor-portavoz del PPC Collbató», ja
no caldrà que es preocupi de la «realidad de Coll-
bató», miri, els seus companys de partit li han solu-
cionat els problemes de cop, i quina serà la
propera?

Els partits amb representació al consistori de Coll-
bató, afortunadament, han estat diligents i s’han
adherit, «quasi tots», a la tramitació per la forma-
lització del conflicte en defensa de l’autonomia
local, a proposta del Consell de Governs Locals de
Catalunya. Esperem que serveixi per a alguna cosa.

Agrupació socialista de Collbató

EL COLLBATÓ DE
DEMÀ
Fa ja més d’un any, l’equip
de govern va iniciar la re-
visió del Pla General apro-
vant precipitadament i
sense consens un docu-
ment-base, l’avanç del

POUM, que estava ple de deficiències i que en poc
respectava allò que els collbatonins han expressat
reiteradament i que majoritàriament volen mante-
nir: un poble allunyat del creixement incontrolat i
que respecti la seva gent, el seu patrimoni i el seu
entorn natural.

Finalment, a petició del GIC i els altres grups de
l’oposició, l’alcaldessa ha acceptat millorar el Pro-
grama de Participació i crear un Consell Assessor in-
tegrat per tots els grups municipals i per veïns de
Collbató, que ja ha començat a treballar i que tindrà
la missió de conduir aquest nou pla urbanístic. El
GIC hi serem, defensant allò que sempre hem de-
fensat: una participació efectiva i dissenyar un poble
que fugi definitivament del ja, afortunadament, ob-
solet urbanisme del «totxo pel totxo», fonamentat
exclusivament en els interessos d’uns pocs i que ens
ha portat a una crisi sense precedents.

La primera tasca d’aquest consell serà, doncs, re-
llegir el document-base per tal d’esmenar un munt
de propostes que tornaven a caure en el mateix pa-
rany de sempre: creixement desorbitat i més des-
trucció del territori: blocs de pisos esquitxant tot el
municipi, invasió de zones agrícoles de gran interès
(Ginesteres, Cal Po, Pre-Parc...) i greus afectacions
d’espais urbans molt sensibles (Pujolet, Font del
Còdol, Pla del Castell...). Si l’equip de govern vol
arribar a acords i tots hi posem voluntat i capacitat
de cedir, serà, sens dubte, en benefici de tots.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Al Baix Llobregat la crisi
afecta tant persones com
institucions. La nova llei de
«Racionalización y Soste-
nibilidad de la Administra-
ción Local» —reforma
constitucional enco-
berta— manifesta la des-

lleialtat del govern espanyol cap a municipis i
ciutadans, allunyant serveis essencials de l’estat del
benestar del ciutadà, ben bé el contrari de la Cata-
lunya que vol decidir democràticament el seu futur
i consolidar l’estat del benestar.

Una de les vessants més importants de la política
és la constant resolució de problemes de la gent.
Des de la proximitat, l’aposta de govern és resoldre
problemes i facilitar la creació de feina i riquesa.

A Collbató hem posat recursos, tants com hem
pogut, per a pal·liar els estralls de la crisi sobre les
famílies (plans d’ocupació, ajuts socials...), hem ac-
tuat en la millora territorial i de serveis (arranjament
de barris, neteja, finalització del casal...), etc.

Mai serà prou el que puguem fer, i sols no po-
drem arribar-hi. Destaquem la col·laboració dels vo-
luntaris i de les entitats solidàries, que realitzen una
important tasca social en el nostre municipi. Els fe-
licitem i agraïm la bona feina feta amb altruisme.

Des de la proximitat, també toca treballar pel fo-
ment del desenvolupament econòmic, i en aquest
sentit apostem en Promoció Econòmica al voltant
de les Coves i de Montserrat, que fomenta el tu-
risme cultural, familiar i esportiu: una aposta ava-
lada amb ajuts específics per al desenvolupament
turístic provinents d’Europa (FEDER), Diputació i Ge-
neralitat, i que crearà llocs de treball amb una in-
versió mínima de fons propis.

Agrupació local CdC

RECURS A LA LRSAL
Amb la resta de formacions
polítiques presents al consis-
tori, a excepció del PP, hem
aprovat interposar un con-
flicte en defensa de l’auto-
nomia local de la Llei LRSAL
al Tribunal Constitucional.

I què és això de la LRSAL? Doncs és una llei d’a-
questes que darrerament el govern del PP es treu de
la màniga per portar-nos pel túnel del temps quaranta
anys enrere. És la Llei de Racionalització i Sostenibilitat
de l’Administració Local.

Aprofitant la situació de crisi econòmica, i amb l’ex-
cusa d’estalviar en les administracions públiques, han
impulsat aquesta llei recentralitzadora que pretén
convertir els ajuntaments en un apèndix de l’estat.

Suposa una retallada competencial sense prece-
dents al món local, ja que limita les competències prò-
pies dels ajuntaments i posa en perill les que no ho
són però que s’hi ofereixen; per exemple, els serveis
socials o les llars d’infants. I deixa en mans d’altres ad-
ministracions la possibilitat de tenir delegades les
competències, sempre que econòmicament siguin
viables.

També obre la porta a la privatització de serveis
com l’abastament d’aigües, el tractament de residus
o l’enllumenat públic.

La reforma no suposarà una millora en la qualitat
dels serveis, en perdre’s la proximitat, i hi ha molts
dubtes que comporti un estalvi econòmic. De fet,
l’administració que més endeutada està és la de l’Es-
tat i no pas els ajuntaments.

Ens volen imposar una altra llei que també limita
les llibertats assolides (com la de l’avortament o la jus-
tícia universal): un motiu més per a construir un país
nou que miri endavant i no als anys 50.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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L’associació Collbató Negre celebra entre
els dies 28 de març i 6 d’abril les que seran
les primeres Jornades de Novel·la Negra,
durant les quals trobarem una trentena
d’activitats; entre aquestes destaquen un
concurs de relats, presentacions de diver-
sos escriptors especialitzats en aquest gè-
nere, projeccions de cinema o col·loquis,
xerrades, taules rodones i debats. El con-
junt de la programació podrà consultar-se
a través del web municipal (collbato.cat).

Darrera presentació
Prèviament, des de Collbató Negre han se-
guit amb les seves presentacions periòdi-
ques. La darrera d’aquestes tenia lloc el
passat 20 de febrer i ens permetia comptar
amb la presència de Leo Coyote, qui oferia

a la Sala Portals una xerrada entorn de la
seva darrera novel·la, Un buen invierno
para Garrapata.

Collbató esdevé escenari de
novel·la negra
A partir del 28 de març, les primeres Jornades de Novel·la
Negra aplegaran més d’una trentena d’activitats

Al llarg de les darreres setmanes, són
diverses les accions que s’han emprès
per a fomentar les visites a un dels prin-
cipals espais turístics del nostre muni-
cipi com són les coves del Salnitre. Entre
aquestes accions trobem, per segon
any, la col·laboració amb les passions
d’Olesa i d’Esparreguera per a gaudir
d’un descompte en les entrades de les
representacions o en els cupons editats;
també, la iniciativa promocional del
Consorci de Turisme del Baix Llobregat
que aplega diversos indrets destacats
de la comarca, o la creació de paquets
turístics amb el centre de nutrició física
i mental L’Alzina de Collbató.

Noves promocions
de les visites a les
coves del Salnitre

Amb el retorn a la presidència del seu
fundador, Sergi Fernández, el Club de
Tennis Taula Collbató ha vist impulsada
la seva activitat. Actualment ja hi en-
trenen jugadors de totes les edats i es
disposa d’un equip federat a la cate-
goria de veterans. Totes aquelles per-
sones interessades a formar-ne part
poden trobar el club obert els dilluns,
dimecres i divendres de 18.30 a 21 h
al gimnàs de l’escola Mansuet.

El tennis de taula
collbatoní reprèn
amb força la seva
activitat

Arriben els tradicionals 
Tres Tombs
La festa de Sant Antoni Abat es perllongarà durant 
els dies 21, 22 i 23 de març

Collbató tornarà a apropar-se al seu passat
amb la propera celebració dels Tres Tombs.
La tradicional festa dedicada als animals de

tir oferirà entre les seves principals activitats
programades un espectacle que ens por-
tarà fins a la dècada dels 80 el divendres 21
de març, a partir de les 23 h, a la pista po-
liesportiva coberta. L’endemà, a partir de les
11 h i a l’avinguda Centenari Amadeu
Vives, els infants seran protagonistes amb
diferents activitats com passejades en poni,
inflables o la possibilitat de visitar una
granja d’animals, i ja a la nit se celebrarà, a
partir de les 21.30 h, el sopar, el pregó i el
ball a la pista poliesportiva coberta.

En tot cas, el moment àlgid de la festa
arribarà el diumenge 23 amb els actes cen-
trals dels Tres Tombs, que permetran veure
novament els animals passejant pels nostres
carrers i la seva corresponent benedicció.

El diumenge 23 de març
tindrà lloc el recorregut i la

benedicció dels animals
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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

La pròxima celebració de la marxa ciclista
La Portals, el 12 i 13 d’abril, i de la com-
petició atlètica de la Cursa de l’Alba, l’11
de maig, tornarà a situar la muntanya de
Montserrat i, per extensió, Collbató al cen-
tre de l’activitat esportiva arreu de Cata-
lunya. Pel que fa a la primera d’aquestes
proves, La Portals, celebrarà la caminada
de 50 quilòmetres i la versió ultra d’a-
questa, amb un recorregut de 70 quilòme-
tres, el 12 d’abril com a preàmbul de la
que serà, l’endemà dia 13, la cinquena
volta en modalitat BTT del Club Esportiu
Lataca. Enguany els homenatjats seran
Kiku Soler a la «Caminada i Ultra» i Israel
Núñez a la prova de BTT. Com a novetat,
La Portals comptarà enguany, el 12 d’abril,
amb una prova de la Copa Catalana BTT
Internacional, amb la presència de ciclistes
com el campió mundial i olímpic Julien Ab-
salon. Aquesta competició s’acompanyarà
del primer Open Infantil Copa Catalana.

Per la seva banda, La Cursa de l’Alba
també presentarà novetats destacables:
concretament, a la tradicional cursa de 24
quilòmetres de distància —que celebrarà
aquest 2014 la seva vint-i-setena edició—
se sumarà la primera Marató de Montser-
rat, amb un recorregut de 42 quilòmetres.
Aquesta marató forma part de les
SkyRunner National Series, i és la prova
que obre el calendari de la modalitat Sky
Series, on també figuren curses de gran

nivell com són la Zegama-Aizkorri,
SkyRace Vallibierna o Marató del Mont-
seny, entre d’altres.

Aquest passat 12 de febrer tenia lloc la
segona de les caminades del programa
«Passejades per a la gent gran». En
aquest cas l’escenari era la població de
Lliçà d’Amunt.

Caminada de la
gent gran a Lliçà
d’Amunt

Més informació
www.laportals.cat
www.cursalba.cat
www.maratomontserrat.cat

La muntanya de Montserrat, 
el més gran circuit esportiu 
de Collbató
En les properes setmanes la muntanya rebrà 
la celebració de la Cursa de l’Alba i de La Portals


