
Els canvis en els hàbits de vacances dels
collbatonins i de les collbatonines i la vo-
luntat de concentrar
els recursos i esforços
en una única festa es-
tiuenca són els dos
principals motius que
portaran enguany a
recuperar la celebració de Sant Corneli
com a data de la Festa Major del muni-
cipi. La decisió ha estat presa de manera
conjunta per tots els grups amb represen-
tació municipal i amb el consens dels di-

versos agents socials implicats en aquest
esdeveniment.

D’aquesta manera
s’evitarà la proximitat
que fins al moment
existia entre les cele-
bracions de la Festa
Major i la festa patro-

nal, ja que totes dues coincidiran. Des de
l’Ajuntament es confia que aquest fet
permetrà gaudir d’una millor Festa Major
amb un increment paral·lel de la partici-
pació ciutadana. (Pàgina 4)

La Festa Major d’enguany
se celebrarà al setembre
El consistori decideix recuperar Sant Corneli, 
el 16 de setembre, com a data de la festa gran
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El nou Casal de Cultura registra més de 4.000 visites en menys d’un mes (Pàgina 11)

Novetats a la 
celebració de l’Onze 
de Setembre
(Pàgina 11)

Gran participació 
a l’«Estiu Jove»
(Pàgina 12)

Aquest proper 20 de setembre el nos-
tre municipi rebrà de manera defini-
tiva un dels seus fills més il·lustres:
l’Amadeu Vives. Per tal de fer que
aquest esdeveniment estigui a l’alçada
de la seva rellevància, la nostra pobla-
ció, a través de la comissió ciutadana
que s’ha creat amb aquest objectiu, ja
ha perfilat com serà la rebuda de les
despulles del mestre. Aquesta in-
clourà, entre els moments més desta-
cats, la participació de l’Orfeó Català,
una institució en la fundació de la qual
va participar Vives. (Pàgina 5)

Tot a punt 
per a rebre 
l’Amadeu 
Vives

La nova data permetrà
gaudir d’una festa millor
i amb més participació

ciutadana
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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 agost · setembre 2014

Del divendres 1 d’agost al diumenge 3 d’agost
Festa Major Font del Còdol

Diumenge 17 d’agost
Mercat de la Tradició

Divendres 29 d’agost 
De 22 a 3.30 h
Concert «Estiu Jove»
PISTA MARTÍ GIL

Dissabte 30 d’agost
Festa Club de Tennis Collbató
8.30 h: Campionat de tennis infantil
12 h: «Pesca fruita»
13 h: Festa escuma
De 18 a 24 h: Inflables
19.30 h: Xocolatada
20.30 h: Tie-break
21 h: Botifarrada
CAMP DE FUTBOL I CLUB DE TENNIS

Diumenge 31 d’agost  
19 h
Concert orgue
ESGLÉSIA

Dissabte 6 de setembre 
A partir de les 9.30 h
Torneig popular de tennis taula de Collbató
GIMNÀS ESCOLA MANSUET

De 14.30 a 2.30 h
12 h de «Futsal Jove»
PISTA MARTÍ GIL I PISTA ESCOLA MANSUET

De 15 a 21.30 h
6 h de Campionat infantil de futbol sala (de 12 a 15 anys)
PISTA MARTÍ GIL I PISTA ESCOLA MANSUET

Diumenge 7 de setembre
A partir de les 9.30 h
Open de tennis taula de Collbató
GIMNÀS ESCOLA MANSUET

Dimecres 10 de setembre
A partir de les 19 h
Diferents actes Diada Nacional de Catalunya
CASC ANTIC

Del divendres 12 al dimarts 16 de setembre
Festa Major de Collbató
VEGEU PROGRAMA DE MÀ

Nou regidor del Grup 
d’Independents de Collbató
Al ple extraordinari celebrat el passat 23 de juliol prenia possessió
del càrrec de regidor de l’Ajuntament de Collbató José Estradé Cal-
met, del Grup d’Independents de Collbató (GIC). Estradé substitueix
d’aquesta manera el que fins al moment havia estat regidor per
aquest partit, Alexandre Riba Civil.
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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

No sempre és senzill trencar amb allò a què

estem acostumats, especialment quan ja

ho considerem una tradició. Però, quan la

lògica i el benefici comú ens conviden a

plantejar modificacions com la que afec-

tarà enguany la nostra Festa Major, hem
de rebre aquests canvis com a la bona
notícia que són.

Aquest 2014 la nostra festa gran tornarà

a celebrar-se al setembre coincidint amb la

festivitat del nostre patró, Sant Corneli: així

ho decidia el Ple Municipal a iniciativa de

tots els grups representats —PSC, CiU, GIC,

ERC i PP— amb la voluntat que la celebra-

ció sigui, en primer lloc, més participativa.

Collbató ja no és principalment un mu-
nicipi de segones residències com quan

es va decidir passar la Festa Major del se-

tembre a l’agost; per això, més que incre-

mentar la presència de ciutadans durant

aquest mes, ja fa temps que constatem un

descens en el nombre de residents.

Aquest argument, que per si sol ja justi-

fica la decisió, es veu reforçat amb la pos-

sibilitat de concentrar recursos

que ens ofereix aquest retorn de

la celebració a Sant Corneli. Al

llarg de les darreres dècades, en

un breu termini de temps, a

Collbató celebràvem la nostra

Festa Major i la festa patronal.

Convertir aquestes dues ce-
lebracions en una d’única
ens permet, en primer lloc,
disposar d’una festa que,
amb menys inversió, haurà
de ser millor en tots els sentits i, en

segon, ens garantirà comptar amb més

persones disposades a prendre part en la

seva organització i desenvolupament.

Sota aquesta perspectiva, crec que, mal-

grat haver de trencar amb el que ja s’havia

establert com un costum, hem pres la mi-

llor de les decisions possibles. La Festa
Major serà més diversa, més participa-
tiva i, en definitiva, ajustada a les que són

les actuals necessitats i exigències del nos-

tre municipi.

No podem oblidar que, més enllà de

qualsevol altra consideració relacionada

amb el moment de l’any en què té lloc, el

que manifestem amb aquesta celebració és

l’orgull i l’estima que sentim pel fet de per-

tànyer al nostre municipi. I per dir-ho ben

alt i clar, com més siguem, millor.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Ja fa temps
que es constata

una menor presència
de ciutadans al municipi

durant l’agost

Editorial

Per una Festa Major més
participativa i amb 
més recursos
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Es recupera Sant Corneli com a 
Festa Major de Collbató
L’acord assolit entre tots els grups amb representació municipal permetrà
millorar la festa gràcies a la concentració de recursos

La Festa Major de la nostra vila retornarà,
en aquest 2014, al 16 de setembre, festivi-
tat de Sant Corneli, patró de Collbató: així
ho decidia el Ple Municipal el passat 23 de
juliol a instàncies d’una proposta presen-
tada de manera conjunta per tots els grups
amb representació municipal —PSC, CiU,
GIC, ERC i PP—. Aquesta iniciativa sorgia
del debat generat en el Ple amb relació a
la designació de les festes locals i es con-
solidava abans de la seva aprovació a través
del consens assolit amb els diferents agents
socials i polítics implicats del municipi.

Dècades enrere es prengué la decisió de
traslladar al darrer cap de setmana d’agost
la Festa Major, que fins a aquell moment
s’havia celebrat sempre coincidint amb la
festivitat del patró, al mes de setembre.
Aquesta variació venia motivada per l’alta
concentració de segones residències que
en aquell moment es registrava a la vila:
d’aquesta manera, avançant la celebració
a l’agost s’aconseguí assolir més participa-
ció ciutadana. En tot cas, i amb el decurs
dels anys, aquestes circumstàncies socials
han variat, i la que en el seu moment va ser
una mesura promoguda perquè fos més
gran el nombre de veïns i veïnes que po-
guessin gaudir de la festa s’ha convertit en
un inconvenient avui dia: d’una banda, són
moltes les famílies que veuen condicionada
la seva participació en un mes tradicional-
ment de vacances i, de l’altra, el canvi va
fer que en un termini molt curt de temps
tingués lloc la Festa Major i la celebració de
Sant Corneli, amb la dispersió de recursos
que això provoca.

Concentrar esforços per a 
millorar la festa
Així, a més d’incrementar les possibilitats
de prendre-hi part per a un nombre més

gran de collbatonins i collbatonines, la re-
cuperació de la data tradicional per a la
Festa Major permetrà disposar d’una cele-
bració més elaborada: els esforços munici-

pals i de les entitats es concentraran exclu-
sivament al setembre, per Sant Corneli, i
això farà que la Festa Major pugui fer un
salt qualitatiu.

Ja no es donen
les circumstàncies socials
que van portar a traslladar

la festa al mes
d’agost
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Es perfilen els actes commemoratius de
l’arribada de les despulles d’Amadeu Vives
L’arribada del mestre al seu municipi natal s’acompanyarà amb la música 
de l’Orfeó Català i la representació de la seva obra Bohemios

Ja es troben pràcticament enllestits els de-
talls del programa commemoratiu de l’ar-
ribada de les despulles del compositor

collbatoní Amadeu Vives al nostre muni-
cipi aquest proper dia 20 de setembre.
Entre les activitats que ja es troben confir-
mades destaca la representació de l’obra
Maruxa, que el proper 13 de setembre
tindrà lloc al teatre de la Zarzuela de Ma-
drid a càrrec de l’Orquesta de la Comuni-
dad de Madrid i el cor del teatre.

Pel que fa estrictament als actes del 20
de setembre, aquests s’iniciaran a les 11

h amb el concert que oferirà l’Orfeó Ca-
talà a l’església de Sant Corneli. Posterior-
ment tindrà lloc l’enterrament de les
despulles al cementiri municipal amb la
participació, novament, de l’Orfeó i dels
alumnes de l’escola de música de la nostra
vila. La jornada es tancarà a partir de les
21 h amb la representació al Casinet de
l’opereta Bohemios, en la seva versió tea-
tral per a piano, en la qual prendran part
les sopranos Íngrid Ustrell i Vanessa Villa-
nueva, el baríton Dani Casas i el Cor de la
Passió d’Esparreguera.

El mateix dia 20 de setembre s’inaugu-
rarà una exposició al Casal de Cultura en-
torn de la figura d’Amadeu Vives.

Prèviament a l’enterrament,
l’Orfeó Català oferirà

un concert a l’església
de Sant Corneli

Vives també serà protagonista del 
calendari municipal del 2015
Entre les diferents activitats commemoratives que s’han programat, ja es troba
obert el termini per a participar en el concurs fotogràfic destinat a escollir les
imatges que trobarem al calendari municipal del 2015 i que enguany tindrà
com a motiu principal la figura d’Amadeu Vives. Les obres es poden enviar
fins el dia 26 de setembre en format jpeg a turisme@collbato.cat. Per a més
informació poden consultar-se’n les bases al web municipal (collbato.cat).
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Collbató 
aposta per 
potenciar 
el voluntariat 
Els ciutadans 
interessats podran 
destinar el seu temps 
lliure a col·laborar 
en projectes socials

El departament de Serveis Socials de
l’Ajuntament de Collbató treballa en la
posada en marxa d’un nou projecte de
cara a la tardor. La intenció és aconse-
guir la col·laboració d’un grup de vo-
luntaris que estiguin disposats a

destinar una part del seu temps als
que més ho necessiten. Les persones
interessades a participar-hi han de fer
arribar les seves dades de forma pre-
sencial a les oficines de l’ajuntament o
bé enviant un correu electrònic a l’a-
dreça collbato@collbato.cat. Amb
aquest nou projecte, el consistori vol
potenciar les polítiques socials i acon-
seguir el compromís de la ciutadania
per fer una societat millor.

Nova acollida solidària d’infants
afectats per la catàstrofe de
Txernòbil
L’Associació de Collbató per la Solidaritat, 
organitzadora de l’acollida, era protagonista 
d’un reportatge al programa Els matins de TV3

Aquest passat 4 d’agost es posava el punt
i final a una nova estada a la nostra pobla-
ció d’infants provinents de la zona afec-

tada per la catàstrofe nuclear de Txernò-
bil. En concret, els infants que ens visita-
ven durant les conegudes com a
«vacances mèdiques» provenen de la co-
marca de Korma. A més de passar diverses
revisions mèdiques, els participants prenen
part en el Casal d’Estiu. Els estudis asse-
guren que aquest període permet rebaixar
en un 40% la radiació que acumulen.

El treball que desenvolupa l’Associació
de Collbató per la Solidaritat, com a or-
ganitzadora del projecte, era recollit en
un reportatge realitzat pel programa Els
matins de TV3. Aquelles persones interes-
sades a col·laborar amb l’associació
poden informar-se a través del seu web,
www.solidaritatcollbato.org. 

Conveni de col·laboració per a
donar continuïtat al projecte
«Portes Obertes»
Es tracta d’una iniciativa que pretén ajudar infants i
joves que pateixen desigualtats socials o econòmiques

L’Ajuntament de Collbató ha signat un
conveni de col·laboració amb els consisto-
ris del Bruc i Hostalets de Pierola per a con-
tinuar desenvolupant de forma conjunta el
projecte «Portes Obertes». Es tracta d’una
iniciativa que va sorgir l’any 2008 amb la
intenció de donar un su-
port educatiu a infants i
joves que pateixen algun
tipus de desigualtat social
o econòmica. Durant l’any
2013 es van formar un
total de tres grups d’ado-
lescents de 12 a 16 anys
amb un màxim de vuit
alumnes per educadora
per tal de poder oferir, en
alguns moments, una

atenció més personalitzada. El que es pre-
tén amb aquest projecte és potenciar as-
pectes que no són essencialment
acadèmics però que influeixen tant en el
rendiment escolar com en el creixement
personal de l’alumnat.

La ràtio d’un màxim de vuit alumnes
per educadora permet oferir una

atenció més personalitzada

El nou projecte
de voluntariat es posarà

en marxa a la tardor
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L’Associació Catalana
d’Escoles de Música es
reuneix a Collbató
La junta de l’associació està presidida 
pel collbatoní Carles Farràs, director 
de l’escola de música municipal

A finals d’aquest passat mes de juny es reunia al nostre municipi
la junta de l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).
Aquesta entitat, on s’apleguen escoles de música d’arreu de Ca-
talunya, realitza diferents tasques que van des de l’assessorament
en la gestió d’aquests centres a l’organització de formacions per
a professionals, passant per la creació de trobades i d’altres acti-
vitats entre les escoles associades.

Un president collbatoní
L’associació es troba presidida des d’aquest curs pel collbatoní
Carles Farràs, qui, per la seva banda, és també el director de l’es-
cola de música municipal de la nostra vila.

La llar d’infants 
municipal L’Abellerol
acomiada el curs
Les famílies van poder participar 
en una festa que es tancava 
amb un sopar de germanor

Aquest passat 11 de juny es tancava el curs escolar de la llar d’in-
fants municipal L’Abellerol amb una celebració organitzada en-
torn dels infants i de les seves famílies al pati de les antigues
escoles. La festa, organitzada des del centre amb la participació
de l’AMPA, s’iniciava a les 19 h amb animació infantil, seguida
per una actuació a càrrec dels nens i nenes més grans de la llar,
als quals es va lliurar una orla en record del seu pas pel centre.

Punt i final
El final de la celebració arribava amb un sopar comunitari, en què
cada família va fer les seves aportacions, i amb un ball.
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La Nit dels 
Ratpenats
torna a les
coves del 
Salnitre
Aquesta ha estat 
la segona ocasió 
en què el nostre 
municipi participa 
en la iniciativa

Aquest passat mes de juliol les coves
del Salnitre acollien per segon any una
part de les activitats del conjunt d’ini-
ciatives que es duen a terme arreu de
Catalunya durant la celebració de la
Nit dels Ratpenats. En concret, al nos-
tre municipi es programaven dues vi-
sites guiades a les coves, destinades a
conèixer de manera més propera
aquests animals. Aquesta nit assolia
enguany la seva desena edició i su-
mava al llarg de les seves diferents
propostes la participació de 15.000
persones.

Dues dècades dels incendis del ‘94
Properament, una exposició commemorarà un dels 
pitjors incendis viscuts a la zona

Aquest 2014, concretament el passat
mes de juliol, es complia el vintè aniver-
sari dels grans incendis que van afectar
100.000 hectàrees de bosc a Catalunya i
València i provocar la mort d’un total de
17 persones. Collbató va ser l’escenari
d’un dels esdeveniments més tràgics,
amb la mort de tres joves excursionistes
que van provar de refugiar-se del foc a les

coves del Salnitre. En total, aquell estiu
van ser més d’un centenar els incendis
que es van registrar.

Amb l’objectiu de recordar aquesta part
de la nostra història recent, des del Cen-
tre Muntanyenc i de Recerques d’Olesa es
prepara una exposició que es podrà visitar
al nostre municipi aquest proper mes de
setembre.

Diversos camins forestals, arranjats per a
actuar en cas d’incendi
Recentment han estat arranjats diversos camins forestals del nostre terme
municipal en el marc del Pla de Prevenció d’Incendis Forestals que coordina
la Diputació de Barcelona. L’objectiu d’aquests treballs que es duen a terme
de manera anual és facilitar l’accés dels mitjans d’extinció en cas d’incendi.

Es programaven
dues visites per a donar

a conèixer els hàbits
d’aquests animals
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El tennis 
collbatoní 
celebra la seva
festa Els dies 26 i 27 de juliol el Casinet va acollir

l’estrena de la nova representació de la sec-
ció jove de l’associació teatral La Forja. El
grup collbatoní portava mesos assajant La
casa de Bernarda Alba, de Federico García
Lorca. L’obra, escrita l’any 1936, es divideix
en tres actes i gira entorn de la figura
d’una dona i el rigorós dol que imposa a
les seves filles després de la mort del seu
segon marit. La representació va tenir una
molt bona acollida per part del públic. 

Obertes les inscripcions per a dos
tornejos de tennis taula
Els propers dies 6 i 7 de setembre el club local organitza
un torneig popular i un open adreçat a jugadors federats

El dissabte dia 6 de setembre el Club Ten-
nis Taula Collbató organitzarà un torneig
popular en el qual els participants estaran
dividits en dues categories: juvenil (fins als
14 anys) i sènior (a partir dels 15 anys). Els
interessats a inscriure-s’hi poden fer-ho en-
viant un correu electrònic a l’adreça
cttcollbato@gmail.com abans del dia 5

de setembre o bé de forma presencial
mitja hora abans de l’inici del campionat.
Diumenge serà el torn de l’Open de Tennis
Taula de Collbató, un torneig federat en el
qual podran participar un màxim de 32 ju-
gadors. En aquest cas la inscripció cal que
es faci necessàriament per correu electrò-
nic i té un preu de 5 euros.

La Forja estrena La casa de 
Bernarda Alba
La secció jove de l’associació teatral va portar al Casinet
aquesta obra de Federico García Lorca

Aquest proper 30 d’agost el Club de
Tennis Collbató celebra la festa del
tennis al nostre municipi. Al llarg de
tota la jornada hi haurà un seguit
d’activitats que començaran a les
8.30 h amb un campionat de tennis
infantil i seguiran amb jocs infantils,
a les 12 h, i la festa de l’escuma a les
13 h. Ja a la tarda, a partir de les 18
h continuarà el programa amb infla-
bles, una xocolatada i el campionat
tie-break nocturn a les 20.30 h. La
festa es tancarà amb una botifarrada
popular al camp de futbol —els ti-
quets es poden adquirir per 4 € al
club de tennis— i el final de festa.

Totes les activitats són obertes a
tothom i gratuïtes a excepció de la
botifarrada.



RECUPERACIÓN 
ECONÓMICA Y SOCIAL
Una vez más, el Partido
Popular atiende un pro-
blema social que ha sido
injusto y dramático para
todos. Y me explico.

Hasta ahora los ciuda-
danos afectados por un procedimiento de ejecución
hipotecaria se veían forzados a pagar a los ayunta-
mientos el importe de la tasa de la plusvalía.

Con la nueva reforma fiscal del gobierno del PP se
modifica este impuesto, «estableciendo una exen-
ción generalizada en la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, por la que los afectados por
estos procesos quedan exentos del mismo.»

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH)
calcula que unas 15.000 familias al año se podrían
beneficiar de ese cambio fiscal, que les permitirá
ahorrarse unos 10.000 euros de media.

Esta medida junto con los buenos datos del paro,
hay que decir que en el último trimestre 405.400
personas más encontraron trabajo: el mejor trimes-
tre de la historia; que el número de parados baja en
310.400 personas: el mayor descenso del paro de
toda la serie histórica; que el número de hogares con
todos sus miembros en el paro baja en 145.000 en
el trimestre, y sube en 248.100 el de hogares con
todos sus miembros activos trabajando; que cae el
paro de larga duración por primera vez de forma sig-
nificativa: 106.900 personas menos. El 98% de los
empleos los crea el sector privado. Aumentan los
contratos indefinidos y crece el empleo a tiempo
completo.

Estas cifras nos indican que la recuperación eco-
nómica ya está aquí. Pero debemos seguir traba-
jando, porque detrás de cada cifra hay una persona
a la que debe llegar la recuperación.
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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CANVI DE DATES DE LA
FESTA MAJOR
El passat 23 de juliol va
tenir lloc un ple extraordi-
nari en el qual, entre altres
punts de l’ordre del dia, fi-
gurava una proposta con-
junta de tots els grups

amb representació municipal per a retornar la
data de la Festa Major al 16 de setembre, diada de
Sant Corneli, patró de Collbató. L’Agrupació dels
Socialistes de Collbató volem fer palesa la nostra sa-
tisfacció per aquesta decisió i per la forma de pren-
dre-la: unànime. La nostra enhorabona a totes/ts
els que ho heu fet possible.

Si analitzem els pros i contres d’aquesta decisió,
ens adonem que la balança s’inclina de la banda
dels avantatges: podem optimitzar els recursos
que s’hi destinen, per fer una Festa de més quali-
tat en lloc de les dues, massa seguides, que es feien
fins ara. A ningú se li escapa que els preus que es
demanen al mes d’agost no tenen res a veure amb
els del setembre per les mateixes activitats. Retor-
nem la Festa a la diada del patró, que és quan
es celebrava abans dels anys 70. Es va canviar cap a
l’agost perquè és quan hi havia més gent al poble,
per allò de la «segona residència». Actualment, la
realitat del municipi és diferent: som molts més els
que vivim a Collbató i, majoritàriament, fem vacan-
ces a l’agost; justament, de vegades, la programació
de les vacances pot estar influenciada per la cele-
bració de la Festa Major. Com a motiu —en aquest
cas— menor, podem dir també que a l’agost hi ha
molta oferta de festa als municipis propers.

Per tot això i més, els socialistes pensem que és
una decisió encertada.

BONA FESTA MAJOR PER A TOTHOM!!!

Agrupació socialista de Collbató

COLLBATÓ: UNA ALTRA
POLÍTICA ÉS POSSIBLE
Darrerament emergeixen
amb força, a Catalunya i
Europa, propostes políti-
ques que pretenen trencar
el règim polític establert i
retornar el poder als ciuta-

dans. Se situen lluny del vell sistema de partits i a
prop dels problemes reals del poble. Proposen la re-
generació democràtica, la transparència, l’ètica i l’ho-
nestedat en el govern.

Aquests principis són també els del Grup d’Inde-
pendents de Collbató des dels seus inicis, ara fa 12
anys. El GIC ha portat a l’Ajuntament noves formes
de fer política més transparents, més honestes, més
pròximes als veïns i veïnes. Hem denunciat la mala
gestió, l’especulació, l’opacitat i la discriminació als
diferents governs que ha tingut Collbató. I quan hem
governat, hem aplicat mecanismes de participació
ciutadana i hem portat la igualtat, la transparència i
l’ètica a la gestió municipal.

Comencem ara el compte enrere fins a les elec-
cions municipals del maig del 2015. Ara toca elabo-
rar el programa que s’ha de presentar a la ciutadania
perquè el valori i, si vol, el voti a les urnes. També veu-
rem la possibilitat de confluir amb altres forces polí-
tiques que comparteixin els principis de gestió neta i
transparent. I volem convidar tots els veïns de Coll-
bató a donar la vostra opinió sobre com millorar la
vida del poble i a treballar tots junts per fer realitat
aquesta nova política.

Ara tenim l’oportunitat de gestionar el nostre mu-
nicipi d’acord amb l’interès general. Anima’t i con-
tacta amb nosaltres per correu, per telèfon o a través
del web o de Facebook. La teva opinió és important!

Grup d’Independents de Collbató
facebook.com/gic.collbato

www.collbatogic.org

EL CASAL
Ja tenim, per fi, el Casal
inaugurat i en funciona-
ment; alegrem-nos que és
una fita important per a
tots els collbatonins i coll-
batonines. Hi tenim la
nova biblioteca, el nou

casal d’avis i una sala polivalent i d’exposicions.
Després de tants i tants anys de veure aquest

gran edifici a voltes en obres i a voltes que sem-
blava mig abandonat, tothom va voler gaudir de la
seva posada en funcionament i de poder-lo veure
per dins, de com era i de com poder-ne fer ús.

Aconseguir això ha costat molt, molts esforços
de molts alcaldes, regidors i treballadors municipals
i del nostre municipi. També, el suport d’entitats
supramunicipals (Generalitat i Diputació) de dife-
rents colors polítics, però tots treballant en la ma-
teixa direcció.

Tenim unes noves instal·lacions al nostre abast;
ara toca fer-les servir, veure i valorar com funcionen
(és a dir: fer-ne el «rodatge») i, quan calgui i sense
cap mena d’escarafall, fer-hi els canvis oportuns
perquè es puguin utilitzar de la millor manera pos-
sible, treure’n el màxim rendiment i la millor ma-
nera de donar servei al nostre municipi.

Ja hem aprovat de manera urgent, i entenem
que provisional, un reglament d’usos que reguli
com utilitzar aquestes noves instal·lacions. Ens toca
fer aquesta feina amb rigor i honestedat, per poder
millorar i gaudir al màxim del nou espai a disposició
dels ciutadans.

Finalment, ens toca continuar treballant amb la
Generalitat per a la instal·lació del CAP a la darrera
planta del Casal i poder dir, ara sí, que s’ha inau-
gurat de forma definitiva. Esperem que no trigui
massa aquest moment.

Agrupació local CDC Collbató

CASAL DE CULTURA
Després de 27 anys que es
posés en marxa el projecte
del Casal, que inicialment
havia de ser un teatre, fa
poques setmanes, es va
inaugurar. En aquest
temps no han faltat atura-

des per problemes de finançament, modificacions
estructurals o canvis en el projecte, però tot i així,
finalment, ha obert les portes.

ERC estem molt satisfets. No en va, quan vam
gestionar l’Àrea de Cultura, dins l’equip de govern,
vam ser coparticipants en la decisió de tirar enda-
vant el projecte de la biblioteca al Casal amb els
seus espais annexos, tot i l’oposició d’alguns sectors
que no volien la biblioteca.

Des de llavors, estant al govern o a l’oposició,
hem defensat sempre la necessitat de fer aquest
projecte, i així ho hem prioritzat en els nostres pro-
grames electorals, perquè sabíem que era la millor
solució per a un equipament que teníem a mig fer
al bell mig del poble.

Per tant, felicitem l’equip de govern. Sí, no ens
hem tornat bojos: des de l’oposició també cal feli-
citar el govern quan les coses es fan bé.

Ja tenim l’edifici, la biblioteca, les sales polivalents
i aviat el casal d’avis. Ara, la segona part també re-
quereix molt d’esforç per part de tothom: omplir el
casal de contingut, aconseguir que sigui el centre
neuràlgic de l’activitat cultural i social del nostre mu-
nicipi. En definitiva, aquest era l’objectiu: dotar-nos
d’un equipament que es convertís en un referent.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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El Casal de Cultura es consolida com un
equipament de referència
En només tres setmanes ha rebut més de 4.500 visites i ha posat en marxa
nous canals de comunicació amb els usuaris

El Casal de Cultura ha tingut una molt bona
acollida per part de la ciutadania i s’ha con-
vertit en poc temps en un equipament de
referència al municipi. Des de la seva en-
trada en funcionament, el passat dia 7 de
juliol, i en només tres setmanes, el Casal ha
rebut un total de 4.535 visites. La biblioteca
municipal, integrada a la Xarxa de Bibliote-
ques de la Diputació de Barcelona, ha tra-

mitat 318 carnets. El proper mes de setem-
bre està previst el trasllat del Casal d’Avis
Sant Corneli al nou equipament.

D’altra banda, s’han posat en marxa nous
canals amb la intenció que els usuaris pu-
guin rebre informació referent al Casal de
Cultura a través de les xarxes socials Face-
book (facebook.com/casalcollbato) i Twit-
ter (@casalcollbato) i d’un butlletí de

notícies al qual es poden subscriure de forma
gratuïta enviant un correu electrònic a l’a-
dreça infocasal.collbato@collbato.cat.

Collbató avança la celebració de la Diada
La intenció és que els ciutadans puguin assistir als actes de commemoració 
del Tricentenari que es faran arreu l’Onze de Setembre

L’Ajuntament i l’entitat Collbató per la In-
dependència organitzen de forma con-
junta els actes de celebració de la Diada al
municipi. Enguany s’ha decidit avançar-los
un dia per tal de permetre als ciutadans as-
sistir a les activitats programades arreu de
Catalunya l’Onze de Setembre per a com-
memorar el Tricentenari del 1714. Així, el
proper 10 de setembre, al vespre, Collbató
celebrarà la Diada amb diverses propostes:
hi haurà, entre d’altres, una ballada de sar-
danes, la pujada de la bandera al castell i
una cercavila amb torxes que, amenitzada
amb el so de les gralles i els tabals, recor-
rerà els principals carrers del casc antic.

El proper mes de setembre
es farà el trasllat

del Casal d’Avis Sant Corneli
al nou equipament
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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’«Estiu Jove» suma més de 500 participacions
El programa d’activitats juvenils del juliol compta amb la dinamització 
de la Barraka Jove i de l’associació Joves Collbató

Es tancava el juliol i, paral·lelament, es po-
sava punt i final al programa «Estiu Jove»,
que al llarg dels últims anys ha proposat un
conjunt d’activitats per als joves del muni-
cipi durant tot un mes. Des de l’organització
es destaca enguany la gran participació as-
solida a les més de 40 activitats que s’han
dut a terme gràcies a la dinamització de la
Barraka Jove i de l’associació Joves Collbató.

Les activitats
Entre els aspectes més destacats del pro-
grama de lleure jove d’estiu es troba la va-
rietat de les propostes: aquestes han
permès als participants la possibilitat de
gaudir d’activitats com els tallers de «mon-
taditos», de perruqueria i maquillatge o de
grafits, a més d’activitats esportives com el
futbol sala o el bàsquet. El programa es
completava a les nits amb la celebració de
la piscina a la fresca.

En total han estat més de 500 les parti-
cipacions que s’han registrat en les dife-
rents activitats de l’«Estiu Jove». Entre les
més populars se situaven les propostes es-
portives, amb més de 40 participants en al-
gunes de les jornades de futbol sala, però
també cal destacar els més de 150 joves
que prenien part en el festival urbà o els
més de 70 que assistiren a la «piscina a la
fresca» el 18 de juliol.

Pel que fa a les properes setmanes, ja es
treballa en les que seran les pròximes ini-
ciatives promogudes des de Joves Collbató
que se celebraran durant aquest mes d’a-
gost i el de setembre.

Els mesos d’agost i de
setembre també comptaran
amb activitats per als joves


