
Els pressupostos aprovats pel Ple Municipal
per a aquest any que comencem se situen
molt a prop dels 5 milions d’euros: concre-
tament, en els 4.993.491,64 €. Aquests
diners seran invertits de manera prioritària
en aquelles actuacions municipals que pu-
guin generar de manera directa o indirecta
llocs de treball i en els serveis a les perso-
nes, amb especial cura d’aquells que afec-
ten els sectors més desafavorits.

D’aquesta manera, els comptes públics
presentats per l’equip de govern busquen
donar continuïtat al caire social que ja
tenia la despesa local durant el passat
2014. (Pàgina 4)

2015: uns pressupostos per 
l’ocupació i els serveis 
a les persones
L’Ajuntament de Collbató aprova uns comptes públics
per a enguany que busquen donar continuïtat a l’esperit
social dels pressupostos del 2014
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VIII Festival de Nadal de l’entitat collbatonina D8N8 (Pàgina 11)

La Fira de Nadal
dóna la benvinguda
a les festes d’hivern
(Pàgina 12)

Els collbatonins 
mostren el seu 
esperit més solidari
(Pàgina 9)

Durant els propers mesos, l’Ajunta-
ment té previst posar en marxa una
campanya de foment de la recollida
selectiva. La intenció és organitzar xer-
rades, fer visites informatives i realitzar
inspeccions en el servei de recollida
porta a porta. Tot i que el percentatge
de residus que es reciclen actualment
al municipi és molt alt, des del consis-
tori se’n vol millorar la recollida a les
llars per evitar que determinats residus
acabin recollits amb la fracció resta i
generar així importants beneficis me-
diambientals i econòmics. (Pàgina 7)

Una aposta per
la recollida 
selectiva

Els comptes prioritzen
la inversió que pugui crear

directament o indirecta
llocs de treball
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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 gener 2015

Del divendres 12 de 
desembre al divendres
9 de gener
De dilluns a divendres de 10
a 14 h i de 16 a 20.30 h
Dissabtes de 10 a 14 h
Exposició de diorames
CASAL DE CULTURA

Dilluns 5 de gener
18 h
Cavalcada de Reis: sortida de
les coves del Salnitre, parada a
l’ermita de la Salut, recorregut
pel casc antic i arribada a la
plaça de l’Era
XOCOLATADA A LA PLAÇA 
DE L’ERA

20 h
Lliurament regals
CASINET

Divendres 9 de gener
18 h
Club de lectura: De Chamartín a
Collbató
BIBLIOTECA (CASAL DE CULTURA)

Dissabte 10 de gener
17 h
Ball d’avis
CASINET

Dijous 15 de gener
19 h
Presentació literària de dos 
autors de novel·la negra:
Marc Moreno: Els silencis dels
pactes
Ana Mª Viñalonga: La dona de
gris
CASAL DE CULTURA

Diumenge 18 de gener
Mercat de la Tradició

Dissabte 31 de gener
Tarda
Conferència del professor
Ramón Pinyol sobre Amadeu
Vives: «Amadeu Vives i els 
escriptors catalans de la seva
època»
CASAL DE CULTURA

Les festes de Nadal, al Collbató 
Informa del mes de febrer
Els collbatonins i collbatonines trobaran tota la informació i les imat-
ges de la celebració del Nadal al municipi en l’edició del mes de fe-
brer del Collbató Informa. El motiu és que aquest número de la
revista, corresponent al mes de gener, va entrar a impremta abans
de l’inici de les festes. Disculpeu les molèsties.

Més de 1.200 euros recaptats 
per a La Marató
Collbató va recollir un total de 1.238,95 euros per a La Marató de
TV3, que va dedicar la seva edició d’enguany a les malalties del cor.
Es van organitzar diverses activitats, com el Festival de Nadal de
l’entitat D8N8 i el Quinto Solidari, en el qual van participar un cen-
tenar de persones i que va comptar amb una cinquantena d’obse-
quis cedits per comerços locals. Des de l’Ajuntament es vol agrair
la seva col·laboració a tots els participants.

El collbatoní Santi del Valle, campió
d’Espanya de múixing sobre terra
Els dies 13 i 14 de desembre es va celebrar el Campionat d’Espanya
de Múixing Sprint Terra a la localitat de Polientes (Cantabria). El
collbatoní Santi del Valle Rodríguez es va proclamar campió estatal
en dues categories sènior diferents. Els participants catalans van
sumar un total de sis podis en aquesta competició estatal.
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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

Si fem nostra l’expressió «fets i no parau-

les», la manera en què es pot expressar
millor un ajuntament no és amb dis-
cursos, sinó amb els seus pressupostos.

Perquè en els comptes públics no hi ha cap

segona lectura: recullen quins diners tin-

drem a la nostra disposició i de quina ma-

nera s’invertiran. Qualsevol que revisi la

previsió econòmica per a aquest 2015 no

tindrà cap dubte dels objectius que volem

aconseguir com a municipi.

Ens trobem encara en un marc de restric-

cions imposades, d’una banda, per l’excés

de zel del govern central —amb la limitació

de despesa que aplica als ajuntaments— i,

de l’altra, per aquells límits que ens mar-
quem nosaltres mateixos amb el pla de
viabilitat econòmica 2009/2015 que
encara mantenim. Però, tot i el rigor que

ens apliquem, volem continuar creixent i

desenvolupant-nos socialment.

Aconseguir aquest salt qualitatiu avui dia

significa lluitar contra la crisi. La fórmula

que apliquem a Collbató manté dos fronts

clars. El primer se centra a

posar totes les nostres capaci-

tats en la inversió. Contrària-

ment a les polítiques que es

proclamen des de Berlín o des

de Madrid, estic conven-
çuda que només invertint
diners públics en la mesura
de les nostres capacitats
podem generar ocupació i
lluitar contra l’actual situa-
ció econòmica.

I el segon dels nostres cavalls de batalla

és, un cop més, l’atenció a les persones, els

serveis dels quals gaudeixen i, en especial,

aquells que afecten els sectors amb més di-

ficultats de la nostra població. Expressat

d’una altra manera, podríem dir que divi-
dim els nostres esforços entre comba-
tre la crisi i atendre les persones que
més s’hi veuen afectades. Atesa l’actual

situació, no tinc cap dubte que hem apro-

vat els millors comptes públics que podíem

assolir.

No voldria acabar aquest text sense

aprofitar l’ocasió que m’ofereix el canvi

d’any per a desitjar-vos a totes les coll-
batonines i collbatonins un magnífic
2015. Compteu amb el nostre compromís

per provar que així sigui.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Aconseguir avui dia
un salt social qualitatiu
significa lluitar contra

la crisi

Editorial

Els pressupostos que 
necessitem aquí i ara
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Més inversió municipal per a generar 
ocupació garantint els serveis 
a les persones
El Ple Municipal aprova uns pressupostos per al 2015 que continuen fent incidència
en les qüestions socials i en els efectes de la crisi econòmica

4.993.491,64 € és la xifra total d’ingres-
sos i despeses consignada als pressupos-
tos municipals per al 2015 que
s’aprovaven en el ple municipal celebrat
el passat 22 de desembre amb els vots a
favor de l’equip de govern format per
PSC i CiU, el vot contrari del GIC i les abs-
tencions d’ERC i el PP. La previsió de la
despesa pública per a aquest any al nos-
tre municipi manté bona part de l’esperit
dels pressupostos del 2014, ja que conti-
nua apostant per la inversió com a vehi-
cle per a promoure l’ocupació.
Paral·lelament a aquesta voluntat de ge-
nerar llocs de treball, els comptes públics
garanteixen —i incrementen en alguns
casos— els serveis que s’ofereixen a les
persones, especialment a les que patei-
xen amb més intensitat els efectes de la
crisi econòmica.

Reactivació de l’economia local
Pel que fa a les principals inversions tro-
bem partides com els 43.000 € que es
destinaran a la millora de l’enllumenat i
la despesa prevista per a la millora de les
instal·lacions esportives —concretament,
al camp poliesportiu (atletisme, futbol,
etc.) i a la zona del circuit esportiu—.
Aquest treball d’inversió per a estimular

l’ocupació es completarà amb la recupe-
ració del patrimoni local que suposarà el
projecte de restauració dels marges de
pedra seca així com els treballs a l’espai
verd de la zona de Can Dalmases en la
seva segona fase.

La creació de llocs de treball també tin-
drà continuïtat en projectes que ja es des-
envolupaven al 2014, com el Pla de Barris
—per a la millora integral de la via pú-
blica als diferents nuclis de la població—
i els plans d’ocupació subscrits des de l’A-
juntament amb diferents administra-
cions. D’aquesta manera, el mateix
consistori podrà oferir llocs de treball de
manera directa a persones en situació
d’atur de la nostra vila.

Vetllant pels sectors desafavorits
Més enllà de l’estímul a l’ocupació, els
pressupostos també recullen el finança-
ment d’actuacions per a combatre altres
efectes de la crisi econòmica i per a altres
fins socials: en concret, s’incrementen les

dotacions al projecte de suport educatiu
«Portes Obertes» i a la partida d’emer-
gències socials i es mantenen les destina-
des a l’atenció a persones amb
dependència, a les quals s’afegeix la cre-
ació d’una nova partida de 5.000 € per a
la Taula Social.

Amb la voluntat d’oferir uns pressupos-
tos que representessin amb la major fide-
litat les diferents sensibilitats que es
donen a la nostra població es convidava
a l’oposició a realitzar les seves aporta-
cions. Fruït d’aquest treball creixia la do-
tació pressupostària dedicada a la
recuperació de patrimoni a proposta del
GIC, s’incrementava l’aportació que re-
bran les entitats de recent creació tal i
com proposava ERC i es creava una par-
tida per a la Taula Social a instàncies de
tots dos grups municipals.

El Pla de Barris i la creació
de nous plans d’ocupació

permetran continuar amb la
lluita contra l’atur

Altres aprovacions del Ple
Més enllà de l’aprovació dels pressupostos per al 2015, el
Ple Municipal també aprovava altres qüestions com la xifra
de població a 1 de gener de 2014, que va quedar fixada
en 4.427 collbatonins i collbatonines. Els punts aprovats
abans de les mocions es tancaven amb la verificació del
text refós de la modificació puntual del Pla General d’Or-
denació Urbana en els àmbits 1 i 6 del centre de la pobla-
ció, que comptà amb el suport de tots els grups a excepció
del regidor del PP, qui se n’abstingué. Sí que aconseguia
una aprovació unànime la primera de les mocions presen-
tades, a través de la qual el municipi mostra el seu impuls
a les polítiques de sensibilització per a desmuntar rumors

enfront de la diversitat i en pro de la convivència a Cata-
lunya. Seguidament obtenia el vistiplau municipal, amb el
vot en contra del PP, una moció de suport a les persones
en situació de vulnerabilitat econòmica per a garantir-los
el subministrament energètic bàsic, un fet que es repetia
amb un text de suport i en defensa dels clubs esportius de
base. El ple es completava amb l’aprovació per unanimitat
d’una moció de condemna a l’atac vandàlic patit recent-
ment per l’institut i una altra de declaració de responsa-
bilitat pel 9N que van subscriure de manera nominal tots
els regidors a excepció del regidor del PP, que es va absen-
tar, i d’un regidor del PSC que se’n va abstenir.
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Adequació de dos 
camins a la zona verda
de Can Dalmases
Prèviament a l’inici de les obres, s’hi han
realitzat uns treballs de manteniment amb
la intenció de reduir la massa boscosa

Durant els mesos de gener i febrer es durà a terme la primera fase
dels treballs de restauració de la zona verda de Can Dalmases. El
que s’hi farà, concretament, és aca-
bar de retirar-ne els residus existents
i adequar dos camins per tal que
s’hi pugui circular internament. Un
d’ells anirà de forma paral·lela a l’a-
vinguda Pierola i l’altre serà un pas
secundari que unirà aquest primer amb el carrer Querol. Aquestes
obres s’afegeixen als treballs que es van iniciar fa unes setmanes
a la zona, on es van fer tasques de desbrossament i de reducció
de la massa boscosa.

Els treballs es
duran a terme

durant els mesos
de gener i febrer

... Dóna’m el cor
per compartir
projectes i esperances,
dóna’m els ulls
i que el desig
ens marqui un nou destí...
Dóna’m la mà, de Miquel Martí i Pol

Millores en la xarxa
d’enllumenat públic
La substitució d’alguns punts de llum 
suposarà un benefici mediambiental 
però també un important estalvi 
energètic

L’Ajuntament de Collbató continua treballant en el programa de
millora de la xarxa d’enllumenat públic. Durant aquest 2015 el
consistori disposarà d’un Pla Director de l’enllumenat públic fi-
nançat per la Diputació de Barcelona que permetrà avaluar la si-
tuació actual del municipi. Aquest document ha de determinar
les prioritats i les accions que cal realitzar durant els propers anys

per tal d’adequar el sis-
tema d’enllumenat a la
normativa i disminuir la
despesa municipal.

Primeres actuacions
Dins les accions que es
volen dur a terme durant
el 2015, està previst fer
un estudi i inspeccionar
els 26 quadres elèctrics
que hi ha actualment al
municipi: la intenció és
millorar-ne el funciona-
ment i evitar els talls de
llum. També es preveu ini-
ciar la substitució d’alguns
punts per tal d’aconseguir
un estalvi energètic i re-
duir les emissions de CO2

a l’atmosfera.
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Millora la imatge dels carrers amb el soterrament
del servei de telefonia
La retirada del cablejat, prevista inicialment als carrers de la Turell i Can Migrat, 
s’ha ampliat a l’avinguda Onze de Setembre

En el marc del programa de millora dels
serveis i de l’entorn del municipi, s’ha pro-
cedit a retirar el cablejat aeri i els pals de
fusta i formigó ubicats als carrers de la Tu-
rell i Can Migrat i a l’avinguda Onze de Se-
tembre. El soterrament del servei de

telefonia, llargament reivindicat pels veïns
i veïnes, suposa una important millora per
a la imatge del municipi. Inicialment estava

previst realitzar aquesta actuació només als
carrers de la Turell i Can Migrat, però final-
ment es va decidir ampliar els treballs a l’a-
vinguda Onze de Setembre. La intenció era
deixar lliure de cables aeris la zona verda i
millorar el paisatge d’aquesta via d’accés a
Can Dalmases i Collbató des de l’autovia
A-2.

Altres millores a la via pública
A més de suposar avantatges en el servei
de telefonia i ADSL per als veïns i veïnes
del municipi, el soterrament del cablejat
aeri i la retirada dels pals han permès mi-
llorar l’accessibilitat de les persones amb
mobilitat reduïda.

El Cicle de Passejades s’inicia
aquest 2015 a Collbató
A més de la caminada, la sortida del proper 28 de gener
inclourà una visita al Molí de l’Oli i un dinar al Casinet

El proper 28 de gener es donarà el tret de
sortida al Cicle de Passejades 2015 amb la
sortida prevista pels espais naturals de Coll-
bató. Els participants faran un recorregut

de 7,5 quilòmetres per l’entorn del muni-
cipi amb un itinerari que no suposa cap di-
ficultat, ja que compta amb un desnivell
acumulat de pujada de 150 metres. El punt
de trobada serà a les 9.30 h a la plaça de
l’Era. En finalitzar la caminada es preveu re-
alitzar una visita al Molí de l’ Oli i un dinar
al Casinet.

La resta de caminades 
del 2015
Les passejades previstes de moment per al
proper 2015 són el dia 24 de febrer a la
Llagosta i el dia 25 de març a les Masies
de Voltregà. N’hi ha prevista una altra, que
seria la darrera, al mes de maig, amb data
i lloc encara per concretar.

El soterrament del servei ha
permès millorar la mobilitat
en els carrers de la Turell
i Can Migrat i l’avinguda

Onze de Setembre

Els participants en la
caminada del proper 28 de
gener faran un recorregut

de 7,5 quilòmetres pels
espais naturals de Collbató
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Es posa en marxa una campanya per a 
fomentar la recollida selectiva
Un 65% dels residus que es llencen a la resta podrien ser reciclats, la qual cosa 
suposaria un important benefici mediambiental i econòmic

Collbató gaudeix d’uns bons resultats de
recollida selectiva, atès que es reciclen
més del 80% dels residus que es generen
al municipi. Tot i així, després d’analitzar
la composició de la fracció resta, s’ha de-
tectat que un 65% del que s’hi llença
també es podria haver reciclat. Amb

aquesta intenció, l’Ajuntament té previst
dur a terme una campanya amb la qual
es pretén informar la ciutadania dels be-
neficis mediambientals i econòmics que
suposa la recollida selectiva. Actualment,
el cost del tractament de cada tona de re-
sidus que es recull amb la fracció resta és
de més de 70 euros, un preu que es
veurà incrementat en els propers anys per
l’impost ecològic que marquen les noves
normatives.

Accions de la campanya
Durant els mesos del gener a l’abril està
previst realitzar diverses accions per a fo-
mentar la recollida selectiva al municipi:
hi haurà xerrades, visites informatives als

habitatges i als comerços i la instal·lació
de punts informatius. També es faran ins-
peccions en el servei de recollida porta a
porta amb la intenció de millorar la sepa-
ració de residus a les llars.

Collbató té
uns bons resultats

de recollida selectiva
atès que es reciclen
el 80% dels residus

que es generen
al municipi



8 I Collbató informa Gener 2015

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

Obertes les inscripcions per a
participar en La Portals
En l’edició d’enguany es vol fer un homenatge
al corredor Domingo Catalán i a la ciclista 
Marta Vilajosana

El proper 29 de gener, a les 12 h, el Hotel
& Training Center Montserrat acollirà la
presentació de La Portals 2015. L’acte es-
tarà presidit pel secretari general de l’Es-
port, Ivan Tibau, l’alcadessa de Collbató,
Ana Úbeda, i el gerent del Patronat de la
Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio.
L’edició d’enguany vol retre un home-
natge a dos esportistes de renom, el cor-
redor Domingo Catalán, campió del món
de 100 quilòmetres, i la ciclista olímpica
Marta Vilajosana.

La Portals Extrem
La novetat que proposen enguany l’entitat
4000peus i Lataca és La Portals Extrem,
que consisteix a fer La Portals a peu, sigui
corrent o caminant, i a l’endemà participar
en La Portals en BTT. La prova a peu, amb
un recorregut de 45 km, se celebrarà el

dia 11 d’abril. Els interessats a participar-
hi ja s’hi poden inscriure a través del web
www.laportals.cat. Fins al moment han
confirmat la seva assistència més de 200

corredors, entre els quals hi haurà espor-
tistes de renom com «Isra» Núñez, Nuria
Picas, Quico Soler, Àngel Edo, Jaume Vila-
majó, Celestino Prieto, Paco Sala, Carles
Checa i Pepe Recio, entre d’altres. La Por-
tals en BTT se celebrarà l’endemà i tindrà
un recorregut de 57 km. Les inscripcions
s’obriran el mateix dia de la presentació.

L’entitat 4000peus i
Lataca proposen enguany

La Portals Extrem, que
consisteix a fer el recorregut

a peu i, a l’endemà,
la prova en BTT

La il·luminació
de les coves
s’adapta al 
seu entorn
Les obres pretenen 
establir un sistema de
llums més artístic que 
ofereixi una nova visió 
de les coves als visitants

Durant aquests dies s’estan desenvo-
lupant una sèrie de treballs de millora
del sistema d’il·luminació a les coves
del Salnitre de Collbató. Aquests for-
men part d’un projecte finançat de
forma conjunta pel Fons Europeu de
Desenvolupament Regional (FEDER) i
la Diputació de Barcelona. Les obres
pretenen instal·lar una il·luminació
més artística que ressalti l’entorn i la
història de les coves, adaptada a les vi-
sites i amb un sistema automatitzat.
També es pretén instal·lar-hi llums d’e-
mergència i millorar l’enllumenat exte-
rior. Es preveu que els treballs estiguin
enllestits aquest mes de gener.

La intenció és que
els treballs de millora

estiguin enllestits aquest
mes de gener
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Neix una nova entitat: 
la colla de Diables 
Salnitrats
Més d’una quinzena de persones formen
part d’aquest col·lectiu que té com 
a objectiu fomentar la tradició 
del foc al municipi

Aquest 2015 comença amb el naixement d’una nova entitat al
municipi: la colla de Diables Salnitrats, que s’ha creat amb la vo-
luntat de fomentar la tradició del foc i que els carrers de Collbató
puguin gaudir d’un correfoc amb espectacles de fum i soroll i una
colla pròpia. La seva posada en escena es basa en la història d’en
Marmotot, l’ogre de les coves del Salnitre de Collbató, que ficava
els nens en un sac i els amagava a l’interior de la muntanya. Ac-
tualment la nova entitat treballa en la preparació d’un espectacle
inaugural en el qual hi haurà música, foc i diables i que està pre-
vist que es pugui presentar a la primavera. Formen part d’aquest
col·lectiu més d’una quinzena de persones. Els interessats a for-
mar part de la nova colla de diables poden enviar les seves dades
per correu electrònic a l’adreça salnitratscollbato@gmail.com.
També es pot seguir la nova entitat a través de les xarxes socials:
https://www.facebook.com/Salnitrats.

Mitja tona d’aliments 
recollits durant la 
campanya solidària
El Cap de Setmana Solidari va aplegar
tot un seguit d’iniciatives destinades 
a donar suport a les famílies més 
necessitades del municipi

Durant tot el mes de novem-
bre es va organitzar una
campanya solidària amb la
intenció de recollir aliments i
altres articles d’higiene per-
sonal per a les famílies amb
menys recursos. Un cop més,
els collbatonins i collbatoni-
nes van mostrar el seu espe-
rit més solidari i es va
aconseguir recaptar gairebé
mitja tona de productes.

Un Cap de Setmana 
Solidari
La campanya de recollida d’aliments va finalitzar els dies 29 i 30
de novembre coincidint amb la celebració del Cap de Setmana
Solidari. Tot i el mal temps, el Casal de Cultura va acollir un gran
nombre d’activitats organitzades per la Taula Social de Collbató,
Càritas, Creu Roja i Collbató per la Solidaritat. Es van posar en
marxa campanyes de recollida de roba i joguines i també de do-
nació de sang, en la qual van participar una quarantena de per-
sones. Des de l’Ajuntament es vol agrair la col·laboració a tots
els voluntaris així com als ciutadans que amb les seves aporta-
cions han fet possible l’èxit d’aquestes iniciatives solidàries.



DEJADEZ MUNICIPAL
En el último pleno del
Ayuntamiento quedó
claro el desconocimiento
del equipo de gobierno
del mundo del deporte
municipal. Para poder ob-
tener la mutualidad obli-

gatoria y poder practicar fútbol están obligados a
entrar en la «intranet» de la Federación Catalana, y
para ello hay que pagar 10,80 €; sin el pago de esta
cuota no pueden obtener la mutualidad, y sin ella
no pueden jugar a fútbol federado. Y eso lo pagan
todos. Estoy seguro de que tanto los padres como
los clubes saben de lo que estoy hablando. Fueron
capaces de decir que si un deportista tiene una le-
sión «ya existe la sanidad pública»; ¿y si hay una le-
sión grave? Qué irresponsabilidad la de este equipo
de Gobierno, que está por otras cosas menos para
lo que fueron elegidos. Y si no, lean la siguiente:
presentaron otra moción por la pobreza energética,
para ayudar a las familias en situación vulnerable,
algo realmente, a mi parecer, necesario. Lo que me
preocupa es que el equipo de gobierno desconoce
que, para esto, el Gobierno del PP ya creó una par-
tida presupuestaria, con la que, a través de los
bonos sociales, se facilita el pago de estos servicios.
Es una gran irresponsabilidad que el gobierno de
Collbató, por desconocimiento, no preste esta
ayuda.

Lo que deberían hacer, y el grupo del PP les pide,
es dejarse de tanta independencia. Porque si traba-
jaran igual por los ciudadanos otro gallo cantaría.

Ah, por cierto: sepan que las ayudas de bonos
sociales las desconocían, pero sí han sido rápidos
a la hora de incluir en los presupuestos locales
una partida para la Asociación de Municipios por
la Independencia.
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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LA FISCALITAT I LES
PERSONES
Les taxes i els impostos
municipals per al 2015
que afecten directament
els ciutadans es congelen,
és a dir: no es produeixen
increments respecte al

2014 en tributs com l’Impost sobre Béns Immobles
(IBI), s’elimina el pagament de la plusvàlua per a les
persones que realitzen una dació en pagament del
deute hipotecari o s’incrementen les bonificacions
a les persones amb discapacitat. Aquestes mesures,
entre d’altres d’aquest tipus, s’han inclòs en les or-
denances fiscals de l’any que comença i que el Ple
Municipal va aprovar fa unes setmanes.

Aquesta política fiscal és una clara demostració
que és possible fer compatible una fiscalitat justa
amb les persones i les seves dificultats i mantenir els
serveis municipals buscant altres fonts de finança-
ment complementàries als impostos. Al mateix
temps, també s’ha potenciat el suport al teixit as-
sociatiu del poble amb la bonificació al 100% de
taxes per l’ús d’equipaments per a activitats gratuï-
tes i obertes a la ciutadania.

En  definitiva, una aposta per ajudar les persones
i les entitats i construir un model de poble basat en
uns serveis de qualitat, eficaços i ben finançats
sense que tot el pes del seu manteniment sigui su-
portat exclusivament pels impostos municipals que
paguem tots els collbatonins i collbatonines.

Des dels socialistes de Collbató, és així com en-
tenem la gestió dels recursos públics, compromesos
amb la ciutadania i les dificultats provocades per la
crisi econòmica, articulant propostes de gestió que
s’adaptin als reptes actuals sense suprimir serveis.

Agrupació dels Socialistes de Collbató

MMM...’AGRADA
COLLBATÓ!
Potser alguna vegada t’has
preguntat per què Coll-
bató t’agrada tant, oi? Ben
segur que no trobaries
només una resposta, en-
cara que és possible que

una d’elles sigui la impressionant imatge de l’assen-
tament al peu de Montserrat. Aquests valors són,
però, una constant en l’evolució humana i tenen un
marcat caràcter adaptatiu en els temps: en els que
ens han tocat, ara tothom vol ser al bell mig de la
natura però sense renunciar a tot allò que ofereix el
progrés, i Collbató també n’és un clar exemple. En
aquesta nova configuració, alguns parlen de dos po-
bles: l’antic i el nou, representat per l’entrellat d’ur-
banitzacions, una constatació que té molt a veure
amb models d’expansió urbana que han consumit
gran part del territori amb un interès especulatiu.

Encetar el futur immediat de Collbató demana
abordar aquestes dues realitats antagòniques que
hi són presents. La gestió merament funcional de
l’Ajuntament, necessària però, reclama altres siner-
gies per tal d’aconseguir que el nostre poble recu-
peri la il·lusió de la identitat.

La sortida de la crisi, pel que fa a Collbató, ha de
suposar no només l’eficàcia comptable dels núme-
ros o l’absència de situacions irregulars: el nou pro-
jecte de govern local ha de saber situar d’una
vegada, com un tot, les demandes i solucions d’un
Collbató més integrat. El gran potencial de futur
que representa el municipi s’ha de traduir d’una ve-
gada en oportunitats tangibles per a millorar la qua-
litat de vida o la recerca de treball, o en eines per a
incentivar l’autoocupació.

Aquest Collbató és el teu Collbató!
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

www.facebook.com/gic.collbato

I ja som a començar l’any
nou, un 2015 ple d’espe-
rances i il·lusions: moltes
esperances dipositades a
començar a posar el final
a aquesta maleïda crisi
que tant de patiment i di-
ficultats està portant a

moltes llars del nostre país, i la il·lusió de ser capa-
ços, també entre tots, de construir un país més just.
Aquest any tenim reptes a nivell de país i reptes a
nivell de municipi. Però tots plegats es resumeixen
a millorar la qualitat de vida de tots els que ens en-
volten. I a Convergència entomem aquests reptes i
hi estem treballant des de fa molt de temps.

A nivell municipal tindrem eleccions al maig. Nos-
altres ja tenim candidata, la Ma. Teresa Casanovas,
i, juntament amb ella, a l’agrupació local estem des-
envolupant un projecte de poble a mitjà-llarg ter-
mini que porti Collbató i els seus ciutadans on ens
mereixem i hauríem d’estar.

A nivell nacional els reptes també són immensos
i cal afrontar-los amb decisió, seny i ganes: d’una
banda, com hem dit abans, millorar la qualitat de
vida i, de l’altra, els ciutadans ja donem per supe-
rada la Catalunya autonòmica i volem decidir lliure-
ment, democràtica i pacífica el nostre futur polític.
Ara ja no són temps de confrontació: són temps de
col·laboració, d’arribar a acords per a portar Cata-
lunya on la majoria dels catalans vulguem. Perquè,
sens dubte, si som constants i no defallim, allà arri-
barem. I serem capaços de fer, com deia el president
Macià, una Catalunya políticament lliure, social-
ment justa i econòmicament pròspera.

Molt bon any!

Agrupació CDC Collbató

PRESSUPOST 2015
En el darrer ple ordinari del
2014 es va aprovar el pres-
supost municipal per al
2015. Nosaltres, com a
grup de l’oposició, no hem
participat en el seu disseny,
i probablement l’hauríem

fet diferent. És un pressupost continuista: a pocs
mesos d’acabar la legislatura, no hi trobareu grans
canvis. Hi ha àrees que els darrers anys hem insistit
reiteradament que calia replantejar-les, com turisme,
joventut o comunicació (per exemple, portem temps
reclamant que es faci una renovació del web perquè
sigui més transparent i més accessible per a fer-hi
tràmits, i no ens n’hem sortit).

Amb aquest escenari, podíem optar per seguir
dos camins diferents: un seria no aprovar el pressu-
post (no és el nostre i, per tant, en votem en contra);
l’altra opció seria presentar esmenes per tal d’inten-
tar millorar-lo. Potser aquest és el camí difícil, però
és el que vàrem triar.

Així, vam fer una sèrie de propostes: definir com
a prioritàries les àrees de promoció de l’ocupació i
de serveis socials, atenent la situació en què ens tro-
bem; assegurar el finançament de la llar d’infants;
un augment en les subvencions a noves associacions
que tot just comencen, com els Geganters o els Dia-
bles, i una millora en la partida de protecció civil.
També vam proposar reduir la quantitat destinada
inicialment a una de les inversions previstes, que era
de 150.000 €, per tal de poder disposar de més re-
cursos per a altres actuacions.

La majoria de propostes van ser incorporades: per
aquest motiu ERC vam decidir abstenir-nos, perquè,
tot i no ser el nostre pressupost, considerem que
amb les nostres esmenes l’hem pogut millorar.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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Les beques 
esportives 
beneficien un
total d’onze 
famílies 
Els ajuts es van convocar
amb la intenció que 
cap infant hagués de 
renunciar a la pràctica
esportiva per manca 
de recursos

Un total d’onze famílies han sol·licitat
les beques esportives convocades per
l’Ajuntament de Collbató amb la in-
tenció d’evitar que les famílies més
desfavorides del municipi es vegin
obligades a renunciar a la pràctica
d’activitats esportives. Els ajuts esta-
ven adreçats a nens i joves de 3 a 18
anys per tal que es poguessin inscriure
en alguna de les activitats incloses en
l’oferta esportiva de Collbató durant
l’any 2014. L’aportació municipal des-
tinada enguany a les beques esporti-
ves ha estat de 3.150 euros.

Les beques esportives
estan adreçades a nens i

joves de 3 a 18 anys

El Festival de Nadal de D8N8, tot
un èxit de participants i de públic
Més de 180 alumnes van actuar en la vuitena edició 
d’aquest esdeveniment que, un any més, es va celebrar
al teatre La Passió d’Esparreguera

El passat 14 de desembre el teatre La Pas-
sió d’Esparreguera va acollir la vuitena edi-
ció del Festival de Nadal que celebra
anualment l’entitat collbatonina D8N8.
Van participar-hi més de 180 alumnes,
mostrant, un cop més, que es tracta d’una
activitat consolidada i que compta amb la
implicació d’un gran nombre de famílies
del municipi. El festival va comptar amb
l’actuació dels diversos grups de ball, des
dels nens i nenes de només 3 anys als més
grans de 50. El gran ventall d’estils i core-
ografies que es van poder veure damunt
l’escenari va fer evident l’evolució de l’es-

cola, que amb el pas dels anys ha crescut
no només en el nombre d’alumnes sinó
també en la qualitat de l’ensenyament. El

centre disposa d’un projecte educatiu que
pretén reforçar els valors dels infants alhora
que fan exercici i gaudeixen del ball en
companyia dels seus familiars.

L’escola pretén reforçar
els valors dels infants
alhora que els permet

gaudir del ball



Els dies 13 i 14 de desembre els carrers del municipi es van engalanar per acollir
la Fira de Nadal, amb la qual Collbató donava la benvinguda a les festes. El nucli
antic es va omplir de parades de productes artesans i d’alimentació, a més d’ar-
ticles nadalencs, propis d’aquestes dates. Coincidint amb la celebració de la Fira
es van organitzar més d’una vintena d’activitats: els més petits van fer cagar el
Tió Gegant i van tenir la possibilitat de lliurar les cartes per a Ses Majestats els
Reis d’Orient, així com de participar en cantades de nadales i tallers i veure una
exhibició de cotxes de la Policia Local, els Bombers i els Mossos d’Esquadra, men-
tre que els adults van poder gaudir d’activitats vinculades a la tradició —com de-
mostracions del procés d’elaboració de l’oli— i d’altres de caire més cultural com
presentacions literàries, el lliurament dels premis del concurs de fotografia del
calendari municipal o l’exposició de quadres de l’artista Ramon Rogent.

Artesania i tradició a la Fira de Nadal
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