
En el darrer ple ordinari, corresponent al
mes de juny, es van aprovar algunes modi-
ficacions en les taxes i ordenances munici-
pals amb la intenció de facilitar als
ciutadans l’accés a determinats serveis: en-
guany, per exemple, els preus de la piscina
no s’incrementen, i hi haurà bonificacions
per a les famílies amb algun membre a l’a-
tur i descomptes per als nens i nenes inscrits
ens els casals. Entre altres modificacions en

els serveis, s’amplia l’acollida matinal de
l’escola bressol, i els alumnes de l’escola de
música es podran inscriure en nous cursos
a més de gaudir d’un descompte en la taxa
de material. (Pàgina 7)

L’Ajuntament aprova 
descomptes i bonificacions
en serveis municipals
Les persones en situació d’atur s’estalviaran entre 
un 10 i un 25% en les tarifes de la piscina
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Les despulles d’Amadeu Vives seran enterrades a Collbató el 20 de setembre (Pàgina 4)

Cantata conjunta de
l’escola de música i
alumnes de segon 
de primària
(Pàgina 11)

La Nit de l’Esportbató
fa un reconeixement
als millors esportistes
locals
(Contraportada)

La piscina municipal va iniciar la tem-
porada el passat 21 de juny. Durant tot
l’estiu, l’equipament oferirà activitats
diverses com classes d’«aquagym»,
gimnàstica, «piscina jove» i, durant el
mes de juliol, cursets de natació per a
nens i nenes. A més de les entrades
puntuals, la piscina ofereix la possibili-
tat d’adquirir abonaments mensuals i
per a tota la temporada que es poden
comprar a les mateixes instal·lacions,
que romandran obertes fins al 31 d’a-
gost. (Contraportada)

Inici de la 
temporada
d’estiu de la
piscina

El consistori ha aprovat
l’ampliació d’alguns serveis,
com el d’acollida que ofereix

l’escola bressol
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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 juliol · agost 2014

Durant el mes de juliol
De 19 a 21 h (Consulteu dates al web)
Estiu jove
Tallers i cursos: perruqueria, street basket,
pastisseria, «montaditos», futbol sala…
BARRAKA JOVE

Divendres 4 de juliol
De 22.30 a 1.30 h
Piscina a la fresca: Cinema a la fresca
PISCINA MUNICIPAL

Divendres 4 de juliol
22 h
Concert de la Coral de la Passió 
d’Esparreguera
CASINET

Divendres 4 i divendres 11 
de juliol
21 h
10è aniversari de la Nit dels Ratpenats
Visita nocturna coves Salnitre per 
descobrir com i on vivien els ratpenats

Dissabte 5 de juliol
A partir de les 10 h
Inauguració Casal 

21 h
Sopar teulades parròquia
PL. DE L’ERA

Divendres 11 de Juliol
De 22.30 a 1.30 h
Piscina a la fresca: Jocs aquàtics a la 
piscina
PISCINA MUNICIPAL

Dissabte 12 de juliol
De 17 a 21 h
Ball d’avis
CASINET

Divendres 18 de juliol
De 22.30 a 1.30 h
Piscina a la fresca: Música en directe
PISCINA MUNICIPAL

Dissabte 19 de juliol
De 18 a 21 h
Mural de pintura per a nens
CAMP DE FUTBOL

Dissabte 19 de juliol
A partir de les 23 h
Primer cicle de concerts «Que soni la soca»
Artistes transgènics i de proximitat
CASINET

Diumenge 20 de juliol
Mercat de la Tradició

Divendres 25 de juliol
17 h: Festival música per a nens
De 19 a 20 h: Botifarra
De 23 a 2.30 h: Festa nocturna
Festa de la música infantil i juvenil
CASINET

Dissabte 26 de juliol
De 22.30 a 1.30 h
Piscina a la fresca: Festival Urbà / Finals 
competicions / Música i dansa
PISCINA MUNICIPAL

Dissabte 26 i diumenge 27 
de juliol
Dissabte: 22 h
Diumenge: 19 h
Representació a càrrec de la secció jove
del grup de teatre La Forja: La casa de 
Bernalda Alba
CASINET

Dissabte 26 i diumenge 27 
de juliol
19.30 h
Festival Gong
COVES DEL SALNITRE

Del divendres 1 al diumenge 3  
d’agost
Vegeu programa de mà
Festa Major Font del Còdol

Diumenge 3 d’agost
Concert dels amics de l’orgue dedicat 
a Amadeu Vives
ESGLÉSIA

Dissabte 9 d’agost
De 18 a 6 h
12 hores de gimcana jove Futsal
PISTA MARTÍ GIL

Acord per a ampliar la xarxa de gas
al Bosc del Misser
L’Ajuntament de Collbató i l’empresa subministradora Repsol Bu-
tano han signat un conveni que permetrà fer arribar la xarxa de gas
als carrers Llobregat, Catalunya, Girona i Granada del Bosc del Mis-
ser. La intenció és aprofitar les obres de substitució de la xarxa d’ai-
gua i de pavimentació que s’efectuaran en aquesta zona per a
incloure la instal·lació del servei.

Primer cicle de concerts «Que soni
la soca»
El proper 19 de juliol el Casinet acollirà el primer concert del cicle
«Que soni la soca», que comptarà amb l’actuació dels cantautors
Albert Solà i Miquel Abras. El 27 de setembre serà el torn del duet
format per Llibert Fortuny i Jordi Matas, i el 18 d’octubre pujaran a
l’escenari en Carles Martín i en Miguel Ballester. El cicle de concerts
es tancarà el 22 de novembre amb l’actuació de The Next Genera-
tion i The Paneuropean Artist.
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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

Les polítiques mediambientals, i en espe-

cial aquelles dirigides a garantir la preser-

vació d’un entorn natural privilegiat com

és el nostre, són una preocupació cons-
tant al llarg de l’any. Però amb l’arribada

d’aquestes dates i l’increment de les pos-

sibilitats de l’aparició d’incendis forestals,

aquestes actuacions esdevenen un dels

principals objectius del treball municipal.

A Collbató, el nostre paisatge és, sens

dubte, un dels nostres béns més preuats

com a municipi. Per aquest motiu es duen
a terme periòdicament treballs de des-
brossada a les zones verdes, partici-
pem activament en la campanya de
vigilància i prevenció de l’aparició del
foc a zones boscoses o treballem, ara
per ara, en la redacció del Pla de Pre-
venció d’Incendis. Perquè en només

unes hores podem perdre tot allò que la

natura ha creat al llarg de dècades.

Aquest treball preventiu per a la preser-

vació de l’entorn, així com per la seguretat

de les persones i els seus béns, ha de

comptar necessàriament amb el

complement de la implicació
individual de totes les coll-
batonines i collbatonins: el

manteniment de les nostres

parcel·les, la seva poda o la ne-

teja de deixalles que poden es-

devenir orígens d’un foc són

responsabilitats que hem d’as-

sumir tots. És molt el que es

troba en joc.

Al llarg dels darrers anys
hem treballat, a més, per po-
tenciar la nostra relació amb
la natura, tan pròxima a nosaltres, i, en

especial, amb la muntanya de Montserrat.

Fruit d’aquesta feina, hem donat suport a

les proves esportives i les activitats progra-

mades a l’«Esportbató saludable al medi

natural» o hem promogut els diferents

programes per a atreure visitants sota l’a-

tractiu del nostre emplaçament.

El nostre passat i la nostra història es tro-

ben lligats estretament al nostre entorn. I

volem que el nostre futur també esti-
gui marcat pel lloc que ocupem al
món. Això només serà possible si ens hi

esforcem i treballem de manera comuna,

com sempre hem demostrat que som ca-

paços de fer.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

El nostre paisatge és,
sens dubte,

un dels nostres béns
més preuats

com a municipi

Editorial

La protecció de la natura
és una responsabilitat 
comuna
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Collbató 
celebra les
seves Jornades
Solidàries
Entitats socials del 
municipi s’uneixen 
a petició del consistori 
per organitzar activitats 
de forma conjunta

Els dies 7 i 8 de juny es van celebrar les
Jornades Solidàries. Aquesta va ser la
primera de les iniciatives organitzades
per entitats de caire social del municipi
que es van agrupar a petició de l’Ajun-
tament de Collbató per fer activitats
conjuntes i aconseguir-ne la màxima
difusió possible. El dissabte 7 de juny
es va oferir a la ciutadania una confe-
rència que va anar a càrrec de l’entitat
Collbató per la Solidaritat. Diumenge
es va celebrar un mercat solidari de se-
gona mà i una recollida d’aliments. Els
diners recollits es destinaran a projec-
tes relacionats amb la infància. Durant
les Jornades, els més petits també van
poder gaudir de tallers de maquillatge
i d’una xocolatada.

Durant les Jornades
Solidàries es van recollir

diners per a projectes
relacionats amb

la infància

Suport als joves per a 
introduir-los en el món laboral
La intenció dels tallers d’orientació laboral és donar 
als joves eines que puguin utilitzar en la recerca 
de feina

Des de les regidories d’Ocupació i Serveis
Socials s’han posat en marxa per tercer
any consecutiu uns tallers d’orientació la-

boral adreçats als alumnes de 4t d’ESO de
la SI Collbató. La intenció és introduir als
joves en el mercat laboral i donar-los eines

per tal que les puguin uti-
litzar a l’hora de buscar
feina. Se’ls ha parlat de la
necessitat de fer un currí-
culum vitae i una carta de
presentació i la importàn-
cia de saber com compor-
tar-se en una entrevista de
treball. En les diferents ses-
sions dels tallers, també
se’ls ha informat sobre la
situació legal dels menors
en l’entorn laboral i s’ha
presentat als alumnes el
Servei Local d’Ocupació de
Collbató.

Amadeu Vives serà enterrat a
Collbató el proper 20 de setembre
Les despulles del compositor collbatoní seran 
traslladades al municipi des del cementiri de Montjuïc

El passat mes de juny es va signar el con-
veni de col·laboració entre la SGAE, la
Fundació Orfeó Català – Palau de la Mú-
sica Catalana i l’Ajuntament de Collbató
per a organitzar els actes d’homenatge al
compositor Amadeu Vives.
El document estableix que
les despulles seran traslla-
dades des del cementiri de
Montjuïc al seu poble
natal, on seran enterrades
el proper 20 de setembre.  

Homenatge a 
Amadeu Vives
Paral·lelament a l’acte fu-
nerari —en el qual partici-
parà l’Orfeó Català, del
qual el compositor va ser

fundador—, s’estan organitzant altres ac-
tivitats per a homenatjar el mestre collba-
toní, com un concert d’orgue, una
exposició, conferències i l’actuació de la
Coral de la Passió d’Esparreguera.

L’acte d’enterrament de les despulles
d’Amadeu Vives comptarà amb la

participació de l’Orfeó Català
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El municipi
participa en
la Setmana 
dels Geoparcs 
Europeus
La iniciativa vol 
difondre entre la 
ciutadania el 
patrimoni geològic 
i paisatgístic 
de la zona

El Geoparc de la Catalunya Central,
del qual forma part Collbató, va par-
ticipar en la Setmana dels Geoparcs
Europeus, que es va celebrar del 22 de
maig al 9 de juny. Dins les activitats
programades, la Sala Portals va acollir
una conferència sobre el patrimoni
geològic i miner de la Catalunya Cen-
tral que va anar a càrrec del president
del Comitè Científic del Geoparc,
Josep Maria Mata. Collbató també va
programar un itinerari familiar que va
incloure una visita a les coves del Sal-
nitre. A més del nostre municipi, van
organitzar activitats relacionades amb
la Setmana dels Geoparcs Europeus
els pobles de Moià, Súria i Cardona.

Nou Centre de Documentació 
i Recerca del Geoparc de la 
Catalunya Central
El servei vol ser un referent en la recerca geològica 
i minera del territori

El Geoparc de la Catalunya Central ha
posat en marxa un nou Centre de Docu-

mentació i Recerca a la biblioteca del Cam-
pus Universitari de Manresa. Collbató és
un dels municipis que formen part del Ge-
oparc gràcies a les coves del Salnitre. La in-
tenció és que aquest centre sigui un
referent per als investigadors que es dedi-
quen a la recerca de qüestions geològi-
ques i mineres relacionades amb el nostre
territori.

Majoristes russes de viatges 
inclouen les coves del Salnitre 
en els seus paquets turístics 
L’acord pretén potenciar els recursos turístics 
del municipi

L’Ajuntament de Collbató ha arribat a un
acord amb LARSA, la societat que admi-
nistra diversos béns i serveis que depe-
nen del monestir de Montserrat, per a
incloure les coves del Salnitre a les visites
que dues majoristes russes de viatges
programen a Montserrat. Els paquets tu-

rístics oferiran dues sortides setmanals de
grups reduïts d’entre 10 i 15 persones
entre els mesos de juny i setembre.

Amb aquest acord l’Ajuntament pretén
crear sinergies amb els agents turístics
del territori i potenciar-ne així els recursos
turístics.
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Agents dels Mossos
d’Esquadra patrullen
per les zones rurals
El dispositiu s’ha engegat a tot el Baix 
Llobregat Nord coincidint amb l’inici de la
campanya de recollida de fruita dolça

El cos dels Mossos d’Esquadra ha posat en marxa un dispositiu
específic amb l’objectiu de reduir els furts i robatoris de productes
i maquinària agrícoles que es cometen en l’àmbit rural. Des del
passat mes de juny els agents patrullen per la zona nord de la co-
marca i controlen els accessos i sortides de les zones rurals. El dis-
positiu s’allargarà durant tot l’estiu coincidint amb la campanya
de recollida de fruita dolça. Els Mossos d’Esquadra treballen de
forma coordinada amb agents rurals, vigilants, policia local i les
agrupacions de pagesos més representatives del sector.

Durant el mes de maig la Guàrdia Municipal va rebre formació
per a poder realitzar inspeccions de sonometria tant en vehi-
cles com en espais i activitats. L’aparell que utilitzen ha estat
cedit per la Diputació de Barcelona i permet als agents fer les
gravacions necessàries per a comprovar si el soroll es troba
dins els límits permesos per la llei.

Mesures de control del soroll

Els agents controlen els accessos
a les zones rurals i fan patrullatges per evitar

furts i robatoris

Collbató aposta per 
l’educació viària
La intenció era que els alumnes 
aprenguessin hàbits responsables en 
aspectes relacionats amb la seguretat

Més de 150 alumnes van participar en les classes d’educació per
a la mobilitat segura que va impartir la Guàrdia Municipal de Coll-
bató. La intenció era que els nens i nenes fossin conscients de la
necessitat d’utilitzar sistemes
de retenció, com la cadira del
cotxe o el cinturó de seguretat,
i coneguessin les conseqüèn-
cies de no fer-ho.

La formació va incloure un
taller adreçat als alumnes de
sisè de primària en el qual es
va reflexionar al voltant de la funció del casc i l’obligatorietat de
portar-ne ara també a les vies urbanes. Els nens i nenes també
van fer un recorregut en bicicleta que els va portar pels carrils bici
de la població fins al barri de les Illes, on van continuar per camins
agrícoles.

Els alumnes de sisè
van fer una sortida
en bicicleta i van

participar en un taller
sobre la funció

del casc
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L’Ajuntament ofereix bonificacions en el
preu del servei de la piscina municipal per
a ciutadans en situació d’atur
En el darrer ple ordinari també s’aprovaven algunes modificacions en les taxes 
de l’escola bressol i l’escola municipal de música

Ajuntament de Collbató va aprovar en el
darrer ple ordinari les noves tarifes de la
piscina municipal, amb els vots favorables
del PP, el PSC i CIU i les abstencions d’ERC
i GIC. Els preus del servei es mantenen res-
pecte a la temporada anterior, però s’hi

han afegit bonificacions d’entre el 10 i el
25% per a les famílies amb membres en si-
tuació d’atur i descomptes del 30% per als
nens i nenes inscrits ens els casals de les en-
titats esportives i socials del municipi. Res-
pecte d’altres modificacions, es va aprovar

l’ampliació del servei d’aco-
llida matinal de l’escola bres-
sol i una bonificació del 50%
en la taxa de material de l’es-
cola municipal de música, que
enguany també incrementa la
seva oferta amb la possibilitat
de cursar-hi llenguatge o con-
junt instrumental.

Per la seva banda, les Coves
del Salnitre també amplien els
serveis educatius que oferei-
xen als alumnes de primària i
d’ESO. Es tracta d’activitats di-
dàctiques que complementen
les visites escolars i que giren
entorn a les coves, la geolo-
gia, l’entorn natural de la
muntanya de Montserrat i
Collbató com a poble medie-

val. Aquesta ampliació dels serveis va anar
acompanyada d’un increment en les tarifes
públiques que va comptar amb els vots a
favor del PSC i CIU i l’abstenció de la resta
de membres del consistori.

En el mateix ple es van aprovar per una-
nimitat una sèrie d’estudis urbanístics rela-
cionats amb la seguretat viària i la mobilitat
així com el mapa acústic i el catàleg de ma-
sies, que es faran arribar als redactors del
POUM. S’hi van establir les festes locals per
a l’any 2015 (el 25 de maig i el 16 de se-
tembre) i s’hi van aprovar dues mocions en
defensa d’una educació pública de qualitat
i en català, que van rebre l’únic vot en con-
tra per part del PP. Finalment, es va adme-
tre la dimissió del regidor i portaveu del
GIC, Alexandre Riba, que deixa el càrrec
per motius personals.

Els alumnes de l’escola
municipal de música

es beneficiaran
d’una bonificació del 50%

en el preu del material
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El passat 15 de juny es va celebrar la XVIII
Trobada de Puntaires a Collbató. Unes 225
persones d’arreu de Catalunya van parti-
cipar en aquesta activitat que volia incen-
tivar les noves generacions en la pràctica
de les puntes de coixí. La trobada es va ce-
lebrar al jardí noucentista de Can Rogent i
va comptar amb la col·laboració dels gra-
llers de Collbató.

Exposició dels treballs 
dels cursos i tallers
Durant tot el cap de setmana, el Casinet
va acollir una exposició dels treballs realit-
zats en els cursos i tallers per a adults que
es fan al municipi. En l’acte d’inauguració
es van lliurar diplomes a tot l’alumnat.

Bona acollida
de la XVIII
Trobada de
Puntaires
Al voltant de 225 
persones es van aplegar
al jardí de Can Rogent
per mostrar als 
ciutadans en què 
consisteix l’art 
dels boixets

Collbató treballa per apropar els
Serveis Socials a la gent gran
Un dels objectius és detectar situacions de risc 
entre els més grans de 80 anys

A finals del mes de maig es va posar en
marxa el projecte anomenat «Els Serveis
Socials, més a prop». Es tracta d’una ini-
ciativa basada en la pre-
venció i que consisteix en
la realització d’entrevistes
—per part de professio-
nals diplomats en treball
social— a les persones
més grans de 80 anys que
no són usuàries del servei.
La intenció és detectar si-
tuacions de vulnerabilitat,
informar a domicili de les
prestacions que s’oferei-
xen des de Serveis Socials

i conèixer la realitat de la gent gran del
municipi per poder planificar de forma
més efectiva les noves polítiques socials.

El programa consisteix en la realització
d’entrevistes als més grans de 80 anys
que no són usuaris dels Serveis Socials

Una delegació collbatonina 
visita el municipi de Cazères sur
Garonne
Els representants del nostre municipi van participar en
diverses activitats festives

Els dies 7, 8, i 9 de juny, una delegació for-
mada pel grup de músics Alzina Gran i per
l’Associació per a l’Agermanament va visi-
tar el municipi de Cazères sur Garonne. Els
grallers i tabalers de Collbató van partici-
par en una cercavila i en un acte institucio-
nal en què es féu una ofrena floral al
monument dels caiguts. L’Associació per a
l’Agermanament va sorgir del curs de fran-
cès creat aquest any a la biblioteca. Des de

l’entitat es treballa per continuar apropant
els dos municipis.
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L’Ajuntament de Collbató treballa en
la redacció d’un nou Pla de Prevenció
d’Incendis per a la urbanització de Can
Dalmases. Aquest document permetrà
definir unes franges de prevenció efec-
tives per a minimitzar el risc d’incendi
i, en cas que s’iniciés el foc, evitar-ne
la propagació.

Nou Pla
de Prevenció
d’Incendis per a
Can Dalmases

La Diputació de Barcelona ha concedit
a l’Ajuntament de Collbató una sub-
venció per a l’adequació de parcel·les
públiques. Aquest ajut es destinarà als
terrenys de zona verda ubicats al llarg
de l’avinguda Pierola, a la zona de Can
Dalmases II. Està previst que els tre-
balls es duguin a terme durant l’estiu.

Adequació de
zones verdes a
Can Dalmases II
La Diputació ha concedit
una subvenció que 
permetrà realitzar aquests
treballs forestals

Inici de la campanya de 
prevenció d’incendis forestals
Unitats mòbils de vigilància patrullen pels termes 
municipals de Collbató, Esparreguera i Olesa 
de Montserrat

El passat 16 de juny es va activar el Pla de
Vigilància d’Incendis Forestals de la pro-
víncia de Barcelona, que té com a objectiu
la prevenció dels incendis mitjançant ac-
cions informatives i dissuasòries adreça-
des a evitar l’inici del foc. Durant tot
l’estiu hi haurà unitats mòbils de vigilància
amb un informador i amb emissores que
permetran comunicar de forma ràpida i
efectiva els possibles incendis que es de-
tectin a la zona. Collbató s’inclou en una
de les rutes d’aquest pla que comparteix
amb els municipis d’Esparreguera i Olesa
de Montserrat.

Altres mesures per a evitar 
els incendis forestals
Des de l’Ajuntament de Collbató es realit-
zen periòdicament treballs de desbrossat
a les zones verdes del municipi amb la in-
tenció de mantenir-les en bones condi-
cions i minimitzar el risc d’incendi.

L’Ajuntament realitza
treballs de desbrossat

a les zones verdes
per minimitzar el risc

d’incendi



ANALIZAR Y MEJORAR
Ante todo, quiero dar las
gracias a todos los ciuda-
danos de Collbató que,
una vez más, en estas
elecciones han confiado
en el Partido Popular.

El pasado domingo los
ciudadanos nos dieron un toque de atención a los
partidos de gobierno. Y quiero decirles que el PPC
de Collbató somos conscientes de las decisiones
impopulares que el Gobierno central de Mariano
Rajoy se ha visto obligado a tomar. Pero el esfuerzo
que estamos pidiendo a los ciudadanos es por el
interés general de España. Un gobierno está para
desgastarse, si es necesario, por el bien de los ciu-
dadanos, y no para desgastar a nuestro país.

No obstante, ahora es el momento de analizar y
mejorar: tenemos que hacer un análisis de la pér-
dida de votos, cuya mayoría se ha ido a la absten-
ción y no a otras formaciones, y, sobre todo, de
nuestros mensajes para recuperar nuevamente la
confianza de los ciudadanos.

Para nosotros es muy importante que los ciuda-
danos recuperen la esperanza y la confianza. Y lo
haremos, porque nuestro propósito, el propósito
del PP, es seguir trabajando por el crecimiento eco-
nómico, la creación de empleo y el bienestar.

No quiero finalizar sin hablar de la gran movili-
zación de los partidos separatistas que han basado
su campaña y estas elecciones en un plebiscito in-
dependentista. Pero, desde aquí, destacar que
estos partidos separatistas han obtenido 1,1 millón
de votos, pero en Cataluña somos 7,5 millones de
catalanes. Es decir, que les quede bien claro que
somos muchos los catalanes que nos sentimos ca-
talanes y españoles.

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 CASAL DE LES 
PERSONES
A Collbató estem d’enho-
rabona: des de fa uns dies,
ha entrat en funciona-
ment el nou Casal de Cul-
tura; és una gran notícia
fruit de la feina i el com-

promís de moltes persones i institucions i que els so-
cialistes de Collbató volem aprofitar aquest espai a
la revista municipal per a reconèixer públicament.

El poble gaudeix ja d’un equipament que, de ben
segur, esdevindrà un espai de trobada de diferents
formes d’entendre la cultura, de les entitats i, en de-
finitiva, de tots els collbatonins i collbatonines, si-
guin joves o grans; és, sens dubte, una gran
oportunitat.

De ben segur que heu pogut veure que es tracta
d’una instal·lació molt digna i de qualitat. Obrir
aquest equipament ha estat una tasca complexa en
temps de crisi: a ningú se li escapa, amb les dificul-
tats econòmiques que hi ha arreu, el repte de con-
cloure un projecte d’aquestes dimensions. Però la
feina ben feta té recompensa i Collbató ha obtingut
aquests dies un gran fruit als esforços en la gestió
econòmica dels darrers anys.

Ara el desafiament per a tots és rematar la feina:
omplir de contingut aquest receptacle per tal que
esdevingui un veritable altaveu cultural. Per a tots
nosaltres, aquest esforç tindrà sentit si som capaços
de transformar aquest edifici en el casal de les per-
sones, perquè aquest ha estat des de bon principi
l’objectiu del socialistes de Collbató.

Felicitats a tots i totes, felicitats a Collbató!

Agrupació socialista de Collbató

UNA FORMA DE 
GOVERNAR
Passejant pel centre del
poble ens trobem amb el
casal en obres i, el diu-
menge, amb el mercat set-
manal. Són dos exemples
que il·lustren com l’equip

de govern pren les decisions: com si el poble fos seu.
Si vostè vol tenir una experiència que no oblidarà

sol·liciti una parada del mercat: veurà com les traves,
els requisits complicadíssims d’assolir, les asseguran-
ces, les exigències de diferenciació i «qualitat» i els
preus que es cobren faran que probablement la seva
sol·licitud sigui rebutjada. És una experiència per la
qual han passat veïns de Collbató amb ganes de tre-
ballar i de tirar un negoci endavant. Tots? No! N’hi
ha almenys un que, de la manera més fàcil del món
i saltant-se lleis, procediments i reglaments, ha acon-
seguit una plaça: el regidor de Comerç i tinent d’al-
calde, que, en Junta de Govern Local, presidida per
l’alcaldessa, va votar a favor que el negoci de la seva
família pogués tenir parada temporal al mercat, una
parada que desmunta tots els arguments del mateix
regidor a favor de la qualitat del mercat. Resulta molt
poc estètic i gens ètic que participés en una decisió
que l’afavoria.

El casal s’inaugurarà amb pompa el proper 5 de
juliol, i ja tocava! En el passat ple municipal pregun-
tàvem a l’alcaldessa si hi havia hagut sobrecostos en
la seva construcció. Ens va confessar que sí, però no
ens va voler donar una xifra ni dir-nos a què es de-
vien, sabent que aquestes alegries pressupostàries no
serien fàcils d’explicar.

Des del GIC els demanem, una vegada més, que
siguin transparents amb els comptes i que actuïn
amb l’ètica que el seu càrrec demana.
Grup d’Independents de Collbató

facebook.com/gic.collbato
www.collbatogic.org

CDC I LA QÜESTIÓ 
SOCIAL
Des de la seva fundació a
Montserrat, al novembre
del 1974, Convergència
Democràtica (CDC) ha fet
sempre una aposta per la
defensa d’un model so-

cial inspirat en els valors i principis de l’Estat del
Benestar.

Des d’aleshores, en qualsevol cas, l’axioma del
catalanisme polític és social i integrador: valors in-
alterables des de fa 40 anys. Seguim, doncs, aspi-
rant a construir una societat socialment justa, que
faciliti i promogui oportunitats vinculant de ma-
nera inseparable la qüestió nacional i la social.

Ja des dels governs del president Pujol, hem li-
derat els processos d’universalització de la sanitat,
l’educació, els serveis socials i les pensions... amb
totes les mancances i límits que coneixem però
amb el ferm i responsable compromís de convertir
aquest model en un sistema de país lliure, social-
ment just, amb igualtat d’oportunitats.

La crisi, la globalització, l’impacte de la tecnolo-
gia... han transformat ràpidament la nostra socie-
tat i incrementat la necessitat de protegir les
persones i les famílies que en el procés d’adaptació
queden en risc de ser excloses. Hem de garantir la
cohesió social fent front a l’infortuni d’alguns amb
la solidaritat i sacrifici dels altres; aquesta situació,
avui, és molt a prop: potser són els teus veïns.

Des de CDC, aquesta situació ens reforça més
la creença en l’Estat del Benestar. Hem de tenir
aquelles estructures d’estat que han de permetre
promoure les polítiques que comparteix la im-
mensa majoria de la societat catalana. Aquestes
han de preservar i enfortir un model que aspira a
la justícia social i a la igualtat d’oportunitats.
Ramon Ferrer i Jané
Agrupació local CDC

COLLBATÓ ÉS 
SOBIRANISTA
El passat 25 de maig el
poble català es va mani-
festar a les urnes. Per pri-
mer cop des de la Segona
República, ERC va guanyar
unes eleccions, fent que la

candidatura encapçalada per Josep Maria Terrica-
bras fos la força més votada a les eleccions al Parla-
ment Europeu en molts pobles i ciutats del nostre
país; entre ells, Collbató. Des d’Esquerra Collbató
donem les gràcies a les 516 persones que van con-
fiar en ERC i van fer possible que, amb un 33,57%
dels vots, fos la primera força al nostre municipi. 

Però no només això fa que aquestes eleccions
hagin estat històriques: també, perquè, fent una
lectura global, els catalans han demostrat que hi ha
una majoria sobiranista àmplia. A Collbató, més
d’un 70% de la gent que va anar a votar ho va fer
per candidatures que estan a favor de la consulta
del 9 de novembre (ERC, CIU, ICV i Podemos).

Com deia l’Oriol Junqueras, «no podem estar del
tot contents, perquè la realitat del país no ho per-
met, però aquests resultats ens encoratgen a seguir
treballant per poder decidir si volem un estat propi
que ens permeti obtenir les eines que té qualsevol
país normal per a solucionar els seus problemes».

L’objectiu principal avui és fer la consulta el 9 de
novembre. Fins llavors de ben segur que ens posa-
ran pals a les rodes, inventant «terceres vies» im-
possibles, amb successions borbòniques o fins i tot
prohibint les urnes. Però, davant de la voluntat de-
mocràtica del poble català de voler decidir el seu
futur, no hi podran fer res. Continuem treballant,
amb més força, aquella que ens empeny a assolir el
mandat de la gent: votar la independència!

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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I Cantata a Collbató
Hi van participar els alumnes de l’Escola
de Música i els nens i nenes de segon curs
dels dos centres educatius del municipi

El passat 31 de maig es va celebrar la I Cantata a Collbató, en la
qual van participar els alumnes de l’Escola Municipal de Música i
els de segon curs de primària dels dos centres educatius del mu-
nicipi. L’activitat va comptar amb l’acompanyament musical dels
alumnes més grans de l’Escola
de Música i amb la col·labora-
ció del grup de teatre La Forja,
que van ser els encarregats de
narrar la història amb una ori-
ginal representació amb actors
i titelles.

Fi de curs de l’Escola de Música
El passat 21 de juny l’Escola Municipal de Música de Collbató va
celebrar la cloenda del curs amb un concert al Casinet en el qual
els alumnes del centre van mostrar al públic tot allò que han après
durant l’any.

Iniciació dels nadons en
el món de la música
El taller impartit per l’Escola de Música
volia potenciar el desenvolupament 
cognitiu i emocional dels infants

El passat mes de juny, la Llar d’Infants Municipal va acollir un taller
de música adreçat als nadons i a les seves famílies. La intenció era

introduir els més petits en el
món de la música, atès que
aquesta es considera un llen-
guatge que permet als infants
compartir sensacions i vivències
alhora que contribueix al seu
desenvolupament cognitiu i

emocional. El taller es va desenvolupar al llarg de tres sessions i es-
tava organitzat per l’Escola Municipal de Música.

La cantata
va comptar amb la
col·laboració del
grup de teatre La

Forja

Nadons i famílies
van compartir la

iniciació dels infants
en el llenguatge

musical
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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

Ascens de l’Infantil
A del Centre 
d’Esports Collbató
L’equip Infantil A del Centre d’Es-
ports Collbató ha aconseguit l’as-
cens a la Primera Divisió Infantil de
Futbol Sala després de proclamar-
se campió de lliga aquesta tempo-
rada 2013-2014.

Aquest mes de juliol es posa en marxa
el projecte «Estiu Jove», una proposta
del Departament de Joventut que del
30 de juny al 25 de juliol oferirà activi-
tats diverses com tornejos de bàsquet
i futbol sala, tallers de pastisseria, jocs
de taula i sessions de piscina a la
fresca. Durant l’estiu, l’Associació Joves
Collbató també té previst organitzar i
dinamitzar activitats com un mural de
pintura per a infants, concerts i festi-
vals de música i gimcanes com la que
es farà a l’agost coincidint amb la Festa
Major del municipi. 

«Estiu Jove»,
propostes d’oci
per a gaudir 
de l’estiu
L’entitat Joves de Collbató
també organitzarà activitats
amb el suport del 
Departament de Joventut

Tret de sortida a la temporada
d’estiu de la piscina municipal
Durant els mesos de juliol i agost hi haurà activitats 
diverses com cursets de natació i sessions d’«aquagym»
i gimnàstica

El passat 21 de juny es va iniciar la tempo-
rada d’estiu de la piscina municipal, que
romandrà oberta fins al 31 d’agost. L’ho-
rari de les instal·lacions és d’11 a 20 h fins
al 31 de juliol, mentre que la piscina tan-
carà a les 19.30 h durant el mes d’agost.
Els ciutadans tenen la possibilitat d’adqui-
rir abonaments en el mateix equipament,
amb bonificacions per a famílies amb
algun membre en situació d’atur i des-
comptes per als nens i nenes que partici-
pen en els casals d’estiu.

Activitats diverses durant 
tot l’estiu
Durant el mes de juliol hi haurà cursets de

natació per a nens i nenes nascuts entre
els anys 2002 i 2010 i sessions
d’«aquagym», gimnàstica i «piscina jove».
Les persones que comprin algun abona-
ment podran gaudir del servei d’hamaca i
para-sol de forma totalment gratuïta.

La Nit de l’Esportbató reconeix
els millors esportistes locals
El Premi Esportbató que atorguen les entitats 
esportives del municipi va ser per a Dani Resina, 
tècnic del CE Collbató

El passat 21 de juny es va celebrar la Nit
de l’Esportbató, un acte que volia reconèi-

xer els mèrits dels millors esportistes locals
de la temporada. En aquesta edició s’han

lliurat un total de 19 guar-
dons a esportistes, equips
i col·lectius del municipi. El
Premi Esportbató que
cada any atorguen el con-
junt de les associacions es-
portives va recaure aquest
any en Dani Resina, tècnic
del CE Collbató.


