
Amb l’arribada del bon temps s’incremen-
ten les accions municipals destinades a pre-
venir tant l’aparició del foc a les zones
forestals com la possible incidència que un
hipotètic incendi podria tenir sobre zones
habitades. Entre aquestes destaca el PLA-
NET, el programa dedicat al manteniment i
gestió de la vegetació en les parcel·les pri-
vades no edificades al sòl urbà.

D’altra banda, cal recordar i tenir pre-
sent que des del passat 15 de març, i fins

el proper 15 d’octubre, està prohibit fer
foc en terrenys forestals i que hem d’ex-
tremar les precaucions quan visitem
aquests espais. (Pàgina 9)

Treballant per la prevenció
dels incendis forestals
Amb l’arribada del bon temps s’intensifiquen les

actuacions municipals, com el PLANET, destinades 

a evitar el foc
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El municipi aposta per les mesures reparadores per als menors implicats en actes vandàlics (Pàgina 4)

Noves accions de
promoció turística
del municipi
(Pàgina 6)

L’esport de 
Collbató surt a
l’aire lliure
(Pàgina 12)

Un cop finalitzat el procés de preins-
cripcions a les escoles i a l’institut,
arriba el moment per a la llar d’infants
municipal L’Abellerol i l’escola de mú-
sica. En ambdós casos es poden realit-
zar els corresponents tràmits fins a
aquest proper 16 de maig. Posterior-
ment, del 10 al 13 de juny, es podran
fer les matriculacions en aquests dos
serveis municipals que tenen com a
objectiu completar la formació educa-
tiva obligatòria amb què compta el
nostre municipi. (Pàgina 5)

Preinscripcions 
a la llar 
d’infants i 
a l’escola de 
música

Des del 15 de març
es troba en vigor

la prohibició de fer foc
als terrenys

forestals
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Edita
Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

Disseny, continguts i impressió
Quid Comunicació, SL

D.L. B-23138-96
Publicació impresa en paper ecològic

Telèfons d’interès

Serveis
Ajuntament de Collbató 93 777 01 00
Atenció ciutadana 012
Àrea d’esplai La Salut 646 37 86 24
Biblioteca municipal 93 777 93 41
Casal d’avis 93 777 03 77
CAP El Bruc 93 771 01 31
CAP Collbató 93 777 07 59
CAP Esparreguera 93 770 81 00
Demanar hora al metge 902 111 444
Farmàcia Villaescusa 93 777 00 76
FECSA (avaries) 900 77 00 77
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària Igualada 

93 472 91 40
Hispano Igualadina 93 804 44 51
Hospital Martorell 93 774 20 20
Oficina de turisme 93 777 90 76

667 56 27 16
Oficina Correus Collbató 93 777 06 33 
Parròquia de Collbató 93 777 01 36
Parròquia del Bruc 93 771 00 04 
Repsol Gas (averies) 901 12 12 12 
Serveis funeraris (Pomfusa) 93 775 55 52
Sorea 93 777 09 44
Sorea (telèfon 24 hores) 902 25 03 70
Taxi Collbató, El Bruc i Esparreguera        

659 68 09 19 / 659 89 40 13 / 610 35 43 75

Emergències
Ambulàncies i emergències mèdiques

112
Bombers de Collbató 112
Bombers de la Generalitat 112
Emergències 112
Guàrdia Municipal de Collbató 670 20 14 20
Mossos d’Esquadra 112

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol 93 777 99 80
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Agenda maig · juny 2014

Del dijous 1 al diumenge 11 
de maig
Continuen les activitats de l’«Esport-
bató Saludable al Medi Natural»
(Consulteu programa)

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

Del dilluns 5 al dissabte 10 
de maig
Setmana de la Gent Gran

Dijous 8 de maig
De 9.30 a 13.30 h
Cicle passejades: Caminada pels 
camins de Collbató

Divendres 9 de maig
De 21 a 22.30 h
Esportbató: Taller pràctic 
d’alimentació saludable
SLAMPÀDEL

Dissabte 10 de maig
9.30 h
Dia mundial «Clean-up Day»
Neteja del bosquet de l’escola 
La Salut i de la zona verda 
de Can Dalmases
LLOC TROBADA: ENTRADA PRINCIPAL
DE L’ESCOLA LA SALUT

17 h
Cloenda Setmana Gent Gran amb ball
de gala i refrigeri
CASINET

Diumenge 11 de maig
8 h
I Marató Muntanya de Montserrat
SORTIDA: PISTA COBERTA

9 h
XXVII Cursa de l’Alba
SORTIDA: PISTA COBERTA

Diumenge 18 de maig
Mercat de la Tradició

Dijous 22 de maig
De 9.30 a 13.30 h
Cicle passejades: Caminada pels 
camins de Collbató

Diumenge 25 de maig
8 h: Marxa BTT
9 h: Rua de «batukada»
10 h: Botifarrada popular
Collbató Marxa Xtrem BTT (Ruta 
del Mansuet)
SORTIDA: C/ CAVALL BERNAT

Dissabte 7 i diumenge 8 
de juny
Cap de Setmana Solidari
Diverses activitats 
CASINET I PLAÇA DE L'ERA
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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

Existeixen determinats aspectes de la vida

ciutadana sobre els quals els ajuntaments

no tenim competència. Però això no su-

posa que no tinguem l’obligació d’actuar.

Recentment hem estat objecte de diversos

exemples entre els quals podem destacar,

per esmentar-ne un, la participació del
consistori en un programa destinat a
fer que els joves que realitzin actes
vandàlics tinguin la possibilitat de re-
parar-los mitjançant treballs de servei
a la comunitat.

Com a administració, no entra dins de

les nostres competències implicar-nos en

la manera com s’aplica la justícia, però és

evident que tenim una responsabilitat so-

cial envers la ciutadania que ens convida a

prendre part en aquesta i en altres iniciati-

ves. Ja sigui a través de la recerca de noves

vies de suport a les empreses que siguin

més efectives o promovent serveis sobre

els quals tampoc som responsables, com

la llar d’infants o l’escola de música, ens
autoimposem l’objectiu d’assolir
noves quotes de benestar social.

En moments com l’ac-

tual, en què la reforma de

l’administració local que

promou el govern de Ma-

drid fa perillar una part

destacable de l’atenció

que oferim els ajunta-

ments, com a alcaldessa

em veig obligada a refle-

xionar sobre el treball que

desenvolupem des de l’ad-

ministració. I considero que també és fo-
namental que el ciutadà hi pensi i
participi en la seva defensa.

Aquells que tenim la responsabilitat
d’administrar els serveis públics no
podem, senzillament, quedar-nos allà
on es troben marcades les nostres
obligacions, en especial en un moment

en què són tantes les mancances i neces-

sitats: les administracions hem de pensar

sempre des de la perspectiva de la respon-

sabilitat social i assumir les nostres accions

com un deure envers el ciutadà, més que

com una obligació.

Aquesta és la idea de treball públic que

pretenem desenvolupar des de l’Ajunta-

ment de Collbató, un treball que vol, en

tot moment, situar-se a l’alçada de les
necessitats de la ciutadania siguin qui-
nes siguin aquestes.

La responsabilitat social, 
un deure per sobre de 
qualsevol obligació

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Hem de pensar
sempre des de

la perspectiva de la
responsabilitat

social

Editorial
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Bona resposta de la ciutadania en
el recapte que es va organitzar els
dies 12 i 13 d’abril. La iniciativa va
estar promoguda per la Unió d’Em-
presaris d’Esparreguera i el super-
mercat Bon Preu i va comptar amb
la col·laboració de voluntaris de
Creu Roja. Es van recollir un total
de 650 productes d’higiene que es
van destinar al banc d’aliments
municipal per tal de distribuir-los
entre les famílies del municipi amb
menys recursos.

Campanya 
de recollida de 
material d’higiene

Els menors amb conductes impròpies repararan els
danys fent treballs a la comunitat
La iniciativa, impulsada per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència,
està adreçada a infants i joves amb un alt risc d’exclusió social

L’Ajuntament de Collbató col·labora en la
posada en marxa d’un projecte de la Direc-
ció General d’Atenció a la Infància i l’Ado-
lescència (DGAIA) de la Generalitat de
Catalunya que busca aplicar mesures alter-
natives als menors que hagin transgredit
les normes de convivència o realitzat bre-
tolades de forma reiterada. La intenció és
que siguin ells mateixos els que reparin els
danys ocasionats al municipi.

Des del Departament de Serveis Socials
Bàsics de l’Ajuntament de Collbató s’ha
demanat a algunes entitats locals la col·la-
boració perquè aquests joves puguin par-
ticipar en tasques de voluntariat sota la
supervisió d’un responsable adult.

La iniciativa està adreçada a infants i
joves amb un alt risc d’exclusió social amb

l’objectiu de contribuir-ne al desenvolupa-
ment personal i fomentar valors com la
convivència, la solidaritat o el treball des-
interessat envers la comunitat.

L’escola de música participa 
en la VI Cantata de la Catalunya
Central

Un total de 16 alumnes de l’escola de mú-
sica de Collbató van actuar el dia 23 de
març en la VI Cantata de la Catalunya
Central, que es va celebrar a Vacarisses i
en la qual van participar un total de 300
alumnes de sis municipis diferents.

Aquesta era una de les activitats previs-
tes durant el curs, juntament amb la can-
tada de nadales, la col·laboració en els
actes del 25N i la participació en el concert

«Sala Piano». Actualment l’escola prepara
una cantata amb els centres de primària i
el concert de final de curs.

Els menors realitzaran
tasques de voluntariat sota

la supervisió d’un adult

En el concert, que es va
celebrar a Vacarisses,

hi van participar 16 alumnes
de l’escola de música

de Collbató 
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Preinscripció a la llar d’infants i a l’escola
de música per al curs 2014-2015
El termini per a presentar les sol·licituds finalitza el 16 de maig

Ja s’ha obert el termini de preinscripció a
la llar d’infants municipal i a l’escola de
música de Collbató per al curs 2014-2015.
Les famílies interessades tenen temps fins
al dia 16 de maig per a presentar la sol·li-
citud. En el cas de la llar d’infants munici-
pal L’Abellerol la preinscripció s’ha de fer
al mateix centre (passeig de la Fumada, 4-
6). L’horari d’atenció al públic és dimarts,
dimecres i dijous de 15 a 16.30 h i diven-
dres de 10 a 12 h.

Pel que fa a la documentació, cal portar
l’original i fotocòpia del llibre de família,
del document nacional d’identitat (DNI)
del pare, mare o tutor/a i de la targeta sa-
nitària individual de l’alumne/a. També cal
original i fotocòpia del carnet de vacuna-
cions o certificat mèdic equivalent i el DNI
de l’alumne/a en cas que en tingui. És im-
portant adjuntar qualsevol documentació
que acrediti que es compleixen els criteris
de prioritat al·legats a la sol·licitud.

Preinscripció a l’escola 
de música
En el cas de l’escola municipal de música,
la sol·licitud cal presentar-la a les oficines
de l’Ajuntament (C/ Bonavista, 2). L’horari
d’atenció al públic és de dilluns a diven-
dres de 9 a 14 h i dijous de 17 a 19 h.

Els alumnes menors de 18 anys han de
portar dues fotografies de carnet, una fo-
tocòpia del DNI del pare i/o de la mare, la
fotocòpia de la targeta sanitària de la Se-
guretat Social i del carnet de família nom-
brosa o monoparental en cas que en
tinguin. Els de més de 18 anys només cal

que portin les dues fotografies de carnet i
una fotocòpia del seu DNI.

Els alumnes admesos
hauran de formalitzar la

matrícula del 10
al 13 de juny

Calendari del procés de preinscripció:
• Presentació de sol·licituds: del 5 al 16 de maig
• Publicació de llistes amb puntuació provisional: 27 de maig
• Sorteig: entre el 28 i 30 de maig
• Termini per a presentar reclamacions: 28, 29 i 30 de maig
• Publicació de la relació definitiva d’alumnat admès: 5 de juny
• Període de matrícula: del 10 al 13 de juny
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Coves del Salnitre i literatura,
una aposta innovadora i exitosa
El passat mes d’abril es van organitzar unes visites 
literàries a les coves del Salnitre que van tenir una molt
bona acollida

Gran èxit de participació en les visites
guiades a les coves del Salnitre, de Coll-
bató, que es van organitzar els dies 18,
19, 20 i 26 d’abril. La intenció era que els
participants en redescobrissin els espais
guiats per les paraules dels primers excur-
sionistes que hi van entrar a mitjan segle
XIX.

El recorregut es va iniciar al poble, da-
vant l’antiga Posada de las Cuevas, consi-
derada l’inici de les exploracions. Els
visitants van seguir les passes dels antics
excursionistes, passant pel nucli medieval
de Collbató, fins arribar a l’entrada de les
coves i van poder resseguir-ne les galeries
principals.

Col·laboració amb l’Editorial 
Meteora
L’Ajuntament ha signat un acord de col·la-
boració amb l’Editorial Meteora, encarre-
gada de la distribució i comercialització
del llibre Salnitre, de l’escriptor Antoni
Real. L’acord preveu que els llibres que es
venguin en els actes de presentació que
es faran arreu de Catalunya incorporin un

fulletó informatiu sobre les coves i una en-
trada gratuïta per a visitar-les abans del 31
de desembre de 2015.

Els participants en les visites
guiades van passejar pel

nucli medieval de Collbató
i per les galeries principals

de les coves

El Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat i els ajuntaments de la co-
marca tenen previst elaborar un Pla
Estratègic Turístic. La intenció és pro-
moure els recursos de la zona, prio-
ritzant la captació del turisme
interior. El Pla es podrà desenvolupar
gràcies al Fons per al Foment del Tu-
risme que es va crear l’any 2012 i que
gestiona el Consell Comarcal. 

Adhesió al Cercle de 
Turisme de la Diputació
D’altra banda, l’Ajuntament de Coll-
bató ha aprovat la seva adhesió al
Cercle de Turisme de la Diputació. Es
tracta d’una plataforma que té com
a objectiu promoure els productes i
serveis turístics de la província de Bar-
celona. El Cercle organitza activitats
com taules de treball per temàtiques,
formació i assessorament tècnic,
entre d’altres. 

Convenis amb el
Consell Comarcal i 
la Diputació de 
Barcelona per a 
promocionar el 
turisme
Es preveu l’elaboració
d’un Pla Estratègic per a
promocionar els recursos
turístics de la comarca
del Baix Llobregat

El mestre orguener i veí de Collbató Al-
bert Blancafort ha estat nomenat mem-
bre de la Reial Acadèmia de Belles Arts
de Sant Jordi de Barcelona. La trajectòria
de Blancafort inclou el treball en instru-
ments com el de l’Auditori de Tenerife
(2005), el de la Basílica de Montserrat
(2010) o el de la Sagrada Família (2010).
El nou membre de l’acadèmia culmina
fins al moment una llarga tradició de re-
lació entre Collbató i els orgues, que
arrencava l’any 1926 amb l’establiment
del taller de Can Rogent, al qual seguí,
al 1963, el de Gabriel Blancafort, que
des de l’any 1998 està dirigit per l’Albert
Blancafort.

L’Albert Blancafort, nomenat membre de la
Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi  
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L’Ajuntament treballa per oferir més suport 
a l’emprenedoria
El consistori ha signat un conveni amb altres municipis del Baix Llobregat Nord
per a oferir més recursos a empreses i emprenedors

Els ajuntaments d’Abrera, Collbató, Espar-
reguera, Martorell, Olesa de Montserrat,
Sant Esteve Sesrovires i Sant Andreu de la
Barca han signat un conveni de col·labo-
ració per a potenciar el treball que realit-
zen els Centres Locals de Serveis a les
Empreses.

Es tracta d’un projecte supramunicipal
que pretén ajudar les empreses i els em-
prenedors alhora que s’unifiquen recursos

i es fomenta el treball en xarxa. El conveni
preveu dur a terme accions com tallers,
formació a les empreses i jornades de net-
working, entre d’altres.

El projecte pretén
realitzar accions com tallers,

formació a les empreses
i jornades de networking

L’Associació de Collbató
per la Solidaritat va orga-
nitzar el dia 26 d’abril
una encesa d’espelmes
per a donar el seu suport
als afectats per l’explosió
de la central nuclear de
Txernòbil (Ucraïna) l’any
1986. La iniciativa es va
organitzar conjuntament
amb altres organitzacions d’arreu d’Europa, coincidint amb
la commemoració del 28è aniversari de l’accident.

Encesa d’espelmes en solidaritat
amb els afectats per Txernòbil

Els dies 5 i 6 d’abril, l’associació teatral La Forja va estrenar al
Casinet la seva darrera representació: Qui és qui?. L’obra va
comptar amb la participació de tretze actors amateurs i va
estar dirigida per Mònica Martínez. El grup d’adults treballa
ara per portar la representació a altres poblacions veïnes. L’en-

titat tancarà la tem-
porada els dies 26 i
27 de juliol amb
l’actuació de la sec-
ció jove, que estre-
narà l’obra La casa
de Bernarda Alba.

Estrena de l’associació teatral 
La Forja 
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Un any més, Collbató vol retre un petit
homenatge als veïns i veïnes de més edat
amb l’organització de la Setmana de la
Gent Gran. Del 5 al 10 de maig hi ha pre-
vistes diferents activitats adreçades a esti-

mular el desenvolupament físic i psicolò-
gic dels participants. Els collbatonins po-
dran fer esport en circuits de fitness o
assistir a una sessió de cinema, a un taller
de risoteràpia o a una xerrada sobre els
perills a la llar. També s’han previst dues
sortides: una a les mines de carbó de
Cercs i una altra pel municipi. Dissabte es
farà la cloenda de la Setmana de la Gent
Gran amb un ball de gala i un refrigeri
obert a tothom.

Altres activitats adreçades a la
gent gran
El passat 27 de març es va fer la primera
de les caminades matinals per Collbató.
Es tracta de sortides adreçades a tots
aquells que volen mantenir-se en forma i,
alhora, gaudir de l’entorn.

Collbató celebra la Setmana de
la Gent Gran
Del 5 al 10 de maig hi ha previstes diferents activitats
com sortides, circuits esportius, xerrades i tallers

Sant Jordi i Collbató Negre, dues cites literàries
amb molt bona acceptació per part del públic
Coincidint amb la diada de Sant Jordi, un grup de voluntaris va regalar roses 
a la gent gran del municipi

La celebració de la diada de Sant Jordi a
Collbató va tornar a implicar gent de totes
les edats. A més de les tradicionals para-
des de llibres i roses, un grup de voluntaris
va visitar la gent gran del municipi per ob-
sequiar-los amb una rosa.

El mateix dia 23 d’abril, la biblioteca va
organitzar un taller de detectius adreçat
als més petits que va anar a càrrec de Sa-
lomé Párraga. L’activitat es va fer al casal
d’avis, atès que la biblioteca continua tan-
cada amb motiu del seu trasllat al Casal
de Cultura. 

Presentació literària
Una altra cita de la diada de Sant Jordi va
ser la presentació del llibre Aire brut, de
l’escriptor Lluís Bosch. L’activitat es va fer
només unes setmanes després de la cele-
bració del Collbató Negre, les primeres
jornades entorn de la novel·la negra i po-

licíaca. Del 28 de març al 6 d’abril es van
organitzar diferents activitats, com una
projecció cinematogràfica, una gimcana,
la Ruta del Pinxo Negre o taules rodones
sobre la novel·la negra catalana.

Les primeres jornades
de gènere negre i policial
van incloure una gimcana,

la Ruta del Pinxo Negre
i taules rodones
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Collbató s’afegeix 
a la celebració 
del Clean-up Day
Es tracta d’una jornada anual de recollida
de residus que se celebra el mateix dia 
a tota Europa

El proper 10 de maig els veïns de Collbató podran participar en
una campanya de neteja de residus pels voltants del municipi. Es
tracta d’una jornada anual que s’organitza dins la Setmana Euro-
pea de la Prevenció de Residus.
L’objectiu és sensibilitzar la po-
blació de la importància de re-
duir el nombre de residus
abandonats a la natura i en al-
tres espais públics.

Les persones que hi participin
recolliran residus de forma vo-
luntària a la zona verda de Can
Dalmases (entre l’avinguda Pie-
rola i el carrer Querol) i al bosc que es troba a sota de l’escola La
Salut. Els interessats poden inscriure-s’hi trucant a les oficines de
l’Ajuntament o bé per correu electrònic a collbato@collbato.cat.

Campanya de 
prevenció d’incendis
forestals
Durant el mes de maig 
s’inspeccionaran les parcel·les 
privades per determinar si cal fer-hi
algun treball de manteniment

L’Ajuntament de Collbató posa en marxa, un any més, el
PLANET. Es tracta d’una iniciativa que treballa pel manteni-
ment de les franges de protecció al voltant de zones urba-
nitzades amb l’objectiu d’evitar incendis forestals i
facilitar-ne l’extinció.

Durant el mes de maig es faran visites d’inspecció a les
parcel·les privades urbanes que no estiguin edificades i es
revisarà l’estat de la vegetació. En cas que sigui necessari
algun treball d’adequació es comunicarà al seu propietari
per tal que prengui les mesures pertinents.

Es recorda als veïns i veïnes del municipi que, segons la
normativa vigent, són els propietaris els que tenen l’obliga-
ció de mantenir les parcel·les en bones condicions de neteja
i seguretat de forma permanent. Per tant, no han d’esperar
que els hi arribi un requeriment de l’administració per com-
plir amb la seva responsabilitat.

Els participants
recolliran residus

a la zona verda de
Can Dalmases i al
bosc que es troba
a sota de l’escola

La Salut



DEMOCRACIA
El día 8 de abril, la demo-
cracia española —y, por
tanto, la catalana— deci-
dió en el Congreso. Y de-
cidió, por una aplastante
mayoría, «NO A LA SE-
PARACIÓN DE CATA-

LUÑA, NO A TROCEAR LA SOBERANÍA
NACIONAL». Y dijo «SÍ A LA DEMOCRACIA, AL
DIÁLOGO Y A LA CONVIVENCIA».

Que el presidente de la Generalitat, el que inició
este proceso independentista, no fuese capaz de
defender su propuesta solo demuestra que no tiene
suficientes argumentos democráticos para separar-
nos. Y menos, el coraje político necesario para de-
fendernos a todos los catalanes y catalanas. Porque
su ausencia demuestra que no es el presidente de
todos los catalanes, sino de una parte de ellos: de
los independentistas. Por ello, es incapaz de aceptar
la derrota y la voluntad de la mayoría de todos. Mas
no quiere aceptar el verdadero sentido de la demo-
cracia y de las mayorías cuando no son favorables a
lo que él quiere. Pero debe saber que la Democracia
no es tener siempre la razón, sino defender lo que
se cree con coherencia.

La mayoría del Parlamento catalán dijo NO a la
celebración de una consulta separatista. Y él, como
president, no puede ni debe inventarse la legalidad,
ni querer adecuar la legalidad a sus intereses perso-
nales o partidistas.

Los demócratas respetaremos el resultado de esa
votación. Porque somos responsables, porque que-
remos vivir unidos y sobre todo porque queremos
que respeten nuestros derechos, derechos que el
president y su gobierno obvian en su interés.

Lorenzo García
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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COMENCEM PER 
EUROPA
Les eleccions europees del
25 de maig són una opor-
tunitat única de fer sentir
la nostra veu. A Europa,
els collbatonins i collbato-
nines, com la resta dels ca-

talans, ens hi juguem molt. És a les institucions
europees on es dissenyen algunes de les polítiques
estratègiques per al nostre futur, com les infraes-
tructures de transports i  comunicacions, les ajudes
a la indústria o el camp i, en definitiva, quin model
de societat europea volem construir.

És per això que els socialistes creiem que el 25 de
maig hem de dir ben clar quina és la construcció eu-
ropea que volem. Patim una enorme crisi econò-
mica que suposa tancament d’empreses, atur,
empobriment general i una pèrdua de drets socials
i laborals sense precedents en democràcia.

Des de l’esquerra progressista, reivindiquem una
nova Europa que prioritzi la lluita contra l’atur dels
nostres joves, que aposti per la reindustrialització en
aquells sectors que des del territori considerem prio-
ritaris i per la construcció d’una Europa social real
davant dels poders econòmics; una Unió que doni
prioritat a l’economia social enfront de la banca es-
peculativa que ens ha portat a aquesta crisi.

La nostra veu serà més forta en la mesura que
tots i totes participem en els comicis. Quan les ins-
titucions no generen confiança cal respondre amb
democràcia. Europa ens mira perquè en ella hem di-
positat bona part de les esperances, també del nos-
tre futur polític com a Catalunya. Qualsevol de les
qüestions que ens preocupen, la social i també la
nacional, passen per la Unió Europea, i fer sentir la
nostra veu clara i forta serà clau i serà democràtic.

Agrupació socialista de Collbató

ELECCIONS EUROPEES
El proper 25 de maig, els
veïns i veïnes de Collbató
estem convocats a escollir
els nostres representants
al Parlament Europeu.
Com és sabut, el GIC no
es presenta a aquestes

eleccions perquè som una formació d’àmbit local,
però és evident que les decisions preses en les insti-
tucions europees tenen una incidència directa en la
nostra vida quotidiana.

La Unió Europea estableix directives, normes i cri-
teris que condicionen l’actuació dels governs espa-
nyol, català i local. Malgrat la limitació de les seves
competències, bona part de les normes mediam-
bientals, econòmiques, urbanístiques, socials i cul-
turals que ens afecten estan determinades per la
UE. A més, Collbató pot beneficiar-se de fons eco-
nòmics i programes d’ajuda europeus per al seu
desenvolupament. És important, doncs, ser presents
i forts a Europa, encara que les polítiques actuals de
la Unió no siguin del tot satisfactòries.

És comprensible el desengany, l’escepticisme i la
desafecció de molts ciutadans respecte a les institu-
cions polítiques, però, com deia Joan Fuster, la po-
lítica «o la fas o te la fan»: si no anem a votar seran
uns altres els qui prendran les decisions sobre les
nostres vides. Per això convidem tothom a participar
en les eleccions europees del 25 de maig i votar
qualsevol de les opcions d’esquerres que lluiten pels
nostres drets socials, per una economia justa, pel
nostre territori, per la nostra llengua i cultura, per
unes institucions netes de corrupció i, en definitiva,
per un futur millor per a les generacions futures. La
responsabilitat també és nostra.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

SEGUIM DEMANANT
MÉS A EUROPA
Fa uns 60 anys, amb el re-
cord de les guerres en la
memòria, i amb la volun-
tat que la lluita per la su-
premacia econòmica,
militar, territorial... no es-

devingués de nou un element de discòrdia, sorgí el
procés d’integració d’una Europa unida en pau i re-
conciliació entre vells enemics.

Ramon Tremosa, candidat de Convergència, con-
sidera que Europa avança lentament però en la di-
recció que sempre hem defensat, com el Corredor
Mediterrani. Ara cal treballar perquè el crèdit apor-
tat a l’Estat espanyol tingui l’obligatorietat de res-
tablir el flux a les PIME i famílies. Afegeix:
«Coincidim a seguir demanant més a Europa, i més
Europa vol dir millor provisió de polítiques públi-
ques, maneres millors de fer les coses i més radica-
litat democràtica (...) Demanarem a la UE que ens
ajudi a votar el 9 de novembre i que es respecti el
resultat (...) Tenim a les nostres mans iniciar, el 25
de maig, un cercle virtuós que faci impossible a l’Es-
tat espanyol impedir la consulta, impedir el vot dels
catalans el 9N».

En aquest sentit, ha alertat que «a l’Europa polí-
tica el que compta són els vots dipositats a les
urnes», que allò que destaca del procés català és
l’àmplia participació en les darreres eleccions (70%)
i que 2/3 del Parlament es mostren favorables a la
consulta, un fet que demostra «que el referèndum
no és el somni d’uns pocs, sinó el desig de molts».
Per això, «cal omplir les urnes el 25 de maig».
«Depèn de nosaltres».

Des de Convergència Collbató demanem que
aneu a dipositar el vostre vot. Podem ser un dels po-
bles amb més alta participació.

Agrupació local CDC

LA INFORMACIÓ 
MUNICIPAL
Fa poques setmanes, per
causa d’un accident a l’al-
çada d’Esparreguera, es va
tallar l’autovia en sentit
Igualada. Va ser a primera
hora de la tarda d’un diven-

dres, fet que va comportar que per a molts veïns de
Collbató la tornada a casa a les portes d’un cap de
setmana fos un calvari.

Des dels mitjans per a informar que té l’Ajuntament
(lloc web i xarxes socials) no es va produir cap infor-
mació de servei: és el risc d’externalitzar la comunica-
ció municipal a una empresa que els divendres a la
tarda probablement no treballa i que, a més, no es
troba al nostre territori.

Aquella tarda no va haver-hi cap piulada, cap apunt
al Facebook, res. Va ser una informació de servei útil
que no es va donar, i això que contínuament piulen i
pengen notes. Aquest cas demostra que l’important
és la qualitat de la informació, no la quantitat.

És important que l’Ajuntament disposi d’eines per
a oferir una bona informació de servei als seus veïns i
que, a més de mitjans tradicionals com la revista,
també s’utilitzin eines com les xarxes socials, atès que
cada cop hi ha més gent connectada i poden ser molt
útils per a informar si s’utilitzen bé.

Però quin és el cost de la comunicació municipal?
Segons el pressupost, supera els 48.000 €, i, en con-
cret, la gestió de les xarxes socials s’apropa als 6.000
€. No valorarem ara si això es podria destinar millor a
emergències socials, promoció de l’ocupació o a
donar suport a entitats culturals o esportives. Però sí
que creiem que és un cost excessiu per a un municipi
com el nostre, i més encara si informacions útils que-
den sense ser donades.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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El collbatoní Miguel Henares, en el 
Campionat de Catalunya de Karting
El collbatoní de 14 anys Miguel Henares Aguilera
va participar els passats dies 5 i 6 d’abril en el
Campionat de Catalunya de Karting, que es va ce-
lebrar a Móra d’Ebre. Henares, que competeix en
la categoria júnior, va aconseguir la «pole» i dues
segones posicions.

Aquest proper 25 de maig està pre-
vista la celebració de la Collbató
Marxa XTrem BTT (Ruta de Mansuet).
La programació, centrada al parc de
l’Era del barri de les Illes, s’iniciarà a les
8 h amb la marxa, a la qual seguiran
una rua amb «batukada» pels carrers
del barri i una botifarrada popular.

Collbató Marxa
XTrem BTT

La parella formada pels collbatonins
Josep Bertran i Josep Rigol aconseguia
el primer premi del concurs de paletes
celebrat a Molins de Rei amb motiu de
la 163a Fira de la Candelera. En
aquesta ocasió, els participants, arri-
bats d’arreu de Catalunya, van haver
de reproduir el frontó de l’antiga es-
cola Alfons XIII, un històric edifici mo-
linenc. El tàndem collbatoní, gràcies a
la qualitat del seu treball, s’endugué
els 1.000 € del primer premi.

Dos collbatonins
guanyen el concurs
de paletes de 
la Fira de la 
Candelera

Mesures en l’accés a Can 
Dalmases per a evitar accidents
L’Ajuntament hi ha instal·lat unes tanques de ferro per evitar
que els vehicles hi circulin quan hi ha risc d’inundació

Des de principis del mes d’abril es troben
instal·lades unes tanques de ferro als dos
costats del túnel d’accés a Can Dalmases.
La intenció és evitar que els vehicles hi cir-
culin quan hi ha risc d’inundació per pluja,
atès que fins ara no s’han respectat altres
mesures utilitzades com cadenes o cintes
policials. La manca de respecte per aquests
senyals ha ocasionat una denúncia a l’A-
juntament, que ha hagut d’indemnitzar un
vehicle per danys i perjudicis.

Alguns conductors no
respectaven altres mesures
utilitzades com cadenes o

cintes policials
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Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals,
tràmits en línia... i molt més, al portal web municipal: 

www.collbato.cat
I també ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/Collbato
www.twitter.com/collbato

L’esport surt a l’aire lliure
La Portals i la Cursa de 
l’Alba marquen la 
celebració del programa 
«Esportbató Saludable 
al Medi Natural»

El 12 i 13 d’abril tenia lloc la celebració de
La Portals, la marxa ciclista amb BTT,
acompanyada, com sempre, de la celebra-
ció de la caminada i de l’«Ultra» de 50 i
70 quilòmetres i, per primera vegada,
d’una prova de la Copa Catalana Interna-
cional de BTT. Però el cap de setmana
també servia per a obrir el programa «Es-
portbató Saludable al Medi Natural», que
es clourà amb la propera celebració de la
Cursa de l’Alba. En total, la proposta des-
tinada a promoure l’exercici físic a l’aire
lliure inclou una cinquantena d’activitats,
entre les quals destaquen aquelles que es
programen als circuits de fitness, a més de
sessions de tai-txí, nordik walking o xerra-
des formatives i tallers pràctics sobre l’ali-
mentació i nutrició dels esportistes.

Entre les principals característiques que
se subratllen del programa destaca la pos-
sibilitat que aquest ens ofereix de gaudir
de la millor instal·lació esportiva a l’aire
lliure de què podem disposar com és la
muntanya de Montserrat. A més, l’«Es-
portbató Saludable al Medi Natural»
aposta per la qualitat en les seves activitats
aportant els consells tècnics necessaris per
a l’activitat física i incorporant xerrades
sobre qüestions com l’embenatge funcio-
nal, la patologia de l’aparell locomotor,
nutrició o un taller de menjar saludable.

La muntanya
de Montserrat és la millor

instal·lació esportiva
a l’aire lliure que tenim

al nostre abast

Punt i final amb la Cursa de l’Alba
El tancament del mes d’activitats programades arribarà amb la celebració
de la Cursa de l’Alba, programada per a aquest proper 11 de maig. Com a
principal novetat destaca que enguany s’afegeix a la tradicional cursa la ce-
lebració de la que serà la primera Marató de Montserrat.


