
L’Ajuntament de Collbató
treballa amb l’objectiu d’ofe-
rir a la ciutadania eines per a
afavorir la seva inserció en el
mercat laboral alhora que
s’intenta potenciar l’activitat
empresarial i comercial al
municipi. Des del passat mes
de setembre, el consistori
collbatoní forma part del
programa de suport empre-
sarial «Fem xarxa, fem em-
presa», orientat a oferir
cursos i tallers gratuïts desti-
nats a empreses i emprene-
dors del Baix Llobregat Nord.
També ha posat en marxa accions forma-
tives adreçades a dones i joves amb la in-
tenció de facilitar-ne l’accés al mercat de
treball: es tracta de cursos d’auxiliar de
jardineria, de manipulació d’aliments i de
carretoner.

L’Ajuntament també aposta per la dina-
mització del mercat setmanal dels diu-
menges, que des del passat mes d’octubre

incorpora propostes lúdiques amb la in-
tenció d’incrementar-hi el nombre de visi-
tants i potenciar l’activitat comercial.
(Pàgines 4 i 5)

Una aposta pel foment de 
l’ocupació i l’activitat comercial
El consistori collbatoní ofereix cursos adreçats a dones i
joves per facilitar el seu accés al mercat de treball
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Collbató promociona el seu teixit associatiu a la XV Trobada d’Entitats (Pàgina 12)

El servei de neteja 
viària es realitza de
forma setmanal
(Pàgina 9)

La Marxa de la Gent
Gran arriba a la seva
16a edició
(Pàgina 11)

L’Associació de Collbató per la Solida-
ritat organitzarà el IV Cap de Setmana
Solidari, que se celebrarà els dies 29 i
30 de novembre. La iniciativa inclourà
la recollida de productes d’alimenta-
ció, joguines i roba. Durant tot el cap
de setmana, el Casal de Cultura aco-
llirà activitats gratuïtes adreçades a la
població, entre les quals hi haurà una
exposició fotogràfica, una projecció
de cinema infantil i una xerrada rela-
cionada amb la pobresa energètica.
(Pàgina 6)

Celebració 
del IV Cap 
de Setmana 
Solidari

Collbató forma part
d’un programa de suport

empresarial orientat a oferir
cursos i tallers gratuïts
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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 novembre · desembre 2014

Divendres 31 d’octubre i 
dissabtes 1 i 8 de novembre
De 19 a 20.30 h
Visita a l’inframon de les coves del Salnitre

CURSOS DE FORMACIÓ OCUPACIONAL PER
A JOVES (DE 18 A 25 ANYS) I DONES

Del dijous 30 d’octubre al dijous
27 de novembre
Dimarts i dijous de 9.30 a 13.30 h
Auxiliar de comerç – Atenció al públic
SALA PORTALS

Del dimecres 19 de novembre al
dilluns 22 de desembre
Dilluns i dimecres de 9.30 a 13.30 h
Auxiliar de jardinera, vivers i jardins
SALA PORTALS

Diumenge 2 de novembre
Espectacle El galliner
ENTORN MERCAT SETMANAL

Del dilluns 3 al diumenge 30 de
novembre
Recollida d’aliments a diferents 
establiments del poble

Dissabte 8 de novembre
De 17 a 21 h
Ball casal d’avis obert a tothom
CASINET

Diumenge 9 de novembre
De 17 a 21 h
Espectacle La bomba, bombolles 
gegants
ENTORN MERCAT SETMANAL

Divendres 14 de novembre
17 h: Planetari familiar: activitat de 
divulgació científica adreçada a públic 
familiar en edat escolar. Cal preinscripció
prèvia. Aforament limitat
18 h: Segona sessió planetari familiar
SALA D’ACTES DEL CASAL DE CULTURA

Dissabte 15 de novembre
11 h: Cinema 360°: activitat de divulgació
científica amb la projecció d’un 
documental sobre la selecció natural en
pantalla de 360°. Cal preinscripció prèvia.
Aforament limitat
12 h: Segona sessió cinema 360°
SALA D’ACTES DEL CASAL DE CULTURA

Dissabte 15 de novembre
22 h
«RUM-RUM per la tolerància»: actes amb
motiu del Dia Internacional per la 
Tolerància
SALA D’ACTES DEL CASAL DE CULTURA

Diumenge 16 de novembre
Espectacle La Guàrdia Civil visita el mercat
ENTORN MERCAT SETMANAL

Mercat de la Tradició

Dilluns 17 de novembre
De 10 a 14 h
Filmets per la tolerància: activitat 
escolar
SALA D’ACTES DEL CASAL DE CULTURA

Dissabte 22 de novembre 
22 h
Primer cicle de concerts «Que soni la soca»
The next Generation i Durandeau 
“The paneuropean artist”
Preu: 3 € (entrada + consumició)
CASINET

Diumenge 23 de novembre
Espectacle El corral de la vaca
ENTORN MERCAT SETMANAL

Dilluns 24 de novembre
De 10 a 12.30 h
Taller de mindfulness (per a emprenedors i
empreses de menys de 3 anys)

Dimarts 25 de novembre
Actes commemoratius del Dia 
Internacional contra la Violència de Gènere

Divendres 28 de novembre
19 h
Presentació literària de Collbató Negre:
Ana Mª Villalonga: La dona de gris
Marc Moreno: El silenci dels pactes
CASINET

Divendres 28, dissabte 29 i 
diumenge 30 de novembre
CAP de Setmana Solidari. Diferents 
activitats repartides pel poble (veure 
interior noticia).

Diumenge 30 de novembre
Espectacle Els xarlatans del mercat
ENTORN MERCAT SETMANAL

Diumenge 7 de desembre
Espectacle infantil de titelles
ENTORN MERCAT SETMANAL

Els Pastorets tornaran per Nadal
Una vuitantena de persones participaran enguany en la tercera
edició de la representació dels Pastorets, una de les activitats
anuals que organitza l’associació de teatre La Forja. Està previst
fer-ne tres funcions: el dia 26 de desembre a les 21 h i els dies 27
i 28 a les 18.30 h. Es posaran a la venda entrades anticipades que
es podran adquirir en diversos establiments del municipi.

Cloenda del cicle de concerts 
«Que soni la soca»
El Casinet acull des del passat mes de juliol el primer cicle de con-
certs «Que soni la soca». Fins ara el públic ha respost de forma
positiva i ha destacat la gran qualitat dels grups i cantautors que
hi han participat. El certamen es tancarà el dissabte 22 de novem-
bre amb les propostes musicals de The Next Generation i The Pa-
neuropean 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

Per a l’Ajuntament de Collbató, la sortida

de la crisi econòmica ha d’arribar des d’un

esforç comú, en el qual hem de participar

els sectors productius i també les diferents

administracions. És evident que, per les

nostres pròpies capacitats, els ajuntaments

patim una especial limitació a l’hora de fer

front a l’actual conjuntura econòmica,

però si posem de la nostra part podem
ajudar també a marcar la diferència.

Al nostre municipi la creació de llocs de

treball és una prioritat. Per sobre de les xi-

fres macroeconòmiques, entenem que

només amb el suport al treballador i a
les economies familiars podrem trobar
la sortida del túnel.

Amb aquesta voluntat, al llarg de les

passades setmanes presentàvem un nou

projecte formatiu per a dos dels sectors

que pateixen amb més inclemència

aquesta crisi: dones i joves. Són forma-

cions que, a més, destaquen per orientar-
se a àmbits on existeixen oportunitats
d’inserció laboral reals i per completar-

se amb pràctiques en empre-
ses del nostre entorn.

Aquesta iniciativa s’ha vist

acompanyada per l’adhesió del

nostre municipi al programa

«Fem xarxa, fem empresa», des-

tinat a oferir recursos a les em-

preses del Baix Llobregat Nord.

D’aquesta manera, també pro-
posem una línia de suport a
aquells que han de crear uns
llocs de treball tan necessaris
avui dia.

Som conscients, i en aquest sentit m’he

expressat sempre que tractem la qüestió,

que en cap cas podem pretendre que
siguem els consistoris els que revertim
els problemes econòmics que patim,

però, de la mateixa manera, podem afir-

mar que és imprescindible que formem

part de la solució.

A Collbató ho hem entès així i hem

posat els recursos i els pressupostos neces-

saris per a contribuir-hi dins de les nostres

capacitats. Els resultats ens mantenen a la

part baixa de l’atur a la nostra comarca,

però encara ens queda un bon camí
per recórrer per a assolir el sempre
desitjable índex 0 d’atur. La nostra idea

és no defallir en aquesta voluntat, en cap

moment i sota cap circumstància.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Els resultats
de l’acció municipal
ens mantenen a la

part baixa de l’atur a
la nostra comarca

Editorial

Combatre l’atur amb tots
els recursos disponibles
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Collbató s’afegeix al programa de suport 
empresarial «Fem xarxa, fem empresa»
La proposta està orientada a oferir cursos i tallers gratuïts destinats a empreses
i emprenedors del Baix Llobregat nord

El passat 25 de setembre es presentava a
Olesa de Montserrat, amb la presència de
l’alcaldessa, el projecte «Fem xarxa, fem
empresa», del qual formen també part els
municipis d’Abrera, Esparreguera, Marto-

rell, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve
Sesrovires. Aquests set municipis del Baix
Llobregat nord tenen la possibilitat d’ofe-
rir, a través de la coordinació de les seves
respectives àrees de Promoció Econòmica,

diferents actuacions formatives gratuïtes
per a empreses i emprenedors. Entre els di-
versos aspectes que es tractaran als cursos
i tallers es troben la formació sobre net-
working i comunicació 2.0; la difusió d’ei-
nes com el model Canvas, o sessions de
coaching.

Taller de mindfulness
La primera d’aquestes propostes al nostre
municipi tindrà lloc el proper 24 de no-
vembre al Casal de Cultura amb un taller
de mindfulness, també coneguda com a
«consciència plena», que permet adquirir
aptituds per a reduir el nivell d’estrès o mi-
llorar la intel·ligència emocional.

El mercat dels diumenges pren un nou impuls

El mercat dels diumenges incorpora des
d’aquest passat mes d’octubre novetats
destinades a millorar l’experiència dels seus
visitants i potenciar, d’aquesta manera, les
compres. Entre el més destacat del pro-
grama de dinamització impulsat trobem les
activitats lúdiques que cada dia de mercat
s’hi faran. Aquestes s’iniciaven amb la ca-
ravana de ruquets, que permetia als més
joves realitzar un recorregut en aquests ani-
mals, i una demostració de falconeria. 

Però més enllà de les diferents activitats
programades, els compradors també po-
dran gaudir d’avantatges econòmics: con-
cretament, rebran per les seves compres
números per a participar en els diversos sor-
tejos de 500 € de descompte que es faran
els darrers diumenges de mes en el que es
coneix com «El cistell de la compra». El nú-
mero guanyador del sorteig del mes d’oc-
tubre va ser el 10.499. El proper d’aquests
sortejos està previst per al 30 de novembre.

Aquest mes d’octubre 
es posava en marxa un 
programa de dinamització
per a incentivar la compra 
al mercat
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Nous cursos per a facilitar l’accés al mercat
laboral a dones i joves
Les formacions proposades es completen amb la possibilitat de realitzar 
pràctiques a la zona

En el marc de les polítiques municipals
orientades a la creació de llocs de treball,
a finals del mes d’octubre es posava en
marxa un programa de cursos i tallers gra-
tuïts de formació ocupacional dirigit a dos
sectors amb especials dificultats per a in-
serir-se en el mercat laboral com són les
dones i els joves. En total són sis els cursos
que es troben inscrits en aquesta iniciativa
municipal i que s’iniciaven amb el d’aju-
dant de cambrer i el d’auxiliar de comerç
en l’atenció al públic.

Pel que fa als propers cursos, aquest no-
vembre s’impartirà el d’auxiliar de jardine-
ria per a vivers i jardins, i ja al desembre,
un de manipulació, higiene i seguretat ali-
mentària i un altre de carretoner. El pro-
grama, amb la col·laboració de la
Diputació de Barcelona, finalitzarà al gener
de l’any vinent amb un curs a distància per
a l’obtenció de l’Acreditació de Compe-
tències en Tecnologies de la Informació i la
Comunicació (ACTIC). Les formacions es

completaran amb la possibilitat de realitzar
pràctiques en empreses de la zona.
Paral·lelament es duen a terme tallers des-
tinats a millorar l’eficàcia dels participants

a l’hora de trobar feina. Aquests incideixen
en qüestions com l’elaboració del currícu-
lum i de la carta de presentació o l’assaig
de les entrevistes de treball.

Els participants també reben
orientació sobre com afrontar

qüestions com l’entrevista
de treball
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Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals,
tràmits en línia... i molt més, al portal web municipal: 

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

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

Collbató torna a apostar per la
solidaritat
Els propers dies 29 i 30 de novembre l’Associació de
Collbató per la Solidaritat programa el seu IV Cap 
de Setmana Solidari

Aquest mes de novembre la Taula Social de
Collbató ha posat en marxa una campanya
solidària de recollida d’aliments a diferents
punts del municipi, aliments que després
es destinaran a les famílies amb menys re-
cursos. La cloenda es farà coincidir amb el
cap de setmana del 29 i 30 de novembre,
quan està previst celebrar la quarta edició
del Cap de Setmana Solidari, que tindrà
com a centre neuràlgic el Casal de Cultura.

Activitats previstes per a dissabte
i diumenge
Dissabte durant tot el dia i diumenge al
matí, l’Associació de Collbató per la Soli-
daritat, organitzadora de l’esdeveniment,
promourà la recollida de joguines, aliments
i roba. A més es podrà visitar una mostra
fotogràfica. Dissabte a la tarda hi ha pro-
gramada una projecció de cinema infantil.
Totes les activitats seran gratuïtes. La inicia-
tiva es tancarà diumenge al matí amb la
possibilitat de donar sang a la Unitat Mòbil

del Banc de Sang de la Creu Roja, amb la
col·laboració de la Colla de Geganters de
Collbató i amb l’organització d’una xerrada
sobre la pobresa energètica.

25N: Dia 
Internacional
contra la 
Violència vers
les Dones
Collbató s’uneix a la
commemoració del 25N
amb la intenció de 
mostrar el seu suport 
a les víctimes de la 
violència de gènere

Un any més, Collbató commemorarà,
el proper 25 de novembre, el Dia In-
ternacional contra la Violència vers les
Dones amb la intenció de mostrar el
seu suport a les víctimes i recordar les
polítiques socials que es duen a terme
en aquest sentit des del consistori. Els
actes començaran a les 17.30 h amb
una conferència sobre la violència en
l’àmbit domèstic i posteriorment els
assistents podran gaudir del passi
d’una pel·lícula especialment triada
per a l’ocasió.

Durant la celebració
del IV Cap de Setmana

Solidari es promourà
la recollida de joguines,

aliments i roba
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Nou curs del programa
de suport a l’estudi
«Portes Obertes»
Enguany la iniciativa compta amb la
col·laboració de deu voluntaris que fan
tasques de suport acadèmic

Amb l’inici del curs escolar s’ha tornat a posar en marxa el projecte
educatiu «Portes Obertes», que té com a objectiu donar suport a
infants i joves amb dificultats socials o d’aprenentatge per tal d’a-
judar-los a millorar el seu rendiment acadèmic i afavorir la seva in-
tegració escolar i social. Enguany la iniciativa compta amb la
col·laboració de deu voluntaris que realitzen tasques de suport a
l’estudi; alguns d’ells, alumnes del SI Collbató. Aquest projecte es
duu a terme gràcies a un conveni de col·laboració signat pels ajun-
taments d’Hostalets de Pierola i el Bruc i el consistori collbatoní.

Activitats complementàries 
A més d’accions relacionades amb el suport acadèmic, el projecte
«Portes Obertes» inclou activitats complementàries com equino-
teràpia, coaching, hàbits saludables o expressió artística, entre
d’altres.

El cinema arriba a les
aules per potenciar la
tolerància
Els alumnes dels centres educatius 
visionaran una selecció de curtmetratges
que oferirà el Festival Internacional 
Filmets Badalona

Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional per a la
Tolerància, el dia 17 de novembre s’oferirà als centres educatius
una selecció de curtmetratges sobre valors com la tolerància i la
diversitat. Aquesta inicia-
tiva està organitzada des
del departament de Ser-
veis Socials i compta amb
la col·laboració del Festi-
val Internacional Filmets
Badalona.

Activitats adreçades a un públic adult
El dia 15 de novembre hi ha previstes activitats adreçades a un
públic adult. A més d’un visionat de curtmetratges, l’escriptora
Mariona Masferrer parlarà del seu llibre titulat Origen Tamba-
kunda i es presentaran un lloc web i dos audiovisuals elaborats
en el marc del projecte «RUM RUM Collbató».

En el marc de la
commemoració del Dia
Internacional per a la

Tolerància es presentarà
el projecte «RUM RUM

Collbató»
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Més d’un miler de persones 
visiten l’exposició d’Amadeu
Vives
La mostra sobre l’incendi que es va produir a l’estiu 
de l’any 1994 també ha generat un gran interès entre 
la ciutadania

Més d’un miler de persones van visitar el
passat mes de setembre l’exposició «Ins-
tants d’història per a descobrir Amadeu
Vives». Una gran part ho van fer durant el
cap de setmana del 20 i 21 de setembre,
coincidint amb els actes d’homenatge al
compositor collbatoní.

Exposició sobre l’incendi 
del 1994
La mostra sobre l’incendi que es va produir
a Collbató l’any 1994 també va rebre un
gran nombre de visitants: un total de
1.550 persones van passar per l’exposició
«1994: estiu de foc. Més enllà de les fla-
mes, la cultura al descobert». Coincidint
amb aquesta mostra es va programar la
conferència del naturalista Martí Boada i
la projecció d’un documental sobre els
fets. L’exposició s’ha traslladat ara a la
Casa de Cultura d’Olesa de Montserrat, on
es podrà visitar fins al 7 de desembre.

Nou servei de recollida de 
material bibliogràfic
La biblioteca municipal accepta donacions de llibres que
tinguin alguna relació amb el municipi o el seu entorn

Les persones que disposin de material bi-
bliogràfic sobre el municipi de Collbató o
el seu entorn i vulguin fer una donació
poden utilitzar un nou servei de recollida
que ha posat en marxa la biblioteca muni-
cipal amb la intenció d’incrementar el seu
fons bibliogràfic sobre la població. El servei
també inclou totes aquelles publicacions
escrites per autors locals. L’equipament
també accepta altres fons documentals
sempre que hagin estat editats recent-
ment, amb un màxim de 4 o 5 anys, i es-
tiguin en bon estat: aquests passaran a
formar part del Club d’Intercanvi.

Un planetari 
al Casal de 
Cultura
La intenció és fomentar
la lectura científica 
entre els més petits 
convertint-ho en una 
activitat familiar

Els propers dies 14 i 15 de novembre
s’instal·larà al Casal de Cultura un pla-
netari que acollirà dues activitats em-
marcades dins un programa de
promoció de la lectura científica que
vol comptar amb la implicació de les
famílies. La primera està adreçada a
nens i nenes a partir de 5 anys, que,
gràcies a aquesta instal·lació, podran
conèixer una mica més l’univers que
ens envolta.

Cinema 360º: Darwin, 
la selecció natural
La segona activitat està adreçada a
nens i nenes a partir de 10 anys i con-
sistirà en una projecció de cinema
científic de 360º en la qual Darwin ex-
plica en primera persona la seva teoria
sobre la selecció natural. Les places
per a totes dues activitats són limita-
des. Els interessats cal que facin una
inscripció prèvia a la biblioteca.

Amb la instal·lació
del planetari es pretén

que els infants tinguin més
informació sobre l’univers

que els envolta
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L’Ajuntament
disposa d’una 
bicicleta 
elèctrica
La Diputació de Barcelona ha lliurat a
l’Ajuntament de Collbató una bicicleta
de pedaleig assistit que funciona amb
una bateria elèctrica. La intenció és
que els treballadors del departament
de Serveis Tècnics i els membres de la
Guàrdia Municipal la puguin utilitzar
a l’hora de desplaçar-se pel municipi i
deixar de banda els vehicles motorit-
zats. La iniciativa és una aposta de les
administracions local i provincial per a
reduir l’emissió de gasos d’efecte hi-
vernacle a l’atmosfera.

DIES I HORARIS

Dilluns de 7 a 14 h

Dimecres de 7 a 14 h

Divendres de 7 a 14 h

Diumenge de 15 a 17 h

ZONES DE NETEJA

• Entorn de l’escola La Salut, la llar d’infants i la 
pista poliesportiva

• Nucli històric

• Barris del Pujolet, Eixamples, Clors i la Fumada

• Entorn de l’escola Mansuet i l’institut

• Barris del Bosc del Missé i Pla del Castell

• Entorn de l’escola La Salut i pista poliesportiva

• Barris de la Font del Còdol, les Illes, Can Migrat 
i Can Dalmases

• Zona d’afectació del mercat

• Polígon Industrial

Treballs de neteja viària al 
municipi
El servei de neteja de la via pública es fa un cop 
per setmana, tot i que es reforça en cas que 
sigui necessari

Collbató disposa d’un servei de neteja
viària que es realitza un cop per set-
mana en els diversos barris del muni-
cipi amb l’excepció de l’entorn de
l’escola La Salut i la pista esportiva, on
es fa dilluns i divendres per tal de re-
forçar aquests treballs de manteni-
ment de la via pública. 



PRESUPUESTOS 
REALES
Los presupuestos de 2015
abren una etapa de mayor
crecimiento y más creación
de empleo. Hasta ahora, el
Gobierno del PP ha tenido
que dedicar nuestros es-

fuerzos a superar una herencia insostenible. Todos
sabemos que España era un problema para Europa:
estaba al borde del rescate y con una destrucción de
millones de puestos de trabajo. Por ello, los presu-
puestos aprobados hasta ahora se han dedicado a
contener el gasto y pagar la deuda que nos dejó el
PSOE. 

Los buenos datos económicos demuestran que se
ha hecho lo que había que hacer. No ha habido mi-
lagros: ha habido trabajo y políticas adecuadas ba-
sadas en la estabilidad presupuestaria y las reformas.
Se han ahorrado 3.000 millones en el pago de inte-
reses y en prestaciones porque se comienza a crear
empleo.

Los presupuestos de 2015 dejan atrás la crisis y
abren una nueva etapa de prosperidad. Son los pre-
supuestos más esperanzadores que inauguran una
nueva etapa con optimismo, hacia el crecimiento, el
bienestar y el empleo, y cuyo objetivo es seguir im-
pulsando la competitividad de las empresas con me-
didas clave como la reforma fiscal. Son unos
presupuestos comprometidos con las personas: ri-
gurosos en la contención del gasto y sensibles en lo
social. Son los presupuestos de la bajada de impues-
tos y los más sociales, ya que 54 de cada 100 € van
destinados a gasto social.

Ahora es el momento de  devolver los esfuerzos a
los ciudadanos: es el momento de las personas. Y,
aunque queda mucho por hacer, nos situamos a la ca-
beza de Europa en crecimiento y creación de empleo.
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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PRIMER, LES PERSONES
Des de la responsabilitat
de la gestió pública, l’eix
de totes les polítiques i de-
cisions que es prenen han
de ser les persones.
Aquesta visió de l’adminis-
tració dels interessos pú-

blics té el màxim exponent quan ens situem en els
ajuntaments on la proximitat entre representant i
representat s’escurça.

A Collbató comprovem com es fan realitat moltes
d’aquestes iniciatives on es vincula la gestió muni-
cipal amb la resposta a les necessitats concretes de
la ciutadania. En són una bona mostra el Pla de Bar-
ris, que permet actuacions de millores urbanes molt
concretes a carrers i places, o l’arranjament i l’ade-
quació de diversos carrers al Bosc del Missé aprofi-
tant les obres d’instal·lació del gas.

Però, des dels socialistes de Collbató, som cons-
cients de les mancances del nostre poble i de les
seves potencialitats i treballem per reforçar aquells
valors que ens han de fer un poble fort i socialment
ric. Les polítiques d’atenció a les persones tenen un
protagonisme central en el govern municipal, des
d’on, en el marc de les competències de l’Ajunta-
ment, es treballa ens els serveis socials, la salut, la
cultura i l’educació per proveir els ciutadans i ciuta-
danes de Collbató d’uns serveis dignes de la qualitat
de vida que ens atorga l’entorn privilegiat de què
gaudim. En els darrers temps, hem tingut diversos
exemples d’èxit d’aquesta gestió dels serveis a les
persones, com la reducció de l’atur al poble (9,5%)
o la posada en marxa del Casal de Cultura.

Estem convençuts que de tota aquesta feina sor-
giran, en breu, noves bones notícies per als collba-
tonins i les collbatonines.

Agrupació Socialista de Collbató

PAGUEM MASSA PER
L’AIGUA?
L’aigua és un recurs natural
escàs que hem de cuidar, i
les administracions han de
vetllar perquè aquest re-
curs no sigui font de nego-
cis milionaris per a ningú.

Per això, l’extingit Consell de Medi Ambient de
Collbató va establir un seguit de mesures per a pre-
miar aquells que en fan un ús responsable i penalit-
zar aquells que creuen que l’aigua és infinita.

Però ara hem sabut que l’Ajuntament no ha fet
bé els deures i va acceptar una modificació del preu
que paga a Sorea pel servei, incloent-hi un paga-
ment addicional de 18.000 euros fixos al mes a més
del que Sorea ja rebia per contracte. Ho va fer amb
els informes negatius de l’enginyer municipal (que
ja ha estat acomiadat) i de l’assessora jurídica de l’A-
juntament, que ja advertien de les repercussions. Per
fer-ho, va encarregar un informe a l’empresa Efial,
vinculada a diversos casos de corrupció municipal i
que acostuma a fer informes «a mida». El seu in-
forme va passar per sobre de tots els dels nostres
tècnics i es va aprovar aplicar (amb caràcter retroac-
tiu des del 2010!) la nova retribució a Sorea. Total:
mig milió d’euros que calia destinar al manteniment
de la xarxa han anat a la caixa de Sorea, i els propers
anys, això, ho pagarem entre tots.

El GIC vam presentar una moció, en el darrer ple,
per a anul·lar aquell acord i se’ns va dir que la culpa
era... del Consell de Medi Ambient! I atenció: el con-
tracte amb Sorea acaba ja i no s’ha iniciat el proce-
diment de la nova adjudicació. El 2015 pot resultar
dramàtic.

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

www.collbatogic.org

El passat diumenge dia 19
vam presentar la Ma. Te-
resa Casanovas com a
candidata a l’alcaldia per
CiU a les properes elec-
cions municipals. Moltes
gràcies a tots els que ens
acompanyàreu. 

Com vàrem dir aquell dia, és l’obligació dels par-
tits polítics buscar i promoure les persones més ca-
paces i preparades per a governar els nostres
municipis, i això és el que hem fet a Convergència.
Ara ens toca envoltar-la d’un equip a l’alçada.

La Teresa és una persona capaç i formada, amb
una llarga experiència tant en l’empresa privada
com en la gestió pública.

És diplomada en empreses i activitats turístiques
pel Centre d’Estudis Tècnics Turístics de la UB, i
també va cursar un programa de formació superior
de gestió empresarial per la Fundació Bosch i Gim-
pera de la UB.

Ha treballat 18 anys vinculada a una gran em-
presa de l’automoció, i ha estat, durant dues legis-
latures, regidora de l’Ajuntament de Martorell, on
ha estat regidora de Promoció Econòmica, Treball,
Indústria, Relacions Institucionals i de Comerç i Tu-
risme. També ha sigut presidenta del Consell Català
de Formació Professional i actualment és directora
del Centre de Formació Professional de l’Automo-
ció de Catalunya.

La Teresa és una persona amable i afable, sempre
atenta a les preocupacions dels qui l’envolten i amb
una sensibilitat social de llarga volada; és una per-
sona familiar i treballadora, perfeccionista i de con-
viccions fermes, que sap el que vol i on vol arribar
i acostumada a treballar en equip: generosa, com-
prensiva i que entoma la responsabilitat amb seny
i valentia.
Lluís Capdevila
President CDC Collbató

EL 9N, TOTHOM A
VOTAR!
«Tindrem locals, urnes i
paperetes»: així descrivia el
president Mas el que seria
el 9N després que es tren-
qués l’acord que fins llavors
hi havia entre els partits

proconsulta, un acord que es va trencar per la senzilla
raó que el govern decidí unilateralment convertir la
consulta pactada en un procés participatiu que en
cap cas produirà un mandat democràtic que ens con-
dueixi a la independència, com desitjàvem.

Tanmateix, encara que no ens agradi que el 9N
s’hagi convertit en una mobilització més, com la ma-
nifestació del 2012, la Via Catalana del 2013 o la V
d’enguany, hem de posar tots els esforços perquè
sigui un èxit de participació. Hem de sortir i demos-
trar quina és la nostra voluntat, hem d’anar-hi tots
perquè ens hi juguem molt. No permetem que els
qui esperen que sigui un fracàs per demanar que ens
tirem enrere se surtin amb la seva.

Però aquesta mobilització no servirà de res si no té
continuïtat en unes eleccions d’on realment surti un
mandat inequívoc del poble català. Mas haurà de
convocar la consulta «definitiva» en forma d’elec-
cions «plebiscitàries», i ha de ser, tal com han advertit
l’ANC i Òmnium, en un termini que no faci dilatar
més la decisió final.

«Ara és l’hora», s'ha acabat el temps de la indefi-
nició. Les llistes i candidats que es presentin a les pro-
peres eleccions ho hauran de fer amb un
posicionament meridianament clar sobre la indepen-
dència. Les cartes són sobre la taula i cara amunt.

Estem a les portes d’un dia decisiu: el 9N ens hem
de mobilitzar. Per això, ERC us animem a participar-
hi i fer del «Sí/Sí» una gran victòria.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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Collbató celebra
la 16a Marxa de
la Gent Gran
La intenció de la caminada
era fomentar l’envelliment
actiu i l’augment del benestar
de les persones grans

El passat dia 5 d’octubre es va celebrar la
setzena edició de la Marxa de la Gent
Gran. Es tracta d’una activitat organitzada
pel Consell Comarcal amb el suport dels
ajuntaments del Baix Llobregat i que té
com a objectiu potenciar la salut i l’aug-
ment del benestar de les persones de més
edat alhora que es fomenta l’envelliment
actiu de la població. A Collbató l’activitat
es fa coincidir amb la caminada que orga-
nitza l’entitat 4000 peus, amb la intenció

que les persones grans del municipi tin-
guin l’opció de participar-hi fent un recor-
regut pensat especialment per a ells.

Un viatge a
l’interior de la
muntanya de
Montserrat

El passat dia 17 d’octubre, el centre
Alzina de Collbató va organitzar una
activitat gratuïta anomenada «Mo-
vem-nos Montserrat endins». Es trac-
tava d’una proposta de treball físic en
plena natura que combinava el movi-
ment del cos segons els diversos txa-
kres o centres d’energia amb una
caminada per l’entorn de la muntanya
de Montserrat i una visita a les coves
del Salnitre.

El programa Divendres, de TV3, visitarà
Collbató
El magazín de tarda de TV3, Divendres, conduït per Xavi Coral i Espartac Peran,
visitarà aquest mes el nostre municipi. La setmana del 10 al 13 de novembre
un equip del programa, que setmanalment viatja a una població diferent de
Catalunya, serà a Collbató. S’informarà dels dies concrets de rodatge a través
de les xarxes socials. Es faran connexions en directe i es gravaran continguts
que es centraran a donar a conèixer els principals atractius del poble i el seu
entorn així com a recollir el testimoni del moviment associatiu del municipi. 
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La recuperació de la tradició gegantera
El passat mes d’octubre l’Associació de Gegants de Collbató es va tornar a
posar en marxa amb uns nous estatuts i amb nous membres que volen recu-
perar la tradició gegantera al municipi. Des de l’entitat es treballa per crear
una nova colla i intentar localitzar els capgrossos que antigament sortien al
carrer durant els actes festius del municipi. Les persones interessades a col·la-
borar amb l’entitat poden posar-s’hi en contacte enviant un correu electrònic
a l’adreça gegantscollbato@gmail.com.

XV Trobada d’Entitats: una mostra del teixit associatiu local

El passat dia 4 d’octubre la terrassa del
Casal de Cultura va acollir la celebració de
la XV Trobada d’Entitats. Hi van participar
un total de 19 col·lectius locals, entre els
quals no van faltar el personal i els vehicles
de serveis com la Guàrdia Municipal, els
Bombers Voluntaris i l’ADF. L’objectiu de la
trobada, any rere any, és mostrar a la ciu-
tadania la riquesa del teixit associatiu del
municipi, i, alhora, les diverses entitats
aprofiten per a donar a conèixer les seves
activitats culturals, esportives i socials. Du-
rant la jornada es va organitzar de forma
conjunta una gimcana en la qual van par-
ticipar més de 130 nens i nenes.


