
La contractació de personal a través de
plans d’ocupació finançats per la Diputació
de Barcelona és només una de les accions
que es desenvolupen des del consistori
amb la intenció de reduir la taxa d’atur al
municipi. Donar suport a les persones que
busquen feina i volen incorporar-se en el
mercat de treball és també una prioritat de
l’actual equip de govern, que ha posat en
marxa dues iniciatives destinades a dones
i joves en les quals han participat un total
de 120 persones. 

Els programes d’inserció laboral incorpo-
ren un servei d’orientació professional,
una àmplia oferta formativa i altres activi-

tats que intenten potenciar les capacitats
personals per afavorir la incorporació al
mercat de treball o el desenvolupament
d’un projecte d’emprenedoria. (Pàgina 5)

Treballant amb l’objectiu
de reduir la taxa d’atur al
municipi
L’Ajuntament de Collbató posa en marxa plans 
d’ocupació i programes destinats a millorar la inserció 
laboral de les persones aturades
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La visita dels Reis d’Orient tanca la celebració del Nadal (Pàgina 12)

El nou Centre 
d’Atenció Primària,
més a prop
(Pàgina 7)

La pastura de cabres
i ovelles ajudarà a
reduir el risc 
d’incendis
(Pàgina 8)

Amb l’objectiu de millorar els equipa-
ments que es posen a disposició de la
ciutadania, l’Ajuntament de Collbató
ha habilitat al Casal de Cultura un
espai destinat a la gent gran. Els usua-
ris del Casal d’Avis disposen ara d’a-
questes noves instal·lacions, amb nou
mobiliari i amb servei de bar. La nova
ubicació els permet accedir a altres es-
pais, com la biblioteca i una aula d’in-
formàtica. El trasllat es va realitzar al
mes de desembre i va permetre cele-
brar la Festa de Nadal de la Gent Gran
en el nou equipament. (Pàgina 6)

Trasllat del
Casal d’Avis al
Casal de Cultura

El consistori ha posat
en marxa dues iniciatives

destinades a dones i joves
en les quals han participat

un total de 120 persones
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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 febrer · març 2015

Diumenges 1 i 15 de febrer
Tallers familiars – Paquet familiar 
(visita coves del Salnitre + activitat
familiar)
Es recomana fer reserva prèvia a
l’Oficina de Turisme

Dilluns 9 de febrer
De 9.30 a 13.30 h
Sessió coaching per a emprenedors
i empreses de menys de 3 anys
Per a més informació: Oficina de
Turisme – Promoció Econòmica
Tel. 937 779 076
CASAL DE CULTURA

Dissabte 14 de febrer
10 h
Sessió del Club de Lectura sobre 
l’obra Revolutionary Road, de 
Richard Yates 
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
COLLBATÓ

17 h
Ball d’avis
CASINET

21 h
Festa country Tres Tombs
CASINET

Diumenge 15 de febrer
Mercat de la Tradició

Dimarts 17 de febrer
17.30 h
Conta-contes musicat: El follet 
valent
BIBLIOTECA MUNICIPAL DE 
COLLBATÓ

Dijous 19 de febrer
19 h
Presentació literària de novel·la
negra

Divendres 20 de febrer
De 18.30 a 20.30 h
Taller «El valor dels valors» a 
càrrec d’en Jordi Calsina, expert
coach
CASAL DE CULTURA

22.30 h
Carnaval Jove
CASINET

Diumenge 22 de febrer
11 h: Sortida rua
13.30 h: Dinar Carnestoltes
Carnaval 2015
CARRERS  DEL CASC ANTIC 
I SORTIDA I ARRIBADA PISTA 
COBERTA MARTÍ GIL

Dimarts 24 de febrer
De 8 a 16.30 h
Cicle de passejades
LA LLAGOSTA

Dimecres 4 de març
17 h
Xerrada: «Com tractar la violència
en l’àmbit familiar»
CASAL DE CULTURA

Divendres 6 de març
20.30 h
Sopar de la dona (acte Dia de la
Dona)
Música en viu
CASINET

Dilluns 9 de març
18 h
Taller d’automassatge (acte Dia 
de la Dona)
LOCAL ASSOCIACIÓ DONES DE 
COLLBATÓ

El control de la població de gats, una
tasca voluntària i necessària
L’associació collbatonina Amics dels Gats treballa diàriament i de
forma voluntària en el control de la colònia de gats que hi ha als
carrers del municipi. La seva tasca consisteix a alimentar els animals
i esterilitzar-los per evitar un augment de la població. Des de l’en-
titat, amb el suport del consistori, es recomana a la ciutadania que
esterilitzi les seves mascotes i que no les abandoni a la via pública;
alhora, es demana que no s’alimenti els gats del carrer, atès que
això dificulta la gestió que es fa des de l’associació. 

10è concurs de fotografia del Parc 
Natural de la Muntanya de Montserrat
El Patronat de la Muntanya de Montserrat ha posat en marxa un
concurs de fotografia que enguany arriba a la seva desena edició.
Tres són en total les categories establertes: «general», «parc natural
i portals de Montserrat» i «creativa». En aquesta darrera es podran
presentar composicions amb tractament digital. Les persones inte-
ressades a participar-hi tenen temps per a presentar les seves imat-
ges fins al 31 de maig.



Collbató informa Febrer 2015 I 3

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

Al llarg d’aquesta legislatura que entra en

la seva recta final, a Collbató hem incre-

mentat de manera considerable la nostra

preocupació per les polítiques socials. Ha

estat, aquest, un creixement en paral·lel al

deteriorament d’una realitat marcada per

la persistència de les dificultats econòmi-

ques: com més ha durat la crisi, més
han estat les necessitats de la ciutada-
nia i més gran la implicació que hem
hagut d’assumir. Un cop més, aquells

que ens trobem a la primera línia d’acció

de l’Administració, els ajuntaments, hem

hagut de fer-nos responsables de compe-

tències que no són nostres.

A Collbató hem atacat el problema allà

on pensem que es troba la seva arrel: a la

manca de llocs de treball. Recentment, per

exemple, hem aconseguit una subven-
ció de més de 50.000 € que es desti-
narà a la creació directa de llocs de
treball, i abans de finalitzar el 2014 dúiem

a terme dos programes formatius dirigits

a dones i joves que aplegaren 120 perso-

nes que es trobaven a la re-

cerca de feina. A aquestes ac-

tuacions podríem sumar uns

pressupostos municipals per a

aquest 2015 que, amb la seva

voluntat inversora, continua-

ran generant ocupació.

Però, tot i que cabdal, no és

la creació de llocs de treball

l’única línia d’acció social en

la qual hem aprofundit:

també volem donar suport a

les principals fites que hem assolit al llarg

dels anys de democràcia com, per exem-

ple, el nostre sistema sanitari. I en aquest

sentit, ja treballem en la futura creació
de l’ambulatori, el Centre d’Assistèn-
cia Primària, que s’ubicarà al Casal de
Cultura i que significarà, a més, una am-

pliació i millora dels serveis mèdics que

tenim a casa nostra.

Evidentment, és més difícil des d’un

espai tan petit com el que ocupa Collbató

desenvolupar polítiques que afectin qües-

tions tan complexes com la creació de llocs

de treball o la sanitat. Però hem de consi-

derar que estem moralment obligats a
posar-hi tot el nostre esforç i les nos-
tres capacitats.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Hem atacat el
problema allà on

pensem que es troba
la seva arrel: a la
manca de llocs

de treball

Editorial

Polítiques socials 
des de l’àmbit local
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Actuacions de
condicionament
de la via pública
La primera inversió 
prevista serà la millora 
de l’asfalt en un tram del
passeig de les Escoles

L’Ajuntament té previst fer durant
aquest any 2015 algunes inversions
destinades a millorar les condicions de
determinats punts de la xarxa viària de
Collbató. Un dels primers treballs que
es durà a terme serà la renovació de
l’asfalt del passeig de les Escoles en el
tram comprès entre el carrer Occitània
i el passeig de la Generalitat. Amb
aquestes actuacions es pretén millorar
la seguretat dels vehicles que diària-
ment circulen pels carrers del municipi.

Finalitzen els treballs de 
substitució de la xarxa 
de subministrament d’aigua
Les obres han servit també per a millorar determinats
punts on es produïen avaries de forma reiterada per
causa del creixement de les arrels dels arbres

En les darreres setma-
nes s’han realitzat uns
treballs de millora de
la xarxa de subminis-
trament d’aigua pota-
ble que han consistit
en la substitució de les
canonades ubicades
als carrers Catalunya,
Llobregat i Girona i en
la renovació de l’as-
falt. Alhora, s’han re-
parat alguns punts de
la xarxa on, de forma
reiterada, es produïen
avaries relacionades
majoritàriament amb
el creixement de les arrels dels pins.
Aquestes intervencions s’han centrat en
els carrers Berga, Olot i Àngel Guimerà. El
projecte també ha inclòs la instal·lació
d’una vàlvula de sectorització al barri de
Can Dalmases, amb la qual s’ha aconse-
guit augmentar la pressió d’aigua que
arriba als habitatges.

El projecte ha inclòs la
instal·lació d’una vàlvula al
barri de Can Dalmases amb

la qual s’ha aconseguit
augmentar la pressió d’aigua

que arriba als habitatges

Continuen les obres previstes 
en el Pla de Barris 
Aquests treballs pretenen millorar les condicions de la via pública en diferents 
punts del municipi així com la seva connexió amb el nucli antic

L’Ajuntament de Collbató continua des-
envolupant el Pla de Barris, un projecte de
millora dels espais
públics que es desen-
volupa, per fases, a
totes les zones del
municipi. Actualment
s’estan realitzant ac-
tuacions al passatge
que connecta el carrer Joan Vacarisses
amb el carrer Colon. Així mateix, també
s’estan fent uns treballs d’asfaltat al carrer

Girona. Properament hi ha la previsió de
començar la construcció de la vorera que

connecta el túnel
de Can Dalmases
amb aquest mateix
carrer. Totes aques-
tes intervencions es
duen a terme amb
la intenció de millo-

rar les condicions de la via pública i la mo-
bilitat entre els barris i el nucli antic de la
població.

Actualment s’estan
realitzant actuacions al
passatge que connecta
el carrer Joan Vacarisses

amb el carrer Colon
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La promoció del comerç local a través 
del telèfon mòbil
Els ciutadans tenen la possibilitat de descarregar-se una nova aplicació que 
els permet accedir als productes i serveis de les botigues de proximitat

El comerç local disposa d’una nova eina
per a arribar als ciutadans i donar a conèi-
xer els seus productes i serveis. Es tracta
d’una aplicació de telèfon mòbil que va
posar en marxa el passat estiu una em-
presa privada i que compta amb el suport
de l’Ajuntament de Collbató. Fins ara, 19
comerços del municipi s’han interessat per
formar part d’aquesta iniciativa.

Una eina actualitzada i fàcil 
d’utilitzar
Es tracta d’una aplicació molt intuïtiva i
fàcil d’utilitzar. Els usuaris podran accedir
a un llistat d’establiments ordenats per
proximitat, així com a promocions i ofer-

tes, i, fins i tot, fer compres i comandes a
través del telèfon mòbil. Aquesta eina
també incorpora informació local i una
agenda amb les activitats que es desenvo-
lupen diàriament al Casal de Cultura. 

Els collbatonins i collbatonines es poden
descarregar aquesta aplicació de forma
gratuïta des de Play Store o a través del
codi QR.

L’aplicació incorpora
informació local i una agenda

amb les activitats que es
desenvolupen diàriament

al Casal de Cultura

L’Ajuntament posa en marxa sis plans d’ocupació
adreçats a persones en situació d’atur
La millora de la inserció laboral és una altra de les prioritats del consistori, 
que ha dut a terme dues accions formatives destinades a joves i dones

L’Ajuntament de Collbató podrà contractar
temporalment sis persones en situació d’a-
tur gràcies a uns plans d’ocupació subven-
cionats per la Diputació de Barcelona. Per
poder accedir-hi cal estar registrat en el
Servei d’Ocupació de Catalunya i en el Ser-
vei Local d’Ocupació. La intenció és incor-
porar operaris de serveis i peons que
s’encarregaran de realitzar treballs de jar-

dineria, neteja i manteniment a la via pú-
blica i a les instal·lacions municipals.

Una aposta per projectes 
d’inserció laboral
Paral·lelament a aquests plans d’ocupació,
el consistori continua apostant per donar
suport als aturats en la recerca de feina i
en la seva incorporació al mercat de treball.

Durant el tercer trimes-
tre de l’any 2014 es van
posar en marxa dos
projectes d’inserció la-
boral adreçats a joves i
dones en els quals van
participar 120 persones.
El programa «Enda-
vant!» és una proposta
adreçada a joves de 16
a 25 anys que vol
acompanyar els nois i
noies en la seva transi-
ció escola-treball. Ofe-
reix accions d’orientació

laboral, formació i la possibilitat d’adquirir
experiència professional. L’Ajuntament
també ha dut a terme un segon programa
adreçat a dones en edat laboral que volen
incorporar-se al mercat de treball. En
aquest cas, a més de cursos de formació,
també es proporcionen a les participants
eines per a desenvolupar les seves habili-
tats personals. 

La posada en marxa d’aquestes dues ini-
ciatives ha permès realitzar cursos d’aju-
dant de cambrer, auxiliar de jardineria,
carretoner, auxiliar de comerç i manipulació
d’aliments així com l’acreditació de com-
petències en tecnologies de la informació i
la comunicació.

Durant el tercer trimestre
de l’any 2014 es van posar

en marxa dos projectes
d’inserció laboral

en els quals van participar
120 persones
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El nou Casal d’Avis, una millora en la qualitat
del servei que s’ofereix a la gent gran
La seva nova ubicació, en el Casal de Cultura, permet als usuaris accedir 
als diferents espais que incorpora aquest equipament

El passat mes de desembre es va fer efectiu
el trasllat del Casal d’Avis, que actualment
es troba a les dependències del Casal de
Cultura. Aquesta nova ubicació suposa im-
portants avantatges per als usuaris, que ara
disposen de millors instal·lacions, nou mo-
biliari adaptat a les seves necessitats i nous
serveis, als quals poden accedir sense sortir
de l’equipament.

Un ampli ventall de possibilitats
per a gaudir del temps lliure
El nou espai destinat a la gent gran dis-
posa d’un servei de bar així com de la pos-
sibilitat de convertir-se en dues sales

diferenciades en cas que l’activitat ho re-
quereixi. Els usuaris tenen accés directe a
la biblioteca —on poden trobar la premsa
diària—, a una pista de botxes i a un racó
de tertúlia. Així mateix, poden utilitzar di-
versos serveis del Casal de Cultura, com
una sala polivalent, espais per a fer tallers
i una aula amb material informàtic.   

Els usuaris tenen accés
directe a la biblioteca —on

poden trobar la premsa
diària—, a una pista de

botxes i a un racó de tertúlia

El Casinet es converteix
en un equipament més
polivalent
Els treballs realitzats han consistit en 
una millora del sistema d’il·luminació 
i en la col·locació d’una rampa d’accés 
a l’escenari

En el marc del programa de millora de les instal·lacions munici-
pals, s’han realitzat una sèrie d’actuacions al Casinet amb la in-
tenció d’adaptar-lo a qualsevol tipus d’actes culturals que s’hi
vulguin representar. El que s’hi ha fet ha estat millorar-ne la il·lu-
minació escènica, amb la instal·lació de nous equips lumínics de
tipus led i un nou sistema de control dels mateixos. També s’hi
ha instal·lat una rampa d’accés a l’escenari que suposa una mi-
llora de l’accessibilitat i, alhora, permet que hi hagi més interacció
entre els actors i el públic. El projecte preveia també millores en
els vestuaris ubicats al carrer Joan Vacarisses, on s’ha fet una nova
connexió a la xarxa de clavegueram.

Reclamació conjunta per
a demanar més inversió
a l’autovia A-2
Sis municipis fan una petició conjunta 
a Madrid amb l’objectiu de reduir la 
sinistralitat en el tram d’Igualada 
a Esparreguera

Els alcaldes d’Igualada, Òdena, Castellolí, el Bruc, Esparreguera i
Collbató han signat una petició conjunta al ministeri de Foment
en la qual demanen millores a l’autovia A-2. La intenció és reduir
l’alt índex d’accidents així com les afectacions de trànsit que es
registren cada any en aquesta via, per la qual circulen diàriament
més de quaranta mil vehicles. En el tram entre Igualada i Esparre-
guera, de 25 quilòmetres, es van produir un total de 209 acci-
dents durant el 2014.
Entre les accions que
es reclamen a Madrid
hi ha l’ampliació de la
inversió destinada al
manteniment de l’au-
tovia i la millora de la
il·luminació. Els sis al-
caldes també s’han
compromès a aprovar
una moció conjunta en
els plens dels seus res-
pectius ajuntaments.
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L’Ajuntament treballa en un acord amb la 
Generalitat per a posar en marxa el nou Centre
d’Atenció Primària
El consistori cediria els espais i l’administració autonòmica es faria càrrec 
de les despeses necessàries per a poder prestar el servei

L’Ajuntament de Collbató es troba en vies
d’arribar a un acord amb la Generalitat
de Catalunya per a posar en marxa el nou
Centre d’Atenció Primària. El consistori es
compromet a cedir els espais necessaris
per a poder prestar el servei i a assumir el
cost que suposi la seva adequació. La Ge-
neralitat, per la seva banda, es faria càr-
rec de les despeses de personal i
d’equipar les dependències del nou CAP
amb mobiliari i material informàtic i sani-
tari. L’administració autonòmica també
finançaria el 85% de la despesa en sub-
ministraments bàsics que generi el seu
funcionament.

Habilitació de la primera planta
del Casal de Cultura
El nou Centre d’Atenció Primària estarà
ubicat a la primera planta del Casal de
Cultura. L’accés principal es farà pel car-
rer Sant Corneli i ocuparà una superfície
total de 340 m2. El projecte preveu la ins-
tal·lació d’un ascensor per a facilitar l’ac-
cés al servei i l’habilitació de quatre
consultoris mèdics, un de pediatria i al-
tres espais necessaris per a l’equipament.

El cost previst de les obres serà de
548.504,98 euros. L’Ajuntament de Coll-
bató ha sol·licitat la seva adhesió al Fons
d’Impuls Econòmic que ofereix el govern
estatal a les entitats locals per a finançar
aquesta inversió.

El nou CAP tindrà
l’accés principal

pel carrer Sant Corneli
i ocuparà una superfície

total de 340 m2
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Un ramat de cabres i ovelles 
ajudarà a prevenir els incendis 
forestals
El projecte de silvopastura permetrà la reducció del 
combustible vegetal a la franja de protecció 
del nucli antic

Properament, Collbató comptarà amb un
ramat de cabres i ovelles propi que tindrà
com a principal funció la neteja de la franja
de protecció del nucli antic i de les zones
boscoses properes. Simplement amb la pas-
tura d’aquests animals s’ha constatat, en
aquells municipis on ja s’han dut a terme
projectes de silvopastura similars, que es re-
dueix el risc d’incendis forestals. I és que l’a-
bandó de l’explotació dels
boscos de la manera en què es
feia generacions enrere és una
de les causes que ha incremen-
tat la presència del foc.

Per tal de desenvolupar el
projecte, actualment es treballa
per aconseguir la col·laboració
del Patronat de la Muntanya

de Montserrat i del projecte LIFE, coordinat
per la Diputació de Barcelona, per a la pre-
venció d’incendis forestals i millora de la
biodiversitat a la muntanya.

Aquest sistema s’ha
demostrat ja útil en les

diverses poblacions on ja
s’ha posat en pràctica

La campanya 
«La resta suma»
visitarà les llars
del municipi
Una educadora 
ambiental informarà
porta a porta sobre 
la importància de 
millorar la qualitat 
de la separació dels 
nostres residus

Si no separem de manera adequada
les nostres deixalles malbaratem una
gran quantitat de recursos a través de
la fracció de «resta»: aquest és el mis-
satge que vol transmetre la campanya
«La resta suma» per al foment de la
recollida selectiva. I amb l’objectiu de
fer arribar clarament aquest missatge
i animar-nos a millorar la qualitat de
la nostra separació, una educadora
ambiental visitarà durant aquest mes
de febrer les llars de la població per
informar-nos sobre com ho podem
aconseguir.

Els dubtes
A través d’aquesta visita, i del díptic
informatiu que s’editarà, podrem re-
soldre tots aquells dubtes que se’ns
plantegin relacionats amb la separa-
ció. Prèviament, l’Ajuntament realit-
zarà una sèrie de controls de les
bosses d’escombraries per tal d’ana-
litzar de quina manera participem en
la recollida selectiva.

Els alumnes de l’escola Mansuet
aprenen a compostar
Aquests dies també es duen a terme les visites a les famílies
que participen en el programa municipal de compostatge

Dins de les activitats que es
duen a terme a la nostra vila
per a la promoció del compos-
tatge casolà com a via per al
reaprofitament dels nostres re-
sidus, recentment tenia lloc a
l’escola Mansuet un taller de
reciclatge. Els alumnes partici-
pants, pertanyents a diferents
cursos, aprenien d’aquesta
manera a transformar els resi-
dus orgànics de l’hort del cen-
tre en compost per a fer-lo servir com a
adob. L’activitat s’organitzava a través de la
Comissió de l’Hort, formada per pares i
mestres de l’Escola Mansuet.

Visites als compostadors
Paral·lelament, aquests mesos de gener i

febrer hi ha programades visites a les llars
de la població que fan compostatge, per
tal d’establir quines són les que de manera
efectiva estan transformant els seus resi-
dus orgànics; un cop constatat aquest fet,
les famílies participants es beneficiaran
d’una bonificació en la taxa de residus.
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Collbató es promociona a l’Illa
Diagonal durant les festes 
nadalenques
El popular centre comercial 
acollia un taller que 
convidava els més menuts 
a crear ratpenats

Els dies 22, 23 i 24 de desembre Collbató
participava en la iniciativa de difusió turís-
tica que tenia lloc a l’Illa Diagonal sota el
lema «A un salt de Barcelona» i que pro-
movia el Consorci de Turisme del Baix Llo-
bregat. A més d’oferir a les persones que
durant aquelles dates visitaven el centre

comercial informació sobre l’oferta turís-
tica dels municipis que es troben aplegats
al Consorci, s’hi duia a terme un taller per
a infants amb les coves del Salnitre com a
protagonistes: concretament, es convidava
els més menuts a realitzar els seus propis
ratpenats amb cartolina.

Informant sobre
el municipi camí
de les coves
La instal·lació d’uns 
panells en el camí que
porta a les coves del 
Salnitre ofereix als 
visitants informació 
sobre la vila i el seu 
entorn

Ja es poden consultar, en el recorregut
que va des de l’àrea d’esplai de la Salut
fins a les coves del Salnitre, els cinc pla-
fons sobre natura i fauna que han estat
instal·lats amb la subvenció de la Dipu-
tació de Barcelona. Allà, els visitants
poden trobar informació sobre la Salut,
la nostra vila, la vegetació de Montser-
rat o la seva fauna. Els textos tenen la
voluntat d’amenitzar el camí d’aquells
que s’apropen a les coves i han estat
redactats amb la col·laboració, entre
d’altres, de diverses àrees de l’Ajunta-
ment de Collbató i del Parc Natural de
la Muntanya de Montserrat.

Collbató recupera els seus 
forns de calç
A més de millorar l’entorn dels forns, també s’hi 
instal·laran elements de seguretat

Al llarg d’aquest passat mes de gener s’han
dut a terme actuacions de desbrossada i
d’eliminació dels residus que es trobaven a
l’entorn dels antics forns de calç que en-
cara es poden veure al nostre terme muni-
cipal. Els treballs, destinats a recuperar i
mantenir una part del nostre patrimoni his-
tòric, es completaran també amb la col·lo-

cació de diversos elements de seguretat
per a evitar caigudes.

Mentre van ser actius, els forns es feien
servir per a la cocció de pedres calcàries
amb llenya obtinguda dels boscos propers.
Mantenint el foc durant una setmana, els
antics collbatonins  i collbatonines obte-
nien la calç.



CONFIANZA
Aunque queda mucho por
hacer, vemos cómo la si-
tuación de España y, con
ella, Cataluña está cam-
biando. El PP, con sus me-
didas económicas, está
siendo capaz de dar la

vuelta a la situación de crisis en la que nos dejó el
PSOE. Ahora, podemos afirmar que estamos en el
camino de la recuperación económica. España crece
y crea empleo por primera vez en siete años.

Durante el año 2014: 695 parados menos al día,
se firmaron 1.350.000 contratos indefinidos, los au-
tónomos crecieron nuevamente (207 al día). El 96%
del empleo lo han creado las empresas y, de este, el
85% se creó a tiempo completo.

Está claro que crece la confianza nuevamente en
nuestro país. Y las cosas van mejor: hay más con-
sumo, más exportaciones, más confianza, lo que
hace que seamos nuevamente un país fiable y a tener
en cuenta por los inversores.

Debemos seguir trabajando hasta acabar con la
lacra del paro, pero estos datos evidencian que esta-
mos, entre todos, trabajando en la buena dirección.

Y aunque el PSOE niegue la recuperación, estamos
en ella; no podemos olvidar que también negó la cri-
sis, como tampoco se puede negar que Cataluña va
a remolque y se beneficia de las medidas del Go-
bierno de Mariano Rajoy, porque Artur Mas, CiU y su
socio, ERC, no han tomado ninguna reforma que
mejore la calidad de vida de los catalanes; como go-
bernantes, nos han abandonado desde el primer día,
se han despreocupado de todo lo que nos ocurre;
sólo se han preocupado de cómo dividir a los catala-
nes y enfrentarnos con el resto de España, y de cómo
repartirse el poder después de unas elecciones que
aún no se han celebrado.
Lorenzo García
Regidor PP Collbató

Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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PER COLLBATÓ I LA
SEVA GENT
En política local, la més
propera als ciutadans,
ocupa i preocupa la gestió
diària dels problemes i ne-
cessitats més immediats.
A Collbató, aquesta és la

que els socialistes impulsem des de l’Ajuntament.
És en aquest terreny on hem desplegat la nostra
visió del poble, basada en la resposta a les persones,
la resistència davant la crisi econòmica i social, la
millora de les finances municipals i l’impuls de me-
sures per a aconseguir una administració més efi-
caç, propera i transparent.

Collbató es troba en un moment clau; la seva
evolució —4.427 habitants segons el padró muni-
cipal a 1 de gener, la duresa de la crisi, la manca de
recursos de les administracions i la paràlisi del finan-
çament de la Generalitat— dibuixa un panorama
complex per als propers anys, des de la perspectiva
d’un municipi petit. S’ha fet molta feina i encara en
queda, però la clau és encertar l’enfocament; i
aquest només pot ser una mirada a Collbató des de
Collbató, una forma de fer política que situï les coll-
batonines i els collbatonins a la primera línia de les
polítiques locals, que els converteixi en els veritables
protagonistes de la gestió municipal.

Els socialistes de Collbató treballem en aquesta
perspectiva. Les millores de la fiscalitat municipal,
l’esforç pressupostari en les polítiques socials, el su-
port al moviment associatiu, la cultura o l’esport,
així com les actuacions als barris, en són una bona
mostra: exemples que, malgrat el context econòmi-
cament difícil i políticament convuls, no hem de per-
dre la perspectiva d’allò que ens uneix i ens
preocupa: el poble i la seva gent.

Agrupació dels Socialistes de Collbató

SOM COLLBATÓ
El GIC, de nou, es pre-
senta com a grup format
per veïns i veïnes de Coll-
bató a les eleccions muni-
cipals del mes de maig. La
raó principal per la qual
ens tornem a presentar és

per la feina que queda per fer. És veritat que se n’ha
fet molta, però el poble és una entitat viva i, com a
tal, segueix tenint problemes, els quals necessiten
solucions. El nostre projecte és seguir treballant pels
collbatonins, i les nostres prioritats seguiran sent les
de sempre: un programa social just, una política tu-
rística que respecti i prioritzi el patrimoni cultural i
arquitectònic del poble, millores mediambientals
que millorin la vida als habitants de Collbató, la pro-
tecció i recuperació de l’entorn rural de la zona i la
difusió del patrimoni natural del nostre entorn. Això
és tan sols un petit resum de les qüestions que ens
mouen a seguir a l’Ajuntament del municipi, però
necessitem el vostre suport i les vostres aportacions
per a solucionar les problemàtiques reals i aportar
solucions òptimes. Per això, volem obrir fórmules de
participació ciutadana on tothom pugui participar.
I a més, volem treballar tot aquest projecte amb una
candidatura àmplia on tots els grups municipals que
comparteixin aquestes idees tinguin lloc per a apor-
tar la seva experiència i la seva opinió. Nosaltres no
depenem de cap partit centralitzat que ens permeti
fer o desfer: nosaltres només dependrem de tots
aquells que vulguin participar del nostre projecte,
que alhora serà el vostre, si voleu.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

www.facebook.com/gic.collbato

EL NOU ESTAT 
COMENÇA AL TEU
AJUNTAMENT
Les persones són les que
fan l’Ajuntament, i a Coll-
bató en volem un que tre-
balli per als ciutadans als
qui representa, de forma

seriosa, amb rigor, amb transparència i amb sensi-
bilitat social. A Convergència tenim una manera de
ser i de fer, i en la M. Teresa Casanovas en tenim
una clara mostra: una persona preparada i rigorosa,
amb experiència i capacitat de gestió, i una persona
que sap escoltar la gent i donar solucions als seus
problemes amb les regles del nostre marc normatiu.
La Teresa és tenaç i de fermes conviccions ètiques,
com demostra la seva trajectòria, que ens fa estar
tranquils perquè no farà coses estranyes.

A Convergència tenim molt clar que des de l’A-
juntament hem de ser capaços d’ajudar a la reacti-
vació econòmica del país per, així, poder mantenir i
millorar el sistema de benestar i enfortir les políti-
ques socials, perquè en el fons la política municipal
és millorar la qualitat de vida de la gent. Som, i hem
de seguir sent, la primera instància on els ciutadans
busquen ajut per a solucionar els problemes més
greus i urgents, i on sempre han de rebre resposta,
positiva o negativa, però sempre resposta.

D’altra banda, estem davant del procés més im-
portant que viu el nostre país des del començament
de la democràcia, i aquest s’ha de sustentar també
des dels ajuntaments perquè són part fonamental
del procés d’alliberació nacional de Catalunya. I nos-
altres, també des de l’Ajuntament, estarem de
forma clara i plena, com hem fet sempre, al costat
del que faci el president per la independència del
nostre país.

Lluís Capdevila
President CDC Collbató

2015, UN ANY CLAU
Des d’ERC Collbató espe-
rem que el 2015 sigui l’any
de la independència. Per
això volem fer de l’Ajunta-
ment un actor que participi
activament en aquest pro-
cés tan engrescador. La

construcció d’un nou país ha de ser l’oportunitat de
partir de zero, de fer un país net de corrupció, on els
ciutadans puguem implicar-nos des del municipa-
lisme dissenyant un model de país amb més justícia
social, sense pobresa, i on acabar amb la xacra de l’a-
tur. Volem un creixement econòmic sense malmetre
l’entorn, on l’educació i la cultura siguin motors de
la igualtat d’oportunitats que tant anhelem, i on els
valors de respecte a la diferència i la llibertat siguin
pilars fonamentals.

Els nostres referents socials són els països nòrdics,
i creiem que des de l’Ajuntament de Collbató es
poden liderar iniciatives que donin poder a la ciuta-
dania, la facin coresponsable de les decisions claus
del poble a partir de les entitats i ens impliquin tots/es
en la millora contínua dels serveis del nostre poble i
la nostra convivència.

D’experiències de participació activa, regeneració
democràtica i transparència en tenim cada dia més a
l’abast. Apostem per les bones pràctiques, posem-
les al servei de Collbató, al servei de la seva gent i al
servei del país.

No podem acabar sense convidar-vos a la propera
calçotada d’ERC del proper mes de març, on comen-
çarem a presentar el nostre projecte per a les elec-
cions municipals del 2015 i on podreu fer-nos
qualsevol proposta que vulgueu aportar.

I aprofitem per a recordar els malaurats fets suc-
ceïts fa un mes a França. Nous sommes tous Charlie.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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El Consell Municipal
de Territori i 
Sostenibilitat obre
les seves portes a 
la població
Totes les persones 
interessades poden 
formar part de l’ens 
municipal consultiu en 
matèries clau com 
l’urbanisme o el medi 
ambient

Els collbatonins i collbatonines tenim
l’oportunitat d’intervenir directa-
ment en les polítiques locals que
afecten les àrees de territori i soste-
nibilitat de l’Ajuntament; per fer-ho,
únicament hem de prendre part en
el consell municipal que se n’ocupa.
Fins el proper 8 de març podem fer
arribar, a títol individual, al consistori
les nostres sol·licituds per a integrar-
nos al Consell Municipal de Territori
i Sostenibilitat. Si volem més infor-
mació del Consell i del seu funciona-
ment podem consultar-la al web
municipal —a l’apartat de «Regla-
ments» de la seu electrònica—, a l’a-
juntament en horari d’oficines o
trucant al 93 777 01 00.

L’escola municipal de música 
rep el vistiplau del Departament
d’Educació
Aquest passat mes de desembre la Direcció
General de Centres Públics del Departa-
ment d’Educació de la Generalitat apro-
vava el projecte de l’Escola Municipal de
Música de la nostra vila. D’aquesta ma-
nera, el centre ja disposa del distintiu d’es-
cola autoritzada: un distintiu que, tot i no
ser imprescindible en cap cas per al seu
funcionament, sí que li atorga una sèrie
d’avantatges, entre els quals destaca que
l’alumnat que estigui cursant simultània-
ment l’ESO o el batxillerat i estudis de mú-

sica en una escola de música autoritzada
pot sol·licitar el reconeixement de matèries;
d’altra banda, el centre pot demanar i ac-
cedir a subvencions de la Generalitat.

La biblioteca posa en marxa el
seu Club de Lectura
Amb la voluntat de promoure la lectura i la
reflexió entorn de diferents obres literàries,
la biblioteca ha posat en marxa el seu Club

de Lectura. Les persones participants són
convidades a llegir un llibre, subministrat
per la biblioteca, en el període d’un mes,
per a, posteriorment, comentar-lo. La pri-
mera d’aquestes trobades tenia lloc el pas-
sat 9 de gener i aplegava els lectors per
tractar sobre la novel·la De Chamartín a
Collbató amb la seva autora, Maria dels Àn-
gels Sellés. La propera reunió del club serà
el dia 14 de febrer, a les 10 h, per parlar
sobre Revolutionary road, de Richard Yates.



La recta final de la celebració de les festes
nadalenques estigué marcada per l’arri-
bada dels Reis Mags. Prèviament vam
comptar amb la presència del patge reial
al Casal de Cultura, on també van tenir
lloc diferents activitats nadalenques i per
als més menuts, com un conta-contes, un
espectacle de titelles o l’exposició de dio-
rames. En tot cas, pel que fa a les propos-
tes culturals, tornaven a destacar les dues
representacions dels tradicionals Pasto-
rets a càrrec de La Forja.
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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

Les imatges del final del Nadal a Collbató


