
De la mateixa manera que en una primera
fase es realitzaven patrulles de proximitat
amb la presència d’agents de la Guàrdia
Municipal i dels Mossos d’Esquadra als bar-
ris del municipi, aquestes arriben ara a les
zones rurals. Entre les tasques que desen-
volupen aquestes patrulles cal destacar l’e-
laboració d’una base de dades que
permetrà conèixer en detall les necessitats
específiques de les persones que viuen en
zones aïllades.

S’espera que properament es pugui re-
produir aquest tipus d’actuacions de pro-
ximitat a les zones industrials del nostre
terme municipal. (Pàgina 5)

Les zones rurals també reben
patrulles de proximitat
Els agents tenen la possibilitat de conèixer les necessitats
de les persones que hi viuen
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Els Tres Tombs tornen a portar la tradició als nostres carrers (Contraportada)

La biblioteca 
celebra Sant Jordi
(Pàgina 8)

Què llencem a la
fracció «resta» de
les deixalles?
(Pàgina 6)

Per primera vegada, el nostre municipi
rebia el passat 16 de març una mostra
dedicada als productes ecològics. La
mostra tenia principalment dues ves-
sants: d’una banda, la possibilitat d’ad-
quirir aquest tipus de productes i, de
l’altra, una vessant divulgativa a través
de xerrades sobre què caracteritza i
com s’aconsegueix aquesta producció.
Bona part dels productes que es venien
durant la celebració de la fira compta-
ven, a més, amb el valor afegit de ser
productes de proximitat, amb els be-
neficis que això comporta. (Pàgina 6)

Primera mostra
de productes
ecològics

Amb anterioritat
ja s’han realitzat patrulles

similars als barris
del municipi
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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 abril · maig 2014

Celebració del Dia Internacional 
de la Dona
La celebració a Collbató del Dia Internacional de la Dona aplegava un
conjunt d’activitats de caire lúdic, reivindicatiu i formatiu en un total
de set propostes programades al llarg del mes de març. Entre aquestes
trobem el taller de creixement personal, que es perllongarà fins al
proper dia 21 d’abril. Un cop més, un dels actes centrals fou el sopar
de dones celebrat el 8 de març, que havia estat precedit, el dia 7, per
la inauguració del nou local de l’Associació de Dones de Collbató.

Del divendres 28 de març 
al diumenge 6 d’abril
1es. Jornades de Gènere Negre 
i Policial a Collbató

Dissabte 5 d’abril
De 9 a 15 h
Curs de primers auxilis
SALA PORTALS

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

Dijous 10 d’abril
De 9 a 16 h
Cicle de passejades
COLLBATÓ

Dissabte 12 d’abril
SORTIM A CAMINAR:
07.30 h
II Caminada La Portals
08.30 h
II Ultra La Portals
09.30 h
II Caminada Solidària La Portals
RAMBLA MANSUET I PLAÇA DE 
L’ESGLÉSIA

COMPETICIÓ AMB BTT:
De 10 a 18 h
Copa Catalana Internacional
KID’S CUP
12 h
1er Joves Open Bike Collbató
PISTA COBERTA MARTÍ GIL

De 18 a 20.30 h
Ball d’avis
CASINET

Del dissabte 12 d’abril al
diumenge 11 de maig
«Esportbató Saludable al Medi 
Natural»

Divendres 18 d’abril
De 18 a 19 h
Esportbató: Taller pràctic 
d’embenatge funcional
SLAMPÀDEL

Diumenge 20 d’abril
Mercat de la Tradició

Dimarts 22 d’abril
19.30 h
Esportbató: Xerrada patologia 
esportiva de l’aparell locomotor 
i relació amb el peu
CASINET

Dimecres 23 d’abril
17 h
Taller de detectius amb Salomé 
Párraga
CASAL D’AVIS

18.30 h
Presentació del llibre Aire brut,
d’en Lluís Bosch
Acte presidit per l’alcaldessa, Ana
Úbeda, i la historiadora Assumpta
Muset
CASAL D’AVIS

Dissabte 26 d’abril
De 8.30 a 14.30 h
Curs desfibril·lador. DEA
GIMNÀS DE L’ESCOLA LA SALUT

De 10.30 a 12 h
Jornada de portes obertes 
LLAR D’INFANTS ABELLEROL

Divendres 2 de maig
18 h
Esportbató: Xerrada sobre la 
nutrició dels esportistes
CASINET

Divendres 9 de maig
De 21 a 22.30 h
Esportbató: Taller pràctic 
d’alimentació
SLAMPÀDEL
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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 hem fet una passa més per a

assolir el model de policia de proximitat

amb les patrulles mixtes a zones rurals, re-

alitzades conjuntament per la nostra

Guàrdia Municipal i els Mossos d’Esqua-

dra. A través d’aquest treball aconsegui-
rem un coneixement més detallat i
exacte de les necessitats, en matèria
de seguretat i d’atenció, de les perso-
nes que viuen en aquests indrets. Però

també ens aproparem una mica més al

concepte de municipi que volem assolir,

en el qual les necessitats específiques de

cada ciutadà puguin ser tingudes en

compte en la mesura que les capacitats de

l’Ajuntament ho permetin.

Però aquesta no ha estat l’única novetat

que ens ha arribat en matèria de segure-

tat en les darreres setmanes: voldria des-

tacar també l’actuació duta a terme per
a localitzar i posar a disposició de la
justícia els responsables de diversos
actes de vandalisme registrats tant en

espais públics com en domicilis i propie-

tats privades.

Aquest és un aspecte que

em preocupa especialment i

que, de ben segur, també

inquieta bona part del con-

junt de veïnes i veïns. Per-

què, quan les accions
vandàliques afecten els
béns que són de totes i
de tots, afrontem un pro-
blema doble: d’una banda,

el de la violència i desconsi-

deració en si d’aquestes actuacions i, de

l’altra, el de la falta d’estima, orgull i res-

pecte per la propietat pública.

És aquí on m’agradaria que assolíssim

un compromís conjunt entre ciutada-
nia i administració per tal de fer tot el
que estigui a les nostres mans per a
promoure aquest orgull pels béns co-
muns, especialment entre els més joves.

Nosaltres hem de ser exemple en tot mo-

ment, amb les nostres actituds i amb els

nostres consells i advertències, que la pro-

pietat pública és un dels béns més preuats

que hem assolit com a societat.

Els carrers, les places, els parcs, les zones

verdes... tots aquests espais formen part

del nostre patrimoni, com ho són les pro-

pietats privades que hem aconseguit amb

els nostres esforços personals. I com

aquestes mateixes propietats, hem d’as-
pirar que arribin en les millors condi-
cions a les properes generacions.

L’orgull per la propietat
pública

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Nosaltres hem de ser
exemple, amb les nostres

actituds, que la
propietat pública és un
dels béns més preuats

que hem assolit

Editorial
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Aquest passat 7 de març vuit mem-
bres del cos de bombers voluntaris de
Collbató rebien el reconeixement de
les Medalles d’Honor i les Mencions
Honorífiques que atorga anualment la
Generalitat coincidint amb la festivitat
del patró del cos. Isidre Puigdellívol,
Josep Ma. Baiget, Gabi Ramírez, Mi-
quel Àngel Cambón, Albert Solá i
Josep Piera varen rebre la medalla
d’argent  als 25 anys de servei; Pere
Julià va rebre la de bronze pels seus 20
anys, i Arnau Fabregat i David Co-
lomé, l’actual cap del parc, van rebre
el reconeixement per la tasca duta a
terme a través del calendari solidari a
benefici de l’hospital infantil de Sant
Joan de Déu.

Reconeixement a vuit
bombers voluntaris
del municipi

Dins del treball de formació en conti-
nuïtat que desenvolupa la Guàrdia
Municipal, aquest mes de febrer els
agents han pres part en un curs d’as-
sessorament  tècnic d’informació al
consumidor impartit per la Diputació
de Barcelona. Aquests coneixements
permetran als guàrdies oferir assesso-
rament tant a persones consumidores
com al teixit comercial entorn de qües-
tions com fulls oficials de reclamació,
horaris, preus de venda o etiquetatge.

La Guàrdia 
Municipal es forma
en la informació al
consumidor

Identificats els presumptes 
autors de diversos actes 
de vandalisme
S’estima en 6.000 € el valor dels danys provocats 
entre finals del 2013 i l’inici d’aquest 2014

Entre les darreries del mes de desembre del
2013 i el gener del 2014 es van causar
danys al mobiliari urbà del municipi per
valor de 6.000 € aproximadament. Els vi-
gilants municipals van col·laborar amb els
mossos d’esquadra de la comissaria de
Martorell en una investigació que va con-
cloure el passat dia 26 de febrer amb la
identificació dels presumptes autors dels
fets, tots menors d’edat. Els danys provo-
cats van consistir, entre d’altres, en el tren-
cament de vint-i-tres fanalets del circuit
esportiu públic.

Els fets s’han posat en coneixement de
la Fiscalia de Menors, que serà la que de-
terminarà el grau de participació d’aquests.

Desarticulat el grup responsable
de diversos robatoris 
en habitatges a finals de l’any
passat
Dels cinc detinguts pels Mossos d’Esquadra, tres 
han ingressat a presó i dos es troben en llibertat 
amb càrrecs

Agents de la Policia de la Generalitat, Mos-
sos d’Esquadra, de la Unitat d’Investigació
de la comissaria de Martorell han desarti-
culat un grup especialitzat en el robatori
d’habitatges que a finals de l’any passat va
ser presumptament responsable de diver-
sos robatoris al nostre municipi: en con-
cret, es detingué cinc homes d’edats
compreses entre els 28 i els 45 anys dels
quals tres ja han ingressat a presó i dos es
troben en llibertat amb càrrecs. Tot i haver
centrat la seva activitat durant un temps a
Collbató, el grup ja desarticulat també
buscava urbanitzacions de tota Catalunya
per dur-hi a terme els seus robatoris.

El passat 9 de gener, els investigadors
van detenir «in fraganti» els membres del

grup mentre estaven realitzant una pre-
sumpta transacció il·legal. Els agents van
localitzar un sobre amb 1.150 euros en
bitllets falsificats preparat per a ser venut.

Els investigadors
van procedir a la detenció

dels implicats mentre
realitzaven una

transacció il·legal
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Les patrulles de proximitat també
arriben a les zones rurals
Els agents creen una base de dades sobre les necessitats específiques
dels residents en zones aïllades

Ateses les característiques geogràfiques de
Collbató i la dispersió d’algunes de les
zones habitades del municipi, la Guàrdia
Municipal i els Mossos d’Esquadra han ini-
ciat una campanya de patrulles conjuntes
de proximitat a les zones rurals. De la ma-
teixa manera que, amb anterioritat, hem
tingut la possibilitat de veure als barris pa-
trulles mixtes a peu, aquest tipus de vigi-
lància es trasllada aquests dies a les zones
on hi ha masies i cases aïllades.

Aquesta feina de proximitat, d’una
banda, té l’objectiu de donar a conèixer el
servei que ofereix la Guàrdia Municipal i,
de l’altra, ofereix als agents la possibilitat
de elaborar una base de dades amb les ne-
cessitats específiques de les persones que
viuen en aquestes zones, ja que d’aquesta
manera poden saber si es tracta de gent
gran o si hi ha residents amb problemes de
mobilitat. Amb aquest coneixement la
Guàrdia Municipal pot garantir una actua-

ció més efectiva davant possibles eventua-
litats com poden ser nevades o incendis.

També les empreses
Properament aquest treball de proximitat

entrarà en una tercera fase que se centrarà
en les empreses del municipi. La voluntat
és aconseguir una aproximació a la realitat
del municipi i un consegüent augment de
la sensació de seguretat entre la ciutadania.

La campanya permet
donar a conèixer

el servei que ofereix
la Guàrdia Municipal
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Tres quartes parts del que llencem a la fracció
«resta» podria ser recuperat
Una correcta separació de les escombraries podria suposar per al municipi 
un estalvi anual del voltant dels 24.000 €

L’Ajuntament de Collbató prenia part el
passat 13 de març en una caracterització de
la fracció «resta» de les escombraries del
municipi. Aquest procés consisteix a selec-
cionar una mostra del total dels residus re-

collits durant una nit i identificar-ne la com-
posició. El resultat obtingut de la caracterit-
zació indica que encara podem fer molt
més com a municipi en matèria de recollida
selectiva; en concret, destacava que un

50% de les deixalles que són recollides els
dimecres i dissabtes com a fracció «resta»
pertanyien a restes orgàniques i vegetals.

De fet, només un 24% del material reco-
llit pertanyia estrictament a la fracció ana-
litzada. Aquest fet indica que si augmentés
la implicació ciutadana fins a aconseguir
una correcta separació la fracció «resta»
passaria a ser una quarta part de la que ac-
tualment és, la qual cosa, a més, repercuti-
ria directament sobre les arques públiques.
Aquestes han d’assumir el tractament de la
fracció «resta» i el pagament d’un cànon
que no s’aplica a les altres fraccions i que
té com a objectiu fomentar i estimular la re-
cuperació de residus. Així doncs, el municipi
podria estalviar-se entorn dels 24.000 €
amb una correcta separació.

Collbató aposta per la promoció
dels productes ecològics
La primera mostra al municipi d’aquest tipus de producció
va incloure la venda de productes i diverses xerrades

Aquest passat 16 de març tenia lloc la que
ha estat la primera Mostra de Productes
Ecològics a Collbató. Aquesta va portar
una desena de comerciants a les diferents
parades instal·lades, en les quals els visi-
tants van tenir la possibilitat d’adquirir
fruita i verdura, planters, llibres i productes
envasats com melmelades, vins, caves,
cerveses, xocolates, i fins i tot s’hi podien
comprar productes carnis. Bona part d’a-
quests aliments es caracteritzaven, a més,
per tractar-se de productes de proximitat.

Xerrades i un taller infantil
La visita dels paradistes es va completar
amb tres xerrades celebrades al Molí de

l’Oli sota els títols de «Introducció a l’agri-
cultura i la ramaderia ecològiques»,
«Avantatges de l’alimentació natural i de
proximitat» i «L’hort familiar i les seves
cures naturals». Els més joves també van
tenir la possibilitat de participar activa-

ment en la celebració d’un taller de cuina
en el qual es feren servir aliments sense
gluten i ecològics.

Un augment de la implicació
ciutadana permetria millorar
notablement els resultats de
la nostra gestió dels residusCOMPOSICIÓ DE LA FRACCIÓ RESTA - 13/03/2014

Residus
especials

Fracció orgànica

Fracció vegetal
Paper i cartró

Envasos
(plàstic i metàl·lics)

Vidre

Tèxtils

Resta

26%

26%

2%24%

2%
4%

10%
6%
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L’Ajuntament sancionarà les entitats financeres
propietàries d’habitatges desocupats
En el ple en què s’aprovava la mesura també s’acordava suspendre el cobrament
de les plusvàlues a les persones afectades per processos de desnonament

El dret a l’habitatge centrava una part im-
portant del ple municipal ordinari celebrat
el passat 24 de març. I ho feia, de manera
destacada, amb l’aprovació —amb els
vots favorables de tots els grups amb re-
presentació municipal a excepció del PP,
que s’abstingué— d’una moció a través
de la qual el consistori es compromet a
aplicar sancions de fins a 100.000 € a les
entitats bancàries o grans empreses pro-
pietàries d’habitatges permanentment
desocupats. Aquesta es completava amb
una altra moció que, amb el mateix suport
municipal que l’anterior, acorda suspen-
dre el cobrament de l’Impost sobre l’Incre-
ment del Valor dels Terrenys de Naturalesa
Urbana —popularment conegut com a
«plusvàlua»— en els casos de dacions en
pagament. D’aquesta manera es vol evitar
que en els casos de desnonaments siguin
les persones afectades les que hagin de
continuar tributant aquest impost.

Pel que fa a altres aprovacions de mar-
cat caire social, també es donava el visti-
plau —amb els vots favorables del PSC,
CiU, GIC i ERC i el vot contrari del PP— a
una moció a favor del dret de les dones a
la interrupció del seu embaràs. Els matei-
xos vots aconseguiren una moció per a

permetre l’ús del padró municipal per a la
celebració d’una consulta sobre el futur
de Catalunya i la moció presentada per
ERC sobre la campanya «Per una Cata-
lunya social».

El ple es completava amb l’aprovació
unànime del reglament de la Guàrdia Mu-
nicipal i —amb els vots favorables del
PSC, CiU, GIC i ERC i l’abstenció del PP—

la modificació de la taxa de recollida d’es-
combraries per a incloure-hi comerços
amb una superfície superior als 500 m2.

El Ple Municipal també
s’ha manifestat a favor

del dret de les dones a la
interrupció de l’embaràs
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Des d’aquest passat 2 de març, ja es troba
plantat als terrenys de l’antic convent de
Santa Cecília el Roure del Tricentenari, un
dels símbols de la commemoració, aquest
2014, dels fets del 1714. La plantada, re-
alitzada amb terra provinent de tota Cata-
lunya, comptà també amb una
representació collbatonina per la presència
de la nostra alcaldessa, Ana Úbeda.

Un símbol 
del poble català
Aquest roure vol, d’aquesta manera, esde-
venir un símbol d’unitat i fermesa, de l’ar-
relament a la terra i de la continuïtat
d’aquests sentiments al llarg de diverses
generacions. L’acte estava organitzat pel
Patronat de la Muntanya de Montserrat,
del qual forma part la nostra vila.

La biblioteca comença el trasllat al Casal 
de Cultura i celebra Sant Jordi
Les activitats programades per la biblioteca per al proper 23 d’abril 
se celebraran al Casal d’Avis

Ja han començat els treballs de trasllat de
la biblioteca municipal a les instal·lacions
que ocuparà al Casal de Cultura. Aquest
fet provocarà temporalment alguns incon-
venients per als seus usuaris, com el tan-
cament del servei durant alguns dies o la
manca d’alguns dels documents. El procés
durarà aproximadament tres mesos. Per a
més informació pot contactar-se directa-
ment amb la biblioteca al 93 777 93 41 o
a través del correu bib.collbato@diba.es.

En tot cas, s’intentarà que no es vegin
afectades les diverses activitats programa-

des, com les classes de conversa en francès
i la propera celebració de la diada de Sant
Jordi, que permetrà que, el 23 d’abril, al
Casal d’Avis, els més petits puguin partici-
par, a partir de les 17 h, en un taller de de-
tectius al qual seguirà, a partir de les 18.30
h, la presentació de la novel·la Aire brut,

de Lluís Bosch, introduït per l’alcaldessa,
Ana Úbeda, i amb la presència de l’autor i
de la historiadora local Assumpta Muset.

Per la seva banda les Coves del Salnitre
organitzen els dies 18, 19, 20 i 26 d’abril
visites literàries. Per a més informació i re-
serves: Turisme de Collbató, 93 777 90 76.

Durant la celebració
de Sant Jordi hi tindrà lloc

la presentació de la novel·la
Aire brut, de Lluís Bosch

El Roure del Tricentenari ja es troba plantat 
a Montserrat
L’acte va comptar amb la presència de l’alcaldessa de Collbató, Ana Úbeda, 
en representació del municipi

Foto: Conxita Costa
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Ja han quedat enllestits els diferents treballs
duts a terme al parc infantil proper a la
pista coberta i que s’emmarcaven dins dels
que, des del 2013, s’han desenvolupat per
a millorar les zones de joc per a infants al
nostre municipi. Aquests han consistit en
una ampliació dels jocs que hi ha al parc a
disposició dels nens i nenes i en la incorpo-
ració de diferents mesures destinades a la
seva seguretat: així, s’ha procedit, d’una
banda, a incorporar-hi un sorral a més de
restaurar l’estructura de jocs i, de l’altra, s’hi
ha instal·lat una tanca de fusta de protecció
i ha estat substituït el terra de cautxú.

Aquestes actuacions s’han vist completa-
des amb el treball de restauració de la tanca
de la zona verda amb la qual limita el parc
i amb la replantació d’aquest espai.

El parc infantil de la pista coberta amplia els jocs 
i millora la seguretat
L’actuació està emmarcada dins del treball que 
s’iniciava l’any passat per a potenciar 
les zones de joc infantil

Noves passejades de la gent gran
El passat 12 de març la gent gran del municipi prenia part en una passe-
jada que els portava a realitzar un recorregut pel terme municipal de Cer-
danyola. Aquest proper 10 d’abril està prevista la que serà la quarta de
les caminades del cicle.

També s’ha treballat
a la zona verda que envolta

el parc infantil



LA FALSA AYUDA
Todos los partidos menos
el PP (no han contado con
nosotros) presentaron una
moción para, «se supone»,
ayudar a los ciudadanos
que se ven afectados por
los desahucios. Lo más sor-

prendente: sin ellos hacer demasiado; bueno, sí: san-
cionando con 100.000 € aquellas viviendas que
«consideren vacías» y pedir al gobierno central que
modifique una ley que afecta a los ayuntamientos
para, tras hacer un exhaustivo estudio, bonificar o
eliminar el impuesto de la plusvalía a estos ciudada-
nos. Es decir, «multar» y esperar a que otros solucio-
nen el problema. Y me explico: la plusvalía es un
impuesto municipal y, por tanto, si quieren ayudar
de verdad pueden hacerlo. El PP no está a favor de
multar: debemos proteger a todos los ciudadanos,
también a los que han luchado toda su vida para
tener una vivienda y que ahora, por algún motivo
como una avanzada edad o una enfermedad, se ven
obligados a dejarla temporalmente.

Pero debemos ayudar a aquellos que se encuen-
tran en esta situación. Y eso es trabajo del Ayunta-
miento, bonificando ese impuesto, habilitando un
alquiler social que no supere los 200 € con viviendas
del Ayuntamiento, Generalitat, y mediante conve-
nios con los bancos para que pongan a disposición
municipal sus viviendas vacías.

Como pide la PAH, ¡sancionen a los bancos si se
niegan, pero no a los ciudadanos!

Y no puedo acabar sin pedir disculpas, y no me
toca a mí, al ciudadano que, explicando su pro-
blema, fue «reprendido» por el exalcalde de CIU y
miembro del gobierno por no referirse a la alcaldesa
como ilustrísima. Sepan también que la «ilustrísima»
no le dio solución alguna.
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 passat dia 8 de març
vàrem commemorar el Dia
de la Dona. Aquest any el
manifest feia èmfasi, entre
altres coses, en la llei de
salut sexual que s’acaba
d’aprovar i que suposa un
clar retrocés en la llibertat

de la dona i el dret a decidir sobre el seu propi cos.
La reforma de la llei de l’avortament, proposada pel
ministre Gallardón, és el màxim retrocés que ha
patit el país en matèria de drets i llibertats durant la
democràcia, i ens torna 30 anys enrere.

Mai, ni en països europeus amb governs de caire
conservador, s’ha plantejat posar en qüestió el dret
de les dones a decidir sobre el seu cos i la seva ma-
ternitat. La llei aprovada el 2010 pel darrer govern
socialista és una llei consensuada amb professionals
sanitaris, amb juristes i amb entitats que treballen
en temes d’igualtat.

La proposta de reforma que planteja ara el go-
vern del PP no respon a cap demanda de la societat:
vol, únicament, acontentar una part de l’electorat
de la dreta plantejant un problema on no n’hi havia
cap. Aquesta reforma tornarà a dividir les dones
entre les que podran pagar les despeses per a avor-
tar legalment i amb garanties sanitàries viatjant a
un altre país europeu i les dones sense recursos eco-
nòmics, abocades a l’avortament clandestí, a la des-
protecció jurídica i a posar en risc la seva salut i la
seva vida.

Aquest és un nou pas enrere amb què, junta-
ment amb la LRSAL (Llei de Racionalització i Soste-
nibilitat de les Administracions Locals) i la llei Wert,
per citar-ne algunes, el Govern del PP ens vol fer
tornar als anys del NO-DO i la «tele» en blanc i
negre.

Agrupació socialista de Collbató

ELS AMETLLERS HAN
FLORIT!
Els ametllers han florit a
Collbató! Doncs heu de
saber que és gràcies a l’al-
caldessa! Si ha passat la
grip i s’ha curat és gràcies
a l’alcaldessa, i si, després

d’enviar desenes de currículums i fer unes quantes
entrevistes, al final ha trobat una feina, també és
gràcies a l’alcaldessa de Collbató, encara que la
feina no sigui aquí.

Aquesta és la conclusió a què s’arriba quan es lle-
geix el Collbató Informa, especialment el del mes de
març: gràcies a les gestions de l’alcaldessa l’atur, a
finals de gener, ha baixat a Collbató un 8,6%. El
que no dirà el del mes d’abril, segur, és que a finals
de febrer l’atur a Collbató va augmentar en 14 per-
sones (dades del Consell Comarcal del Baix Llobre-
gat), quedant-se la reducció en un 5,8%.

Ho hem repetit moltes vegades: l’equip de go-
vern ha acabat pensant que l’ajuntament és seu,
que els mitjans de comunicació municipals estan al
seu servei i que tot el que passa a Collbató, espe-
cialment si és positiu, és gràcies a les seves gestions.
I ni l’ajuntament és seu, ni tot el que passa és grà-
cies a ells, ni els mitjans d’informació estan al seu
servei, perquè els paguem entre tots: ens costen
més de 40.000 € a l’any.

Fa temps que demanem una revista que informi
del que passa a Collbató, i no un instrument de pro-
paganda. Entre tots estem pagant la precampanya
electoral de l’alcaldessa. La traca final serà, sens
dubte, el número especial dedicat a la inauguració
del Casal: ja s’ha cuidat prou ella de demorar-ne les
obres per fer-ho coincidir en el temps, abans que
ens adonem que no hi ha ni diners ni idees per a
mantenir-lo obert.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

PLE DE MARCAT 
CARÀCTER SOCIAL
En l’últim ple es va apro-
var, a proposta del govern,
la suspensió cautelar de li-
quidació de plusvàlues en
processos de desnona-
ment i dació en pagament

de primera residència. També, a proposta de la ma-
joria de grups municipals, la moció d’instar a iniciar
processos sancionadors a entitats financeres i grans
empreses: propostes de la Plataforma d’Afectats per
la Hipoteca per a minvar sofriment als afectats.

Aprovàrem una moció pel dret de les dones a de-
cidir la interrupció voluntària de l’embaràs, en re-
buig a la reforma de la llei d’avortament impulsada
pel ministre de Justícia. És una decisió molt personal
i sensible. En aquesta qüestió CDC ha donat llibertat
de vot als seus representants tot i que hi ha unani-
mitat a mantenir la llei aprovada al 2010.

Aprovàrem la moció-manifest «X una Catalunya
social!», que fa palès que «les polítiques de retalla-
des i l’ofec econòmic al Govern de Catalunya impo-
sats des del Govern espanyol no fan sinó agreujar
la situació i responen a la voluntat política de des-
mantellar el nostre estat del benestar. Ni han gene-
rat ocupació ni han revitalitzat l’economia: al
contrari, han generat més pobresa i desigualtat.»

La construcció d’un país  democràtic i amb drets
requereix el reforçament de l’estat del benestar i la
garantia d’accés universal a serveis públics de qua-
litat amb equitat.

Una Catalunya forta, pròspera, social, passa pel
dret a decidir la nostra voluntat i recursos; sota
aquest mateix títol, també vam aprovar una moció
conjunta sobre l’ús de dades del padró municipal
per a la celebració d’una consulta sobre el futur de
Catalunya.
Agrupació Local Convergència Democràtica 
de Catalunya

MEMÒRIA HISTÒRICA
El 2014 és un any que
marcarà el nostre futur,
però també és un any en
el qual commemorem es-
deveniments que han
marcat la nostra història.

Enguany fa 75 anys de
l’entrada de les tropes franquistes a Catalunya, fet
que comportà el final de la Guerra Civil i l’inici de la
dictadura del general Franco. En molts municipis
han aprofitat aquesta efemèride per a commemorar
aquests fets i fer un exercici de recuperació de la
memòria històrica. A Collbató no ha succeït, al-
menys institucionalment, i algun grup polític ho ha
aprofitat per a organitzar un acte de record. Creiem
que va ser un error, perquè el record d’aquells fets
no hauria de ser patrimoni de cap grup polític, sinó
de tot el poble, i, per tant, s’hauria d’haver organit-
zat des de l’Ajuntament, institució de la qual for-
maven part els regidors assassinats i els quals
s’homenatjà.

També commemorem el Tricentenari dels fets del
1714, uns fets que expliquen d’on venim i que con-
necten amb el present i el futur. Com qualsevol
nació normal, recordem la nostra història, i es fa de
manera col·lectiva, des de les institucions, però
també des de la societat civil, perquè el nostre pas-
sat no és patrimoni de ningú. Molts ajuntaments
s’han sumat al Tricentenari organitzant actes per a
recordar però també per a mirar endavant.

No podem tornar a cometre el mateix error: cal
que l’Ajuntament, amb la col·laboració de qui calgui
i vulgui, commemori el Tricentenari també a Coll-
bató. Perquè si pretenem ser un poble normal d’un
país normal, també hem de recordar amb normali-
tat la nostra història.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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La celebració de dues de les cites més des-
tacades del calendari esportiu, com són La
Portals i la Cursa de l’Alba, marcarà l’inici i
el final del programa «Esportbató Saluda-
ble al Medi Natural». D’aquesta manera,
entre el 12 d’abril i l’11 de maig seran més
de 50 les activitats físiques que podrem re-
alitzar a l’aire lliure gràcies a aquesta inicia-
tiva destinada a posar de relleu l’avantatge
que suposa disposar del medi natural de
què gaudeix el nostre municipi. La graella
d’activitats estarà formada per dinamitza-
cions dels circuits de fitness, sessions de tai-
txí, sessions de nordik walking (‘caminada
nòrdica’) per les rutes de Collbató o xerra-
des formatives i tallers pràctics sobre la ali-
mentació i nutrició dels esportistes.

Entre les eines que tenim al nostre abast
per a exercitar-nos a l’aire lliure destaquen
els tres espais de fitness, amb 16 màqui-
nes, on 24 persones poden estar utilitzant
simultàniament els diferents aparells de to-
nificació. L’«Esportbató Saludable al Medi

Natural» farà especial incidència en
aquests espais amb diverses sessions desti-
nades a explicar l’ús que podem fer d’a-
questes instal·lacions.

Tot un mes per 
a descobrir 
l’esport a l’aire 
lliure
El programa «Esportbató 
Saludable al Medi Natural» 
inclourà més de 50 
activitats físiques

El cap de setmana
del 12 i 13 d’abril
se celebra la que
serà la cinquena
edició de La Por-
tals, la marxa amb
BTT al parc natural
de la Muntanya de
Montserrat. La ce-
lebració s’obrirà,
en tot cas, amb la
caminada de 50
quilòmetres i la versió «ultra» de 70 quilòmetres. Enguany
els homenatjats seran Kiku Soler a la «Caminada i Ultra» i
Israel Núñez a la prova de BTT.

Tot a punt per a La Portals

El municipi disposa
de tres espais de fitness

a l’aire lliure equipats amb
16 màquines cadascun

Les activitats seran gratuïtes
i estaran dinamitzades per

tècnics professionals
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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

Collbató surt al carrer amb la celebració
del carnestoltes i dels Tres Tombs


