
Amb la intenció de millorar la qualitat del
servei que s’ofereix a la ciutadania, l’Ajun-
tament de Collbató ha traslladat l’Oficina
d’Atenció Ciutadana (OAC) a la planta
baixa de l’edifici consistorial. A més de l’a-
dequació de l’espai, també s’han realitzat
alguns treballs de millora de l’accés a les
dependències municipals. El canvi d’ubi-
cació ha anat acompanyat d’un nou dis-
seny en l’estructura organitzativa de
l’OAC, que a partir d’ara funciona seguint
el model de finestreta única. 

L’entrada en funcionament, aquest mes
de desembre, de la nova Oficina d’Aten-
ció Ciutadana ha suposat el trasllat del
departament de Cultura al Casal, que ara
obre les seves portes també al matí. (Pà-
gines 4 i 5)

Una nova porta d’accés a 
l’Administració local
Aquest mes de desembre ha entrat en funcionament 
la nova Oficina d’Atenció Ciutadana 
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Collbató va ser l’escenari del programa Divendres, de TV3 (Pàgina 12)

Ordenances fiscals
2015: congelació de
les taxes i impostos
municipals
(Pàgina 7)

Campanya de recollida
d’aliments per a 
ajudar les famílies 
amb menys recursos
(Pàgina 9)

Arriba el Nadal al municipi amb tot un
seguit d’activitats adreçades a un pú-
blic familiar. La Fira de Nadal —que se
celebrarà els dies 13 i 14 de desem-
bre— obrirà les festes, les quals es
tancaran amb la tradicional Cavalcada
de Reis, que enguany espera comptar
amb una gran participació de la ciu-
tadania. La representació d’Els Pasto-
rets, el concurs de pessebres o el
Quinto Solidari són altres iniciatives
previstes per a gaudir d’aquestes
dates. (Pàgina 8)

Un Nadal 
per a gaudir 
en família 

La nova oficina, que s’ha
posat en marxa aquest mes

de desembre, segueix el
model de finestreta única
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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 desembre 2014 · gener 2015

Del dissabte 15 de 
novembre al dimecres 17 
de desembre
Inscripció al CONCURS DE PESSEBRES
BASES I INSCRIPCIONS A 
L’AJUNTAMENT I AL CASAL DE CULTURA

Del divendres 12 de 
desembre al divendres 9 
de gener
Exposició de diorames
CASAL DE CULTURA

Dissabte 6 de desembre
De 17 a 21 h
Ball d’avis
CASINET

Dissabte 13 de desembre
10 h
Club lectura: VICTUS. Autor: Albert
Sánchez Piñol
CASAL DE CULTURA

16.30 h
Cinema familiar. Recaptació: viatge
6è Escola Mansuet i MARATÓ TV3
CASINET

18 h
Presentació literària de dos autors de
novel·la negra:
Javi Hernández: Los ojos del puente
Rafael Melero: La ira del Fénix
CASAL DE CULTURA

18.30 h
Carter Reial 
CASINET

Dissabte 13 i diumenge 14
de desembre
De 10 a 20 h
Fira de Nadal
NUCLI ANTIC

Diumenge 14 de desembre
17 h
Quinto solidari (recaptació: Marató
TV3)
CASINET

18.30 h
Festival de Nadal D8N8
LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA

Dimecres 25 de desembre
12 h
Caga Tió
PLAÇA DE L’ESGLÉSIA

Del divendres 26 al 
diumenge 28 de desembre
Dia 26 a les 21 h
Dia 27 i 28 a les 18.30 h
Representació dels Pastorets
CASINET

Dilluns 29 de desembre
17.30 h
Conta-contes. Rah-mon Roma: Anades
i vingudes de l’Amades
CASAL DE CULTURA

Dimarts 30 de desembre
17.30 h
Titelles. Binixiflat: El Gegant sempre
té gana
CASAL DE CULTURA

De 17 a 19.30 h
Porta la teva carta als Reis i el 
«carter» els la farà arribar!
CASAL DE CULTURA

18.30 h
Lliurament de premis del concurs de
pessebres
CASAL DE CULTURA

Dimecres 31 de desembre
11.30 h
Cinema familiar
CASAL DE CULTURA

24 h
Campanades de Cap d’Any 
PLAÇA ESGLÉSIA

Dijous 1 de gener
De 0.30 a 5 h
Festa de Cap d’Any
CASINET

Dilluns 5 de gener
18 h
Cavalcada de Reis
ERMITA LA SALUT / CASINET

Amadeu Vives protagonitza el calendari 
municipal
Enguany, el calendari per al proper 2015 recull les 13 fotografies, realit-
zades pels veïns i veïnes, que van ser premiades en el concurs organitzat
per a dur a terme la corresponent selecció. En aquesta ocasió el prota-
gonisme és per al compositor collbatoní Amadeu Vives, coincidint amb
l’arribada de les seves despulles al municipi el passat 20 de setembre.

L’Ajuntament aprova ajuts per al 
transport adaptat
El consistori ofereix ajuts econòmics per a fer front al cost del transport
adaptat per a aquelles persones del municipi que necessitin fer ús d’a-
quests vehicles. Poden optar-hi totes les persones empadronades a Coll-
bató i amb un grau reconegut de discapacitat igual o superior al 33%.
Els interessats tenen temps per a adreçar-se a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana fins al dia 12 de desembre.
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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

Aquest mes de novembre hem aprovat les

nostres Ordenances Fiscals, on establim

quines seran les taxes, impostos i preus

públics municipals per a l’any vinent. Un

cop més, l’aposta de l’Ajuntament ha

estat la congelació de totes aquelles
despeses que afecten les economies
familiars i una ampliació de les bonifi-
cacions que s’ofereixen als sectors
amb més necessitats. Tot i que, en apa-

rença, aquesta és la reacció més lògica i

senzilla en uns moments com els actuals,

no és necessàriament així.

Els ingressos dels ajuntaments s’han
vist dràsticament reduïts al llarg dels

darrers anys. La mateixa línia han seguit

els ajuts que rebíem des d’altres adminis-

tracions. Això ha significat que en molts

municipis s’hagi hagut d’optar o bé per la

reducció i supressió de serveis necessaris

per a la ciutadania o per incrementar no-

tablement els impostos que les veïnes i els

veïns paguen.

A Collbató hem decidit buscar un
camí més complex però que ens per-

meti mantenir els ser-
veis a les persones sense
que aquestes hagin de
pagar més en un context

com l’actual. L’optimització

dels recursos propis, la re-

cerca continuada de sub-

vencions i fonts de

finançament alternatives,

la fiscalització extrema de

la despesa pública...: tots

aquests factors ens permeten arribar avui

a un punt en el qual no necessitem, tot i

la pèrdua d’ingressos, incrementar la pres-

sió sobre les economies familiars.

Amb aquest mateix nivell d’exigència,

pensem que el marge de millora en el tre-

ball de les administracions no es pot ex-

haurir mai. I en aquesta línia, estem
enllestint els detalls per a posar a dis-
posició de la població una nova Ofi-
cina d’Atenció al Ciutadà que sigui

físicament més accessible i, el que és més

important, encara més eficient i resolutiva

a nivell de funcionament.

Els darrers anys ens han fet evident

quelcom que ja intuíem: el treball de
l’Administració i la funció pública
només es poden entendre si els seus
resultats estan pensats a la mesura de
les persones. Aquest, si més no, és el

nostre objectiu.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Molts municipis
han optat per la supressió

de serveis necessaris
o per incrementar

el que les veïnes i veïns
tributen

Editorial

A la mesura de les 
persones
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Horaris de l’Oficina d’Atenció
Ciutadana:
• De dilluns a divendres de 9 a 14 h
• Dijous de 17 a 19 h

L’Ajuntament millora el servei d’atenció
a la ciutadania
La nova oficina, que s’ha posat en marxa aquest mes de desembre, segueix 
el model de finestreta única

Aquest mes de desembre ha en-
trat en funcionament la nova Ofi-
cina d’Atenció Ciutadana (OAC),
que es troba ubicada a la planta
baixa de l’ajuntament de Coll-
bató. El trasllat s’ha fet amb la in-
tenció de facilitar l’accés ciutadà
a les dependències municipals i ha
anat acompanyat d’una sèrie de
canvis organitzatius que suposen
també una important millora del
servei.

L’OAC es converteix en 
finestreta única
En la nova Oficina d’Atenció Ciu-
tadana treballen actualment tres
persones, les quals atenen els
usuaris seguint el model de fines-
treta única. La intenció és oferir a
empreses, entitats i particulars
una mateixa porta d’entrada a l’Administració local que els per-
meti resoldre les seves necessitats. La nova OAC és el lloc on els
ciutadans poden demanar informació sobre qualsevol servei o

activitat municipal, registrar tots els tràmits i iniciar-ne la majoria
i canalitzar de manera eficient les consultes cap als diferents de-
partaments del consistori.

El trasllat s’ha fet
amb la intenció de

facilitar l’accés
de la ciutadania

a les dependències
municipals

La nova Oficina d’Atenció Ciutadana
ha d’oferir a empreses, entitats i

particulars una mateixa porta d’entrada
a l’Administració local
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Una OAC més accessible per al ciutadà
Les obres a la planta baixa del consistori van començar el passat mes de setembre 
i s’han enllestit en aproximadament un mes

La nova ubicació d’altres 
serveis permet ampliar 
l’horari del Casal de Cultura

El trasllat de l’Oficina d’Atenció Ciutadana ha anat lli-
gat, en tot moment, al canvi d’ubicació del departa-
ment de Cultura: des del passat dia 1 de desembre, les
entitats i associacions que necessitin ser ateses per
algun treballador d’aquesta àrea han d’apropar-se al
Casal. Aquest canvi ha permès ampliar l’horari d’a-
quest equipament, que a partir d’ara romandrà obert
també als matins. En la primera planta de l’edifici de
l’ajuntament s’ha optimitzat l’espai amb la intenció
d’oferir un millor servei al ciutadà.

La nova Oficina d’Atenció Ciutadana disposa d’una entrada
adaptada i directa des de la via pública amb la intenció de millorar
l’accessibilitat de la ciutadania a les dependències municipals. Les
obres, que van començar el passat mes de setembre, s’han en-
llestit en aproximadament un mes i han consistit en l’adequació
de la sala on es troba actualment l’OAC i en la creació d’un espai
per al jutge de pau que podrà ser utilitzat també com a sala de
reunions. També s’ha habilitat un bany d’accés públic. Pel que fa
a altres treballs de millora, s’ha instal·lat un nou paviment a l’ac-
cés principal de l’edifici i a les dependències de la Guàrdia Ur-
bana, on també s’ha creat un nou despatx d’atenció
personalitzada i uns nous vestuaris.
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Els participants en la consulta
mostren un sí majoritari a favor
de la independència
La jornada es va desenvolupar de forma cívica i va
comptar amb la col·laboració de desenes de voluntaris

Un total de 1.650 collbatonins i collbato-
nines de més de 16 anys, un 53% de la po-
blació censada, van participar el passat 9
de novembre en la consulta que es va ce-
lebrar per tal que la població pogués donar
la seva opinió sobre el
futur polític de Cata-
lunya. La jornada es va
desenvolupar de forma
cívica i va comptar amb
la col·laboració de vo-
luntaris que van fer
possible l’èxit del pro-
cés participatiu. Pel
que fa als resultats, els
ciutadans van mostrar
un sí majoritari a favor

de la independència, atès que un 84,79%
dels participants van donar el seu vot al
«doble sí». Pel que fa a la resta d’opcions,
un 7,58% va votar «sí-no» i un 4,36% es
va mostrar en contra.

Collbató commemora
el Dia Internacional
per a l’Eliminació de
la Violència envers
les Dones
El passat 25 de novembre el Casal
de Cultura de Collbató va acollir els
actes de commemoració del dia in-
ternacional contra la violència de
gènere, que pretén sensibilitzar la
població sobre la importància de
lluitar contra aquesta xacra social.
A partir de les 17 h, els collbatonins
i collbatonines van poder participar
en una xerrada adreçada a pares i
mares sobre com actuar quan els
fills els comencen a perdre el res-
pecte. A continuació, l’Associació
Dones de Collbató va llegir el ma-
nifest i es va oferir un petit refri-
geri a tots els assistents. La jornada
va finalitzar amb el passi de la
pel·lícula Las chicas de la lencería.

Una vetllada per a potenciar els valors 
de tolerància i convivència 
La jornada, que s’emmarcava dins el projecte «Rum-Rum», va comptar 
amb la col·laboració del Festival Internacional Filmets Badalona

El passat 15 de novembre es va celebrar
una jornada, emmarcada dins el projecte
«Rum-Rum», amb l’objectiu de treballar
valors com la tolerància i la diversitat i pro-

moure així la bona convivència entre la ciu-
tadania. La vetllada va comptar amb la
presència de l’escriptora Mariona Masfer-
rer, que va presentar el llibre Origen Tam-
bakunda, la història d’un català d’origen
senegalès que va immigrar a la recerca
d’una vida millor. La segona part de l’acte
va consistir en un passi de curtmetratges

que va comptar amb la col·laboració del
Festival Internacional FILMETS Badalona.
Durant la jornada es va oferir als assistents
un aperitiu que van preparar de forma des-
interessada els alumnes del curs de forma-

ció ocupacional d’ajudant de cambrer. El di-
lluns 17 de novembre alumnes dels centres
educatius van poder veure al Casal de Cul-
tura una selecció de curtmetratges al vol-
tant de la tolerància i la diversitat.

En el marc del projecte
«Rum-Rum» es va fer una
selecció de curtmetratges
que van poder veure els

alumnes dels centres
educatius del municipi
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Es congelen les taxes i els impostos municipals
per a les famílies i s’incrementen els ajuts
El Ple Municipal aprovava per al 2015 unes ordenances fiscals marcades pel suport
a les economies familiars i als sectors més febles de la població

El manteniment del tipus impositiu de l’IBI,
l’eliminació del pagament de la coneguda
com a plusvàlua per a les persones que re-
alitzen una dació en pagament del deute
hipotecari o l’increment de bonificacions
a les persones amb discapacitat són al-
guns dels trets més significatius de les or-
denances fiscals per al 2015 aprovades en
el ple extraordinari celebrat el passat 12
de novembre. Aquestes vénen marcades
principalment per una congelació de les
taxes i dels impostos municipals que afec-
ten directament el ciutadà: així, hi trobem,
per exemple, que el tipus impositiu de
l’Impost sobre Béns Immobles (IBI) es
manté en el 0,657 de l’any passat, a més
d’afegir a les famílies monoparentals la
bonificació del 40% per a immobles amb
un valor inferior a 120.000 €.

El caire social que des de l’equip de go-
vern s’ha volgut atorgar a la modificació

d’aquestes ordenances s’ha vist especial-
ment subratllat amb l’exempció de paga-
ment de l’Impost sobre l’Increment de
Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana,
la coneguda com a plusvàlua, per als casos
de dació en pagament de l’habitatge ha-
bitual per deutes hipotecaris o préstecs.
D’aquesta manera no es crea una càrrega
afegida a les persones que afronten
aquestes situacions.

Persones amb discapacitat
Entre els col·lectius que més es beneficia-
ran de les novetats fiscals destaquen les
persones amb discapacitat, a les quals es
concedirà un 90% de bonificació en l’Im-
post sobre Construccions, Instal·lacions i
Obres per obres d’adaptació dels seus ha-

bitatges, mentre que a l’Impost sobre Ve-
hicles de Tracció Mecànica s’equiparen les
persones que tenen resolucions d’incapa-
citat o classes passives al reconeixement
del 33 per cent del grau de discapacitat.

Finalment, cal destacar el suport al teixit
associatiu, ja que les entitats i associacions
queden exemptes de pagar la taxa per pa-
rades, barraques, casetes de venda, espec-
tacles o atraccions situats en terrenys d’ús
públic i per indústries al carrer i ambulants
i rodatge cinematogràfic. A més gaudiran
de l’ús gratuït dels equipaments públics
quan desenvolupin actes gratuïts i oberts
al conjunt de la ciutadania, mentre que
només hauran de pagar el 50% del preu
establert quan siguin activitats no gratuï-
tes o restringides.

L’Ajuntament ha renunciat
a cobrar la plusvàlua

a les persones que perden
l’habitatge per motiu dels

seus deutes
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Collbató es prepara per a
l’arribada del Nadal
La celebració de la Fira es farà coincidir amb altres 
activitats pròpies de les festes com el Tió Gegant 
o la visita del Carter Reial

Tot a punt per a la celebració de les festes
de Nadal al municipi. Els dies 13 i 14 de
desembre els collbatonins i collbatonines
podran gaudir d’una nova edició de la Fira
de Nadal, en la qual podran trobar tot tipus
de productes nadalencs, artesanals i d’ali-
mentació. Es farà coincidir amb altres ini-
ciatives com la mostra d’entitats, visites
organitzades al molí de l’oli i activitats in-
fantils com el Tió Gegant o la visita del Car-
ter Reial, que recollirà les cartes al Casinet
dissabte 13 de desembre a les 18.30 h. Du-
rant el mateix cap de setmana es lliuraran
els premis del concurs del calendari muni-
cipal 2015 dedicat a Amadeu Vives i s’o-
brirà al públic una exposició de fotografies
que es podrà visitar al Casal de Cultura.

Concurs de Pessebres i Cavalcada
de Reis
Un any més s’organitza el concurs de pes-
sebres, que enguany arriba a la seva se-
tena edició. Fins al dia 17 de desembre hi
ha temps per a formalitzar les inscripcions.
Paral·lelament, els collbatonins i collbato-
nines podran participar en una exposició
de diorames nadalencs al Casal de Cul-
tura. Sens dubte, un dels actes més parti-
cipatius és sempre la Cavalcada de Reis. La

comissió treballa en la decoració de les sis
carrosses que formaran part de la desfi-
lada i fa una crida als nens i joves per tal
que col·laborin en la cavalcada acompa-
nyant Ses Majestats els Reis d’Orient du-
rant la seva visita al municipi o portant
torxes des de les coves fins a l’ermita de la
Salut. Aquelles famílies que vulguin que el
patge reial s’apropi a casa seva a portar els
regals cal que ho sol·licitin abans del 20 de
desembre enviant un correu electrònic a
l’adreça reiscollbato@gmail.com.

La Comissió de Reis
fa una crida a nens i joves

perquè acompanyin
Ses Majestats durant la

Cavalcada 2015

Quinto solidari amb La Marató

El proper 14 de desembre, de 17 a 19 h, el Casinet acollirà el tradicional
Quinto Solidari, que destinarà els seus beneficis a La Marató de TV3. Enguany
els encarregats de dinamitzar l’activitat seran els membres de la Colla de Dia-
bles de Collbató Salnitrats. Com cada any, els comerços del municipi han
col·laborat amb aquesta iniciativa solidària.

A la venda les entrades per a veure Els Pastorets

Els collbatonins i collbatonines que vulguin assistir a la representació d’Els
Pastorets ja poden adquirir les seves entrades anticipades a diversos establi-
ments del municipi. Es tracta de la tercera edició d’aquesta activitat que or-
ganitza 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.
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El Casal de Cultura es converteix
en un planetari
La sala polivalent va acollir
durant un parell de dies
aquesta activitat que va 
comptar amb un gran 
nombre d’inscripcions

Una cinquantena d’infants de 5 a 10 anys
van participar el passat divendres 14 de
novembre en les sessions del planetari. A
la sala polivalent del Casal de Cultura es
va instal·lar una cúpula amb una capaci-
tat per a 25 persones. Dissabte al matí
s’hi va organitzar una altra activitat adre-
çada a nens/es a partir de 10 anys, la qual
va consistir en la projecció d’una pel·lícula

sobre l’evolució de les espècies que els
participants van poder veure en un for-
mat de 360º. Tant divendres com dissabte
no es va poder atendre totes les inscrip-
cions, atès que les places eren limitades.
Coincidint amb la instal·lació del plane-
tari, la biblioteca va fer una selecció d’o-
bres de literatura científica que va posar
a l’abast de la ciutadania. La Taula Social de Collbató, formada

per les diverses entitats solidàries i l’A-
juntament, va posar en marxa una
campanya de recollida d’aliments amb
la intenció de fer-los arribar a les famí-
lies més necessitades del municipi. Del
3 al 30 de novembre es van habilitar
al municipi diversos punts de recollida.
Com ja és habitual, els collbatonins i
collbatonines van respondre de forma
molt positiva aportant productes com
llet, oli, sucre, galetes, arròs i llegums,
entre d’altres. Des de l’Ajuntament es
vol agrair a la ciutadania la seva parti-
cipació, així com als voluntaris que du-
rant tot l’any col·laboren amb el banc
d’aliments.

Un any més, per Nadal, torna el festival de D8N8

El proper diumenge 14 de desembre, a les 18.30 h, el Teatre La Passió d’Es-
parreguera acollirà el festival de Nadal de l’entitat collbatonina D8N8. Es
tracta de la vuitena edició d’aquesta activitat que es va organitzar per pri-
mera vegada al Casinet i que posteriorment es va traslladar a Esparreguera
per poder acollir tots els alumnes de l’escola, que ara són més de 180 i que
es distribueixen en grups d’edat que van des de P3 fins a adults de més de
50 anys. El regidor d’Esports, Salvador Valls, ha volgut destacar «l’esforç i el
paper de les entitats que, a més d’organitzar activitats durant tot l’any, par-
ticipen en els esdeveniments socials del municipi», alhora que ha remarcat
que el festival de D8N8 és una mostra de «la força ciutadana de Collbató, on
l’esport és una eina de cohesió social i de generació de llocs de treball».

Els collbatonins
i collbatonines
mostren el seu
esperit més 
solidari
Durant el mes de 
novembre es va posar 
en marxa una campanya
de recollida d’aliments
per a ajudar les famílies
amb menys recursos



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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NO ÉS CASUALITAT
Fa pocs dies, ha visitat
Collbató un equip de TV3,
del programa Divendres,
amb l’objectiu de dedicar-
hi una setmana a mostrar
a tota Catalunya alguns
racons, històries o perso-

nes del nostre municipi. Com a resultat de la feina,
hem pogut constatar entre els collbatonins i collba-
tonines un sentiment d’orgull i pertinença a Coll-
bató com feia temps que no es donava. Perquè tots
nosaltres coincidim que el nostre poble és un lloc
on val la pena viure; una altra cosa, però, és la con-
vicció que, malgrat ser un poble petit, alguna cosa
està canviant en els darrers temps…

Malgrat la crisi econòmica i les dificultats objec-
tives de la gestió municipal que aquesta ocasiona,
s’han realitzat un gran nombre d’accions; algunes,
molt visibles, com el Pla de Barris, el Casal o la nova
seu de l’Oficina d’Atenció Ciutadana, i d’altres, més
discretes, com la tasca dels Serveis Socials munici-
pals, el treball amb els joves i les entitats, el projecte
esportiu o la gestió de residus: una feina enorme
que ajuda a posar en valor tot el que ens envolta.

Estem convençuts que aquesta tasca discreta i
continuada, que requereix moltes complicitats, tre-
ball diari i claredat en el full de ruta, té resultats. No
és casualitat que la trentena llarga de professionals
de televisió que han viscut Collbató durant uns dies
hagin copsat aquesta realitat. Estem convençuts
que el seu relat, també en positiu, animarà molts
catalans i catalanes a visitar-nos per poder compro-
var, de primera mà, que Collbató val la pena, pel
que ofereix al visitant i, sobretot, per la seva gent.

Agrupació Socialista de Collbató

TREMOLI, QUE A 
COLLBATÓ L’HIVERN
SURT MOLT CAR
Arriba l’hivern i ens pre-
guntem quant ens costarà
enguany tenir la llar ca-
lenta. Veurem que una ve-
ritable fortuna. Per quina

raó els veïns de Collbató hem de patir aquesta sagnia
any rere any?

Collbató no disposa de xarxa de gas natural i ens
abastim de dipòsits de propà. Això ens costa un 48%
més que si disposéssim de gas natural. Vostè potser
ja ha passat del gas i se les empesca com pot, però
tant el gasoil com l’electricitat encara surten pitjor.
Més dades: el preu del gas natural ha experimentat
un increment mitjà del 4,7% anual en els darrers 8
anys, mentre que el propà, del 13,7%. Una previsió
a 15 anys ens diu que per escalfar una llar de 100
m2 tindrem un cost de 1.531 €/any amb gas natural
i de 3.589 €/any amb el propà actual.

El que és més gruixut del tema és que el gas na-
tural el tenim a només 2 km d’aquí. El GIC, al 2004,
ja va iniciar les converses amb Gas Natural per a por-
tar-lo fins aquí i ho veien amb bons ulls. Per què 10
anys després encara no ha arribat? D’una banda, pel
poc interès dels governs successius i, de l’altra, per-
què ara tant el gas natural com el propà estan en
mans de la mateixa companyia (Repsol té el 30% de
Gas Natural) i prefereixen no invertir i guanyar així
més venent un producte més car.

Reclamem una acció urgent de l’equip de govern,
però vagin pensant en la biomassa. Qui escriu aquest
article n’ha amortitzat la instal·lació en un hivern. El
medi ambient li ho agrairà també: l’efecte hivernacle
del propà és un 15% superior al del gas natural,
mentre que amb la biomassa el balanç és zero per-
què és un recurs renovable.
Grup d’Independents de Collbató

facebook.com/gic.collbato

IL·LUSIÓ
Són les 7 del matí del 9 de
novembre. Em desperto
una mica nerviós i alhora
esperançat, amb ganes
que tot surti bé. Serà una
jornada llarga: sóc volun-
tari al procés participatiu.

Amb uns certs dubtes, no fa gaires hores que els
de sempre ens deien que avui no votarem. Som-hi:
cap a l’institut. Fa un dia rúfol, no acompanya
gaire, però tant és. Em fa molta il·lusió el que faré.

A quarts de 8 del matí ja hi ha el Josep i la Laia i
molts voluntaris de l’Assemblea a Collbató prepa-
rant taules i carpes a l’exterior per a poder firmar
la denúncia contra el Gobierno de Espanya a les
institucions europees. A ells també els fa il·lusió.

A dins l’institut, l’Aurea (la coordinadora a Coll-
bató) i gairebé tots els voluntaris, i tots amb la ma-
teixa il·lusió que jo. Ens acreditem i repassem el que
hem de fer cadascú. Tothom està molt motivat i
amb ganes de fer-ho molt bé; veient-los, i conei-
xent-ne uns quants, ja tinc clar que sortirà bé, al-
menys a Collbató...

I obrim les portes i comença a entrar gent i més
gent: àvies mudades i amb dificultats, famílies sen-
ceres somrients i fent-se fotografies… Ens porten
coques casolanes per a esmorzar, altres ens enco-
ratgen, alguns s’ofereixen a ajudar-nos i fins i tot
ens porten cava i pastissos per a quan acabem el
recompte. Gràcies. I tothom que ve ens fa la feina
ben fàcil, inclosos els que enviem a l’adreça que
posa al seu DNI (ens diuen que ara hi van!). I resulta
que això mateix passa a tot Catalunya.

Gràcies a tots els que hi vàreu participar a qual-
sevol nivell: als de l’ANC, als voluntaris al centre de
participació i, sobretot, a tots els que vàreu votar.
Moltes gràcies.
Lluís Capdevila
President CDC Collbató

ALS VOLUNTARIS,
MOLTES GRÀCIES!
Volem aprofitar la nostra
columna mensual per a fe-
licitar tothom que es va
apropar el passat 9 de no-
vembre a l’institut per ex-
pressar lliurement la seva

opinió respecte al futur de Catalunya: un dia que serà
recordat especialment per la feina que van dur a
terme els voluntaris. Des d’aquí, el nostre reconeixe-
ment a la directora, als professors i als treballadors de
l’institut que van ajudar que la jornada fos un èxit,
però també a tots els collbatonins que van fer de vo-
luntaris a Collbató o en altres municipis, i, com no,
també agrair a la gent de l’ANC tota la feina feta prè-
viament fent campanya i per la recollida de signatures
de denúncies a l’Estat.

Aquest esperit de servei a la comunitat és el prin-
cipal actiu que tenim. I no només pel 9N, sinó pels
365 dies de l’any. Perquè també cal reconèixer la
feina que fan desinteressadament, traient hores d’on
poden, la gent que tira endavant entitats que ja estan
consolidades o que tot just comencen, com la nova
Colla de Gegants o la de Diables, o les entitats socials
que sumen esforços per organitzar el recapte d’ali-
ments, o la feina sovint invisible que es fa des de les
AMPA per ajudar que rutllin els centres escolars, o els
que col·laboren any rere any en l’organització dels
actes esportius, o els voluntaris de Protecció Civil que
ajuden allà on calgui... i tants altres exemples de gent
que participa voluntàriament.

Podem sentir-nos orgullosos de tots ells, del seu
compromís a fer possible que Collbató sigui un poble
dinàmic i amb vitalitat. Moltes gràcies per la gran
feina que feu!

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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Dins de la formació contínua que duu
a terme el grup de voluntaris de Pro-
tecció Civil al nostre municipi per tal
de millorar la tasca que desenvolupen,
han estat dos els cursos en els quals
han pres part al llarg de les darreres
setmanes: d’una banda, el passat mes
d’octubre participaven a Viladecavalls
en una formació per a poder prestar
una adequada atenció psicològica en
casos d’emergències, i, posteriorment,
aquest passat 16 de novembre, a Cas-
tellbisbal, els voluntaris locals assisti-
ren a un curs sobre l’ús d’equips de
respiració.

Els voluntaris de
Protecció Civil 
incrementen 
els seus 
coneixements
Al llarg dels darrers temps
han rebut formació en l’ús
d’equips de respiració i en
atenció psicològica

Formació per a tothom
Coincideixen en el temps diferents tallers entorn 
de qüestions com la salut bucodental, la robòtica 
o el mindfulness

Aquest passat mes de novembre han estat
dos els tallers duts a terme als centres d’es-
tudi del municipi: d’una banda, el dia 14
tenia lloc a l’institut una formació, organit-
zada per la Diputació de Barcelona, sobre
el muntatge i la programació de robots,
una iniciativa l’objectiu de la qual era espe-
ronar entre els joves la creativitat i el pen-
sament tecnològic; d’altra banda, tres dies
abans, el dia 11, l’AMPA de la Llar d’Infants
Municipal L’Abellerol oferia una xerrada
sobre la higiene i la salut bucodental dels
infants de 0 a 3 anys per a totes les famílies
del centre.

Emprenedors i empresaris
Les activitats formatives es tancaven
aquest passat 24 de novembre amb la ce-
lebració de la cinquena i última sessió del

taller de mindfulness que inclou el pro-
jecte «Fem xarxa, fem empresa». Aquesta
iniciativa, promoguda per 7 municipis del

Baix Llobregat Nord —Martorell, Olesa de
Montserrat, Abrera, Esparreguera, Sant
Andreu de la Barca, Sant Esteve Sesrovires
i Collbató—, ofereix formació gratuïta a
les empreses i persones emprenedores. El
mindfulness és una tècnica destinada, en
el món empresarial, a reduir els nivells
d’estrès, millorar la comunicació o optimit-
zar l’organització del temps.

Collbató pren part
amb sis municipis més

en el projecte de suport
empresarial «Fem xarxa,

fem empresa»
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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, escenari del programa Divendres de TV3

Els passats dies 11, 12 i 13 de novembre
el popular programa Divendres de la tele-
visió pública catalana, conduït per Xavi
Coral i Espartac Peran, s’emetia des del
nostre municipi; concretament, es prengué
com a escenari la plaça de l’Església. La
nostra vila va ser-ne protagonista amb di-
verses entrevistes i reportatges relacionats
amb el municipi, i el dia 14 de novembre
es va convidar tots els veïns i veïnes que
ho desitgessin a participar com a públic al
programa que setmanalment s’emet des
de plató.

La Castanyada es va celebrar al Casal
de Cultura
Aquest passat 31 d’octubre, el Casal
de Cultura acollí la celebració de la
Castanyada. Al llarg de la tarda es
van succeir l’Hora del Conte, un ta-
ller de moniatos i animació infantil.
Els infants i les seves famílies van
poder gaudir, a més, de xocolata
amb melindros i de la presència de la
castanyera.


