
A la voluntat del consistori collbatoní de
no incrementar la pressió fiscal als ciuta-
dans, s’afegeix ara la possibilitat de reduir
el cost que per a moltes famílies suposa fer
front al pagament dels recursos bàsics.
L’Ajuntament de Collbató està estudiant la
possibilitat de rebaixar els preus de la taxa
de subministrament d’aigua potable. Les
noves tarifes tindrien en compte aspectes
com el nombre de membres de la unitat
familiar i el foment de l’estalvi d’aigua.

El consistori ha elaborat un pla director
de l’abastament d’aigua potable al muni-

cipi que inclou les inversions necessàries
per a millorar la xarxa de subministrament.
El projecte estima que el cost per a solu-
cionar les deficiències detectades serà
aproximadament d’un milió i mig d’euros.
(Pàgina 5)

L’Ajuntament vol reduir la 
despesa dels ciutadans en el 
pagament dels recursos bàsics
El consistori estudia una rebaixa en la taxa 
de subministrament d’aigua potable 
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Presentació oficial i obertura d’inscripcions per a La Portals 2015 (Pàgina 12)

Adequació de dos
camins a la zona
verda de Can 
Dalmases
(Pàgina 6)

Els carrers s’omplen
de disfresses per 
celebrar el 
Carnaval
(Pàgina 12)

El proper mes d’abril es posarà en
marxa el programa «Esporbató Salu-
dable al Medi Natural», que se cele-
brarà entre les dues grans cites
esportives del municipi, La Portals i la
Cursa de l’Alba. Durant tot un mes
està previst oferir a la ciutadania una
graella d’activitats en la qual hi haurà
activitat física, sessions dirigides, tallers
i xerrades formatives amb la intenció
de fomentar la pràctica esportiva i pro-
moure que es faci, a més, alhora que
es gaudeix de l’entorn. (Pàgina 9)

L’Esportbató
permet 
practicar esport
en un entorn 
natural

Les noves tarifes tindrien
en compte aspectes

com el nombre de membres
de la unitat familiar i el

foment de l’estalvi d’aigua
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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 març · abril 2015

Del dilluns 2 de març 
al dissabte 28 de març
De dilluns a divendres de 10 a 14 h
Dissabte de 10 a 14 h
Exposició de cartells modernistes 
BIBLIOTECA

Dimecres 4 de març  
De 17 a 18.30 h
Jornada de portes obertes
SI COLLBATÓ

Dijous 5 de març
Xerrada «Com tractar la violència en
l’àmbit familiar»
Adreçat a famílies amb infants de 3 
a 12 anys
CASAL DE CULTURA

Divendres 6 de març
De 16.45 a 18.30 h
(15.30 h: reunió noves famílies P3)
Jornada de portes obertes
ESCOLA LA SALUT

18.30 h
Acte cloenda projecte «Endavant»
CASAL DE CULTURA

20.30 h
Sopar de la Dona + música en viu
CASINET

Dissabte 7 de març
Calçotada
BAR CLUB DE TENNIS COLLBATÓ

Dilluns 9 de març
18 h
Taller d’automassatge
LOCAL ADC

Del dimarts 10 al dimarts 17 
de març
Preinscripció als centres d’educació 
infantil segon cicle, primària i 
secundària

Del divendres 13 al diumenge 
15 de març
Horari: vegeu programa a 
www.collbato.cat
Collbató Negre
CASAL DE CULTURA I CASINET

Dissabte 14 i diumenge 15 
de març
Torneig de Pàdel del Dia de la 
Dona + activitat de Body Pàdel
SLAMCLUB

Diumenge 15 de març  
Mercat de la Tradició
12 h: Activitat familiar «I tu on
vius??»
Tast d’oli al Molí de l’Oli

Dimecres 18 de març 
Taller «Crear i enfortir els llaços 
familiars»
Adreçat a famílies amb infants de 5 
a 12 anys
CASAL DE CULTURA

Dijous 19 de març 
De 18.30 a 20.30 h
Presentació literària Carme Riera
CASAL DE CULTURA

Dissabte 21 de març 
18 h
Ball organitzat pel Casal d’Avis
CASINET

Dissabte 21 i diumenge 22 
de març 
Tres Tombs

Dilluns 23 de març 
De 18 a 19 h
Cantata Boix el Bruixot
Organitza: EMMC
CASAL DE CULTURA

Dimecres 25 de març 
De 8 a 16.30 h
Cicle de Passejades
MASIES DE VOLTREGÀ

De 18 a 19 h
Espai concert. Audició dels alumnes 
de l’Escola de Música
Organitza: EMMC
CASAL DE CULTURA

Diumenge 29 de març  
Mercat de productes de proximitat i
ecològics
12 h: Activitat familiar «El camí de
l’oli»

Del dimecres 1 al dilluns 20
d’abril  
Exposició de cartells teatrals 
polonesos
BIBLIOTECA (CASAL DE CULTURA)

Es presenta al municipi l’associació 
Agermanament Collbatoní
El Casal de Cultura de Collbató va acollir, el passat 20 de febrer, la
presentació al municipi de l’associació Agermanament Collbatoní. Es
tracta d’una entitat creada amb la voluntat de mantenir els vincles
existents amb el poble de Cazères sur Garonne, amb el qual Collbató
es va agermanar fa més de 25 anys.

Acolliment de nens de Bielorússia 
durant l’estiu
L’Associació de Collbató per a la Solidaritat ha posat en marxa una
campanya de recerca de noves famílies que vulguin acollir un infant
de Bielorússia durant l’estiu. Es tracta de nens i nenes de la zona
afectada pel desastre de Txernòbil i que viuen en orfenats o perta-
nyen a famílies amb dificultats econòmiques o socials. Els interessats
poden trucar al telèfon 696 269 178 o enviar un correu electrònic a
collbatosolidaritat@outlook.com.
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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

El suport als collbatonins i collbatonines,

sobretot en moments de crisi com els que

encara pateixen les economies familiars,

continua sent la nostra prioritat. De fet, fa

només uns mesos anunciàvem en aquesta

mateixa publicació l’aprovació d’unes or-

denances fiscals per a l’any 2015 marca-

des per la voluntat de no incrementar la

pressió fiscal sobre els ciutadans. Ara, con-
tinuem en aquesta mateixa línia, in-
tentant garantir que tothom pugui fer
front al cost que suposa el pagament
de recursos bàsics com la llum i l’aigua.

Hi ha un motiu pel qual hem decidit ara,

a través del ple celebrat aquest mes de

març, i no abans, estudiar la possibilitat de

reduir el preu de la taxa del subministra-

ment d’aigua potable. Aquest any finalitza

la concessió de l’empresa SOREA, que fins

ara s’ha encarregat de la gestió del servei.

Aquest fet ens ofereix la possibilitat de
plantejar-nos altres models de gestió
que permetin aquesta rebaixa de les
tarifes actuals i beneficiar, alhora, els coll-

batonins i collbatonines i el municipi.

Cal destacar que des de l’e-

quip de govern no només tre-

ballem perquè tothom pugui

fer front al pagament d’a-

quest servei bàsic, sinó que

també volem garantir que

s’ofereixi un servei de quali-

tat. Fins ara, l’empresa con-

cessionària s’ha encarregat de

reparar i millorar alguns trams

de la xarxa de subministra-

ment d’aigua, però ara, des

del consistori, volem anar més enllà: volem

conèixer quines són les actuals mancances

de la xarxa així com quins són els punts

més crítics, és a dir, aquells en els quals es

produeixen més avaries. Tot, amb la vo-
luntat d’establir quines són les neces-
sitats actuals, determinar quines són
prioritàries i planificar-ne l’execució en
el temps.

No hem d’oblidar que l’aigua és un bé

escàs i que hem de vetllar perquè se’n faci

un ús responsable. Nosaltres, des de l’ad-

ministració local, intentem garantir que

totes les famílies tinguin accés a aquest

servei bàsic, però necessitem també el
vostre compromís per a evitar el mal-
baratament d’un recurs que volem
que estigui a l’abast de tothom.

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

No només treballem
perquè tothom pugui fer

front al pagament
d’aquest recurs bàsic,
sinó que també volem
garantir que s’ofereixi
un servei de qualitat

Editorial

Uns serveis bàsics de qualitat
i a l’abast de tothom
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Enllestides les obres
a la plaça de l’Era

Darrerament s’han finalitzat uns
treballs que s’estaven realitzant a
la plaça de l’Era  amb la intenció de
millorar la seguretat dels vianants
i minimitzar el risc de caigudes.
L’actuació ha consistit a ampliar la
superfície d’un dels replans d’a-
quest espai públic fins a connectar-
lo amb la rampa existent.

Trobada de lectors i escriptors en les II Jornades
de Novel·la Negra
El certamen comptarà amb convidats de primer nivell 
i destinarà un espai propi als autors d’aquest gènere 
literari de la comarca

Els propers dies 13, 14 i 15 de març, el
Casal de Cultura i el Casinet acolliran les
activitats previstes
en el marc de les II
Jornades de Novel·la
Negra, organitzades
per l’associació Coll-
bató Negre amb el
suport de l’Ajunta-
ment. El festival va
néixer amb la intenció de convertir-se en
un punt de trobada entre lectors i escrip-
tors d’aquest gènere literari. El certamen

oferirà també l’oportunitat de conèixer au-
tors de novel·la negra del Baix Llobregat

que hi tindran el seu
propi espai. Durant
tot el cap de set-
mana hi haurà de-
bats amb escriptors
de renom, signatu-
res de llibres, troba-
des professionals del

sector editorial i altres activitats paral·leles
com concerts i sessions de filmoteca, entre
d’altres.

Millores en l’enllumenat del camí
de l’Ermita
El nou sistema de lluminàries, que està previst 
instal·lar properament, permetrà reduir 
en un 60% el consum elèctric

Amb la intenció de millo-
rar la seguretat al camí de
l’Ermita, el consistori té
previst realitzar algunes
actuacions en el sistema
d’enllumenat públic. El
que es farà, propera-
ment, és instal·lar un nou
quadre elèctric de control
que incorpora una
cèl·lula fotoelèctrica i un
rellotge horari. Aquest
nou sistema permetrà
que aquesta línia de l’en-
llumenat públic estigui en
funcionament durant tot
l’any. Al mateix temps, hi
haurà 12 noves lluminà-
ries de LED que es col·lo-
caran en els pals de fusta
ja existents. Aquestes mesures suposaran
una millora de la seguretat en el camí que
uneix el casc antic amb l’Àrea d’Esplai i

permetran reduir en un 60% el consum
elèctric de l’enllumenat públic d’aquesta
zona.

Està previst que hi hagi 12 noves
lluminàries de LED que es col·locaran

en els pals de fusta ja existents

Durant tot el cap de
setmana hi haurà debats

amb autors de renom,
signatures de llibres,

trobades professionals i
altres activitats paral·leles
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Actuacions al polígon industrial 
Les Ginesteres
Durant aquest mes de març es posa-
ran en marxa uns treballs de mante-
niment que tenen com a objectiu
millorar la imatge i la seguretat al
polígon industrial Les Ginesteres. Les
principals actuacions previstes consis-

teixen en la reparació de les voreres
que actualment es troben en mal
estat i la millora de l’enllumenat de
la zona. Es vol aprofitar, també, per
a fer una neteja del bosc que limita
amb el polígon industrial.

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

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

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

L’Ajuntament estudia una rebaixa en la taxa 
de subministrament d’aigua
Actualment es disposa d’un pla director que determina les inversions necessàries 
per a solucionar les deficiències que s’han detectat en la xarxa

L’Ajuntament de Collbató, de forma con-
junta amb els integrants de la Comissió de
l’Aigua, està estudiant una possible reduc-
ció de les tarifes vigents que corresponen
a la taxa de subministrament d’aigua po-
table. La voluntat és reduir la despesa dels

ciutadans en aquest servei bàsic sense que
això suposi un greuge per a les finances
municipals. Actualment s’està analitzant si
és possible abaixar els preus actuals, so-
bretot en el tercer i quart tram. Des del
consistori també es planteja l’aprovació

d’una tarifa que adeqüi els mínims de con-
sum al nombre de membres de la unitat
familiar i una altra que aporti descomptes
o bonificacions als usuaris que fomentin
l’estalvi d’aigua.

Pla director de l’abastament 
d’aigua
El consistori, tenint en compte que aquest
any finalitza la concessió administrativa
del servei d’aigua potable, que des del
1994 gestiona l’empresa SOREA, ha en-
carregat diversos estudis amb la intenció
de detectar possibles problemes en la
xarxa. Entre els punts que s’han analitzat
hi ha el mapa d’avaries i la necessitat d’op-
timitzar el funcionament del servei. Amb
els resultats d’aquests estudis s’ha elabo-
rat un pla director que determina i plani-
fica quines són les actuacions que cal
realitzar al municipi per a corregir les prin-
cipals deficiències de la xarxa. El pla direc-
tor de l’abastament d’aigua potable de
Collbató estima unes inversions necessà-
ries d’un milió i mig d’euros. 

El pla director de l’abastament d’aigua potable
de Collbató estima unes inversions necessàries d’un milió

i mig d’euros
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Prova pilot per a evitar
que els arbres malmetin
les voreres
L’actuació consistirà a instal·lar 
unes barreres a les arrels per tal que,
amb el seu creixement, no provoquin
danys en els panots

L’Ajuntament de Collbató està treballant amb una empresa espe-
cialitzada per solucionar els danys que provoquen les arrels dels
arbres en algunes voreres del municipi. La intenció és fer una prova

pilot en els lledoners ubi-
cats al carrer Josep Pla. El
sistema utilitzat consisteix
en la instal·lació d’unes
barreres que s’instal·len
sota terra i forcen les arrels
a créixer en profunditat.
L’actuació també preveu la
col·locació d’un tipus de
paviment, diferent al pa-
not, que pot absorbir el
moviment de la terra i evi-
tar, així, que es produeixin
esquerdes o irregularitats
en la vorera que puguin
suposar un perill per als
vianants.

Enllestida la primera
fase de les obres de 
recuperació de Can 
Dalmases
Els treballs han consistit en l’adequació
de dos camins perquè els collbatonins 
i collbatonines es puguin desplaçar 
per la zona verda

El passat mes de febrer es
va finalitzar la primera
fase de les obres de res-
tauració de la zona verda
de Can Dalmases. El que
s’hi ha fet ha estat ade-
quar dos camins per tal
que s’hi pugui circular in-
ternament. El principal va
paral·lel a l’avinguda Pie-
rola i l’altre és un pas se-
cundari que uneix aquesta
mateixa via amb el carrer
Querol. La voluntat del
consistori és iniciar la se-
gona fase de les obres al
més aviat possible. Aquesta inclourà la plantació de vegetació, la
creació d’un nou pas que connectarà el carrer Tàrrega amb l’a-
vinguda Pierola i l’ordenació dels accessos dels nous camins.

La segona fase de les
obres inclourà la

plantació de vegetació,
la creació d’un nou pas

i l’ordenació dels
accessos dels nous

camins

L’actuació preveu,
també, la col·locació

d’un tipus de paviment,
diferent al panot, que

pot absorbir el moviment
de la terra 

El Pla de Barris arriba a la zona dels Clots
Les obres en aquesta zona del municipi se centraran en l’arranjament
de la plaça Salvador Espriu

El passat mes de febrer es van posar en
marxa uns treballs de millora al barri dels
Clots. Aquestes actuacions formen part del
Pla de Barris, el projecte municipal de mi-
llora integral dels espais públics que afecta,
per fases, tots els barris de Collbató. 

Les obres se centren en l’arranjament de
la plaça Salvador Espriu, on s’ha finalitzat
la construcció de les voreres i s’ha reparat
part del mobiliari urbà. Durant aquest mes
de març està previst continuar amb la pa-
vimentació dels laterals de la plaça.

Durant aquest mes de març
està previst continuar amb la
pavimentació dels laterals de

la plaça Salvador Espriu
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Pla de renovació
i neteja de 
contenidors
El consistori té previst
substituir aquells 
contenidors que es 
troben en mal estat i 
realitzar un manteniment
de la resta

L’Ajuntament de Collbató té previst
posar en marxa un pla de manteni-
ment dels contenidors que es troben a
la via pública. Una de les primeres ac-
tuacions serà la substitució d’aquells
que es trobin en mal estat per uns al-
tres de nous, uns treballs que afectaran
principalment els contenidors de paper
i cartró. En la mateixa línia, el consistori
preveu realitzar altres tasques de man-
teniment que consistiran en una neteja
en profunditat dels contenidors que in-
clourà l’eliminació de grafits.

Punt d’informació per a fomentar
la recollida selectiva
La campanya preveu la realització d’un taller de 
compostatge que mostrarà el procés per a convertir 
els residus orgànics en adob

Durant els mesos de març i abril està pre-
vist instal·lar en diversos espais del muni-
cipi un punt informatiu en el qual els
ciutadans puguin resoldre els seus dubtes
sobre la recollida selectiva. Les persones
que s’hi apropin rebran, com a obsequi,
un paquet de tres bosses per a separar els
residus a la llar i podran participar en el
sorteig de dos lots de productes del mer-
cat. En el marc de la campanya «La resta
també suma», s’oferirà també un taller de
compostatge que es desenvoluparà el dia
21 d’abril de 19 a 21 h al Casal de Cultura.
Actualment, un total de 85 llars del muni-
cipi disposen de compostador. Així mateix,

més de 600 habitatges gaudeixen de bo-
nificacions en la taxa de residus per haver
fet un ús continuat de la deixalleria.

DIA, LLOC I HORARI DEL PUNT INFORMATIU:

29 de març Mercat De 10 a 14 h

8 d’abril Casal (exterior) De 16 a 20 h

9 d’abril Institut – Escola Mansuet De 16 a 20 h

14 d’abril Zona Esportiva – Escola Salut De 16 a 20 h

17 d’abril Bon Preu De 16 a 20 h

19 d’abril Mercat De 10 a 14 h

23 d’abril Casal (exterior) De 16 a 20 h



Les nevades del passat dia 4 de febrer van
deixar un paisatge enfarinat a Collbató.
Les possibles afectacions al municipi van
fer necessari activar el pla especial d’emer-
gències per nevades a Catalunya (pla
NEUCAT), en la seva fase d’alerta. Des de
primera hora del matí es va desplegar un
dispositiu especial que va treballar retirant
la neu de les principals vies, obertes al

trànsit a partir del migdia. Els operaris
també van repartir sal pels carrers del mu-
nicipi per garantir que l’estat d’aquests fos
òptim.

Els centres educatius van romandre tan-
cats durant tota la jornada i es van sus-
pendre les activitats extraescolars. L’alerta
es va mantenir fins al dia següent per la
possibilitat de glaçades, tot i que el dia 5
de febrer es va tornar a la normalitat i els
centres educatius van reprendre la seva
activitat.
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Les nevades vesteixen de blanc 
el municipi i obliguen a activar el
pla NEUCAT
L’operatiu especial que es va posar en marxa va fer 
possible retirar la neu amb rapidesa i que no es 
registressin incidències remarcables

Els centres educatius van
romandre tancats durant tota
la jornada i es van suspendre

les activitats extraescolars

Els alumnes 
de l’institut 
s’apropen a la 
indústria dels 
videojocs
Durant el curs, el 
centre educatiu ofereix
als joves xerrades i 
tallers que serveixen 
per a completar la 
seva formació

Els alumnes de 4t d’ESO de l’institut
de Collbató van rebre una xerrada
formativa que portava per títol «El
sector dels videojocs, una aposta se-
gura» i que va anar a càrrec del coll-
batoní Liam Patton. La intenció era
que els joves, que són els principals
consumidors d’aquesta indústria, po-
guessin conèixer de primera mà com
es realitzen els videojocs, alhora que
se’ls volia esperonar perquè facin de
la seva afició una feina de futur.
Aquest tipus d’activitats formen part
de la programació habitual del curs i
serveixen per a completar la formació
dels alumnes.

Durant el primer trimestre es van
oferir altres xerrades i tallers, com la
de l’ONGD Collbató per a la Solidari-
tat o les que van fer els Mossos d’Es-
quadra sobre el consum de drogues.

Nou tram de protecció contra 
incendis a la zona del Pujolet
Durant el mes de març està previst realitzar altres treballs 
de neteja de vegetació als torrents de Can Dalmases, 
Can Migrat i la Fumada

El passat mes de febrer es va obrir un nou
tram de la franja de protecció contra in-
cendis de la zona del Pujolet. Els treballs
van consistir en l’aclarida de pins i en la re-
tirada de vegetació del sotabosc. 

Aquest mes de març està previst que es
desenvolupin treballs de neteja de vegeta-
ció en les lleres properes a les zones urba-
nes, concretament en els torrents de Can
Dalmases i Can Migrat i en el tram de llera

que hi ha a la zona de la Fumada. Aques-
tes actuacions pretenen reduir el risc d’in-
cendi forestal i evitar possibles problemes
d’obstrucció en cas de pluges torrencials.

Les actuacions a les lleres
pretenen reduir el risc

d’incendi forestal i evitar
possibles problemes

d’obstrucció en cas de
pluges torrencials

La xerrada pretenia
esperonar els joves

perquè facin de la seva
afició una feina de futur
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L’Esportbató: un mes d’activitats a l’aire lliure
La iniciativa pretén fomentar la pràctica esportiva i promoure que alhora es gaudeixi
de l’entorn natural

Un any més, es tornarà a posar en marxa
el programa «Esportbató Saludable al
Medi Natural». Es tracta d’una iniciativa
que vol fomentar l’activitat física alhora
que posa de relleu l’avantatge que suposa
disposar del medi natural per a la pràctica
de l’esport. Les diverses activitats es posa-
ran en marxa els dies 11 i 12 d’abril, coin-
cidint amb la celebració de La Portals, i es
tancaran el dia 9 i 10 de maig amb la
Cursa de l’Alba.

Una graella d’activitats per a 
tota la família
Les activitats es desenvoluparan en diver-
sos espais del municipi, entre els quals hi
haurà els tres circuits de fitness, que dis-
posen cadascun de 16 aparells de tonifi-
cació i que es troben a la pista coberta
Martí Gil, a la zona esportiva de les Illes i
a la de Can Dalmases. La graella inclourà
propostes físiques com patinatge, spin-
ning, running o pilates, entre d’altres.

També es preveu la celebració d’un tor-
neig de tennis taula, una jornada de por-
tes obertes de l’activitat de gimnàstica per
a gent gran o un taller de reparació de bi-

cicletes. L’Esportbató inclourà també xer-
rades i jornades formatives que volen con-
solidar entre la ciutadania l’hàbit de
practicar esport a l’aire lliure.

Les activitats es posaran
en marxa els dies 11 i 12

d’abril, coincidint amb la
celebració de La Portals,

i es tancaran amb la
Cursa de l’Alba



UN CAMINO A 
NINGUNA PARTE
Si CiU hubiera dedicado a
negociar con el gobierno
de España una cuarta
parte del tiempo que ha
dedicado a negociar con
el señor Junqueras, para

hacer una consulta o elecciones separatistas, los
presupuestos de la Generalitat y, con ellos, la situa-
ción de los catalanes y catalanas serían muy dife-
rentes. El año 2014 debería haber sido el año del
despegue y de la recuperación económica; sin em-
bargo, la mayoría de municipios se han visto inmer-
sos en una deriva que nada tenía que ver con la
política local.

Sus esfuerzos, como los del equipo de gobierno
de Collbató, dedicados a un camino a ninguna
parte, tanto en nuestro municipio como en el resto
de Cataluña, han restado capacidad para crecer,
para innovar, para captar inversiones del exterior,
para generar empleo, para hacer políticas sociales,
etc. Pero lo peor es que 2015 parece abocado a se-
guir la misma senda, ya que los presupuestos de la
Generalitat para este año, pese a la delicada situa-
ción económica catalana, siguen priorizando su de-
lirio separatista, creando 50 nuevas embajadas, más
la de Roma y Viena, invirtiendo casi 140 millones en
propaganda separatista, más que que en ayudas so-
ciales, suprimiendo la financiación a las escuelas
bressol, recortando en sanidad, educación o enca-
reciendo nuevamente las tasas universitarias, etc.

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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EL NOSTRE 
COMPROMÍS
Encarem els darrers mesos
del mandat municipal i
serà, de ben segur, hora
de balanços i repàs a la
feina feta. No obstant,
l’acció de govern no s’a-

tura i, des del nostre punt de vista, sempre amb la
mirada posada en el futur, la resposta a les necessi-
tats bàsiques de la població i la construcció del
model de poble que volem. Aquest és el compromís
dels Socialistes de Collbató, liderats per l’Ana
Úbeda.

Així, en el passat número de la revista s’infor-
mava de la darrera iniciativa del govern municipal,
el pla de treball i negociació amb la Generalitat de
Catalunya que ha de portar, en el proper mandat
municipal, a la construcció del nou Centre d’Aten-
ció Primària de Collbató: una iniciativa del govern
municipal que vol dotar el poble d’un equipament
de salut imprescindible i llargament reivindicat.

L’Ajuntament ha proposat un espai adequat a les
necessitats del servei, de 304 m2, a la primera
planta del Casal de Cultura. Es busca l’accés als re-
cursos necessaris amb l’adhesió del Ple Municipal,
el passat 19 de gener, a un fons estatal d’impuls
econòmic adient per a finançar la inversió i es man-
tenen converses amb la Generalitat per a tancar la
proposta definitiva.

Aquesta és la nostra forma d’entendre la política
municipal: detectem la necessitat, elaborem la pro-
posta i perseguim les aliances necessàries per a as-
solir l’objectiu, sempre des d’una visió local, on les
necessitats dels ciutadans i ciutadanes de Collbató
estableixen les prioritats de la nostra acció de go-
vern del primer al darrer minut. Aquest és i serà el
nostre compromís.

Agrupació dels Socialistes de Collbató

TOTS ELS POLÍTICS
SÓN IGUALS, NO
PENSO VOTAR MÉS!
Segur que t’ho estàs plan-
tejant, cada vegada que
els veus a Internet, a la te-
levisió, als diaris. I tens raó,
saps? Tots hem confiat

massa en ells i, per unes coses o unes altres, al final
ens han traït miserablement...: «Se siente». Ni tan
sols se’ns ocorre pensar que, davant tanta gravetat,
la justícia farà el seu treball perquè no torni a repe-
tir-se. On hem arribat, eh?

A nivell municipal és diferent: dónes el vot a algú
que veus cada dia comprant el pa o a la porta de
l’escola i a qui pots dir a la cara si fa bé la seva feina
o no; al capdavall, a aquest veí o veïna que un dia
decideix presentar-se per intentar fer que funcioni
millor el poble. No dubtis que tu també podries ser
aquest candidat a alcalde o alcaldessa. I si fos així,
per què no hauríem de confiar en tu, els altres?
Segur que tindries les millors idees per a Collbató,
per a la seva gent. Jo mateix et votaria a tu, al teu
decidit deler davant aquest gran repte. No estaries
sol o sola, pots comptar-hi!

I si governessis els pròxims quatre anys, donaries
el millor de tu perquè coneixes Collbató i els qui hi
viuen. Tens clar que un lloc tan increïble com aquest
ha de cuidar-se en tots els detalls, amb il·lusió i co-
neixement. Els teus projectes, i els dels qui estan
amb tu, ho farien possible. Seria un camí dificultós,
però necessari perquè, d’una vegada, canviï allò que
ha de canviar. Ho faries millor que els qui han estat
fins ara: per això sortiries a guanyar i guanyaries. I
amb tu, Collbató!

Per això, quan arribin les eleccions: pensa en Coll-
bató, pensa en el GIC.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

facebook.com/gic.collbato

LA COMARCA 43
Estem fermament conven-
çuts que volem ser un país
normal. Aquesta realitat
només serà amb la volun-
tat i la feina constant i ri-
gorosa dels catalans i de
les catalanes.

Aquests dies s’ha parlat molt del Moianès, i de la
defensa aferrissada que han fet els seus ajunta-
ments per aconseguir una realitat llargament desit-
jada. Estan a la recta final i properament ho
decidiran els seus veïns en referèndum. Ara ens toca
a nosaltres, ara li toca al Montserratí!

L’última modificació de les nostres comarques fou
l’any 1988, afegint-ne 3, tot i que la Mancomunitat
ja ho va proposar a l’any 1924.

Històricament, el Montserratí és una cruïlla entre
grans comarques a la falda sud-est de la muntanya.

Ja a l’informe Roca de l’any 2000 sobre el model
d’organització territorial, el Montserratí hi encabiria
perfectament. Però, i nosaltres, els veïns de Coll-
bató, on volem ser?

L’evolució del sentiment identitari del «Baix
Nord», com se’ns anomena a la comarca, es reforça
amb aquest informe. 15 anys després, el nostre sen-
timent de pertinença al pla de la muntanya i la llu-
nyania cada vegada més palesa de les poblacions
industrials del delta del Llobregat i de l’àrea metro-
politana ens exigeixen una ferma defensa del nou
mapa, una realitat que asseguri els recursos i els
mitjans adaptats a la realitat geogràfica i social i que
permeti una millor qualitat de vida.

Aquesta serà una reivindicació que caldrà treba-
llar, defensar i gestionar amb rigor, seriositat, co-
ratge i convenciment davant les institucions
competents. El nostre país comença a la nostra co-
marca i al nostre ajuntament.
M. Teresa Casanovas
CiU Collbató

CANDIDATURA 
ÀMPLIA, D’ESQUERRES
I INDEPENDENTISTA
Amb el 24 de maig a tocar,
estem a les portes d’unes
eleccions municipals en les
quals podem fer un pas
endavant en la construcció

d’un nou país net des dels ajuntaments. Conscients
de la seva transcendència, ERC vam proposar a altres
grups la configuració d’una candidatura collbatonina
àmplia, d’esquerres i independentista, que no fos
una simple suma de grups polítics ja existents, sinó
la creació d’un projecte nou que incorporés tots els
independents que s’hi vulguin sumar: una proposta
ambiciosa que trencava l’esquema polític del poble
fins ara, fent-lo molt més inclusiu i participatiu.

Hauríem volgut demostrar que es poden superar
les diferències locals en pro d’un compromís clar amb
el procés d’independència des d’una òptica d’esquer-
res i de progrés, coherent amb el posicionament que
el consistori ve mantenint darrerament, en mostrar-
se majoritàriament a favor de les mocions i declara-
cions de caràcter independentista.

Malauradament, no ha estat possible. Malgrat in-
tentar facilitar aquest acord amb alternatives ja exis-
tents en altres municipis, els socialistes de Collbató
han decidit continuar lligats a unes sigles del PSC cla-
rament contràries al procés, i la proposta no ha pros-
perat tampoc amb altres grups.

Però no renunciem al nostre desig. Seguirem tre-
ballant per construir una candidatura oberta a tot-
hom qui vulgui treballar per Collbató i es
comprometi que el nostre poble jugui un paper actiu
en el procés cap a la independència. Volem un nou
ajuntament al servei de la gent, pròxim i transparent.

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

collbato@esquerra.org
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El projecte 
«Portes Obertes»
es trasllada a
l’antic casal 
d’avis
Els joves que participen
en aquest programa de
suport a l’estudi disposen
ara de dues sales i un
espai a l’aire lliure per a
fer activitats dirigides

El recent trasllat del casal d’avis ha
permès alliberar un equipament que
el consistori ha decidit adequar per a
acollir els infants i joves que partici-
pen en el programa «Portes Ober-
tes». Es tracta d’un projecte de
suport educatiu que s’ofereix en ho-
rari extraescolar i que vol ajudar els
participants a millorar el seu rendi-
ment escolar. El programa es desen-
volupa de manera conjunta des del
2008 amb els ajuntaments del Bruc i
Hostalets de Pierola. La nova ubica-
ció disposa de dues sales de 40 m2

cadascuna, bany per a nois i per a
noies i un petit despatx. Les aules es
troben totalment equipades i, en
breu, comptarà també amb connexió
a Internet. També disposa d’un espai
a l’aire lliure on es poden realitzar ac-
tivitats dirigides.

Commemoració del Dia 
Internacional de la Dona
Un sopar, un taller d’automassatge i un torneig de pàdel
són algunes de les activitats previstes per a celebrar la
jornada del 8 de març

Durant els mesos de febrer i març s’han or-
ganitzat tot un seguit d’activitats al muni-
cipi per a commemorar el Dia Internacional
de la Dona. El passat 26 de febrer es va
oferir una taula rodona sobre els usos del
temps amb la intenció d’ajudar la ciutada-

nia a organitzar la seva vida quotidiana. El
divendres dia 6 de març el Casinet acollirà
el Sopar de la Dona amb música en viu. Les
persones interessades han de fer reserva
prèvia al local de l’Associació Dones Coll-
bató (dilluns, dimecres i divendres de 16 a
19 h). En aquest mateix espai, l’entitat ofe-
rirà, el dilluns dia 9 de març, un taller d’au-
tomassatge que també requereix inscripció
prèvia. Finalment, el cap de setmana del
14 i 15 de març se celebrarà un torneig de
pàdel i una activitat de Body Pàdel orga-
nitzats per Slamclub. Hi ha temps per a
apuntar-s’hi fins al 12 de març al mateix
club (carrer Lleida, 2) o a través del web
www.slampadel.com.

Noves activitats per a 
promocionar turísticament 
el municipi
Un tast d’oli gratuït i la possibilitat de conèixer 
més sobre l’entorn són dues propostes que busquen 
un augment del nombre de visitants

Collbató amplia la seva oferta d’activitats
amb la voluntat d’atraure més turisme a
la zona. El proper 15 de març està previst
organitzar una proposta familiar, sota el
títol «I tu, on vius», que vol mostrar als
participants les diferents espècies de flora
i fauna que es poden trobar a l’entorn. Els
visitants poden gaudir d’un nou paquet
que, a més d’aquesta activitat, inclou
també una visita prèvia a les coves del Sal-
nitre. Una altra activitat és un tast d’oli
gratuït i obert a tothom que es farà cada
tercer diumenge de mes, coincidint amb
el Mercat de la Tradició.

En la mateixa línia de promocionar els
atractius turístics del municipi, s’ofereixen
descomptes d’un 10% per a comprar al
Molí de l’Oli per a totes aquelles persones
que presentin una entrada de les coves
del Salnitre i també a la inversa. Una altra

possibilitat de gaudir de descomptes per
a les coves són els cupons per a famílies
que ofereix el Consorci de Turisme del
Baix Llobregat.

La nova ubicació disposa
de dues sales de 40 m2

cadascuna, bany per a nois
i per a noies i un petit

despatx

Els visitants poden gaudir
d’un paquet que inclou
l’activitat «I tu, on vius»
i una visita prèvia a les

coves del Salnitre



El cap de setmana del 20, 21 i 22 de
febrer els carrers del municipi es van
omplir de disfresses per acompanyar
el rei Carnestoltes. La celebració va
començar divendres amb activitats
infantils a la biblioteca i amb el Car-
naval Jove, que va omplir el Casinet
fins ben entrada la matinada. L’acte
més participatiu va ser, un any més,
la rua del Carnaval que es va cele-
brar diumenge al matí i va finalitzar
amb un dinar a la pista coberta.
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Collbató es disfressa per Carnaval

Obertes les inscripcions per a La Portals 2015
La novetat d’aquest any és La Portals Extrem, una prova que inclou la participació
dels esportistes en la caminada i en la marxa en BTT

L’hotel Montserrat & Training Center de
Collbató va acollir el passat 29 de gener la
presentació oficial de La Portals 2015. La
caminada se celebrarà el dia 11 d’abril i tin-
drà un recorregut de 44 quilòmetres, men-
tre que la marxa en BTT, de 59 quilòmetres,
es farà al dia següent. La novetat d’aquest
any és La Portals Extrem, que inclourà la
participació dels esportistes en totes dues
proves. Les inscripcions es poden formalit-
zar al web www.laportals.cat.


