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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 Collbató 93 777 07 59
CAP El Bruc 93 771 01 31
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

Telèfons d’interès

Edita

Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

D.L. B-23138-96

Agenda novembre 2015

DIMECRES 11
Taller: Herbes Remeieres.
Lloc: Casal de Cultura
Dates: 11, 18 i 25 de novembre. 
Hora: 17:00h - 20:30h
Organitza: Ajuntament de Collbató

DIVENDRES 13
Hora del Conte en Anglés.
Lloc: Biblioteca, 17:30h.
Organitza: Ajuntament de Collbató 
i Helen Doron English.

FILMETS: “Curtmetratges, valors i 
diversitat”. Commemoració del dia 
internacional per la tolerància.
Lloc: Casal de Cultura, 20:00h.
Organitza: Ajuntament de Collbató.

DIUMENGE 15
Concert Orgue: Música de Cambra 
Grup Aulos.
Lloc: Església Sant Corneli, 18:00h.
Organitza: Amics de l’Orgue de 
Collbató.

DIJOUS 19
Presentació literària: “Collbató 
Negre”. 
Lloc: Casal de Cultura, 19:00h.
Organitza: Collbató Negre.

DIMARTS 24
Xerrada: Desmaterialització; 
reducció de residus i promoció de 
serveis.
De 19.00 a 20.30 h al Casal de Cultura.

DIMECRES 25
Esmorzar Cambra a Collbató.
Lloc: Casal de Cultura, 8:30h.
Organitza: Ajuntament de Collbató 
i Cambra de Comerç de Barcelona.

Actes de rebuig a la violència vers 
les dones.
Lloc: Exterior del Casal de Cultura.
Hora: 17:30h.
Organitza: Ajuntament de Collbató 
i Associació de dones de Collbató.

Curtmetratge i col·loqui sobre la si-
tuació actual de violència de gènere. 

Lloc: Casal de Cultura, 18:00h.
Organitza: Ajuntament de Collbató i 
Associació de dones de Collbató.

Taller de contes per la prevenció de 
la violència de gènere adreçat als 
més petits. 
Lloc: Biblioteca, 18:00h.
Organitza: Ajuntament de Collbató.

DIJOUS 26
Presentació literària  “Les Dones 
sàvies de la muntanya” de David 
Martí.
Lloc: Casal de Cultura, 19:00h.
Organitza: Ajuntament de Collbató.

DIVENDRES 27
Divendres de foto.
Lloc: Casal de Cultura, 18:00h.
Organitza: ObjectivaMent.

DISSABTE 28
Taller: Cuina d’aprofitament.
De 10.00 a 12.00 al Molí de l’Oli.

Teatre: Obra “Diner (molt) negre”.
Lloc: Casinet.
Dates i Hora: 28 de novembre 
22:00h, i 29 de novembre 18:30h.
Organitza: Grup de teatre La Forja.

EXPOSICIONS
Del 28 d’oct. al 11 de nov.
Exposició: “Cuida’t les dents”.
Lloc: Casal de Cultura.
Horari: Dlls-dvs 10-14h / 16-
20:30h. Dssb. 10-14h.
Organitza: Ajuntament de Collbató i 
Diputació de Barcelona.

Del 9 al 30 de novembre
Exposició: Actuem amb Energia.
Lloc: Casal de Cultura.
Horari: Dlls-dvs 10-14h / 16-
20:30h. Dssb. 10-14h.
Organitza: Ajuntament de Collbató.

Exposició: “La Crònica de Ramon 
Muntaner, el temps dels almogàvers”
Lloc: Biblioteca.
Horari: Dlls-dvs 10-14h /
 16-20:30h. Dssb. 10-14h.
Organitza: Aj. de Collbató i ILC.
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Editorial

REGIDORS QUE CONFORMEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:

Miquel Solà 

Alcalde, Hisen-
da, Organització 
Interna, 
Participació 
i Seguretat 
Ciutadana

Dina Pérez

Educació, 
Benestar social, 
Gent Gran, 
Sanitat, 
Comunicació i 
Transparència

Jordi Riera  

Esports i Joventut

Jordi Serra  

1r Tinent d’Alcalde
Medi ambient, 
Patrimoni i 
Turisme

Eva Trull 

Mobilitat, 
Urbanisme i Via 
Pública

Maria Teresa 
Casanovas

2a Tinent d’Alcalde
Cultura i Promoció 
econòmica

Benvolguts/des veïns i veïnes,

Després de tots aquests dies d’haver treballat com a regido-

ra de Via Pública, Urbanisme i Mobilitat de l’Ajuntament de 

Collbató, he de comunicar-vos que presento la meva renún-

cia com a regidora.

Encapçalar una regidoria és un gran repte personal i reque-

reix d’una gran dedicació, sobretot per a poder portar a ter-

me tots aquells objectius que ens havíem prefixat.

Qui es presenta com a regidor/a, està disposat/da a sacrificar 

moltes hores personals, per tal de millorar en molts aspectes 

el nostre poble. Justament per això, la dedicació a la regido-

ria és molt alta, cosa que requereix que la situació familiar 

i laboral s’hagi de compaginar, i no sempre s’aconsegueix, 

com ha sigut el meu cas.

Deixo un equip de govern al qual admiro per la seva impli-

cació, amb el qual m’he entès perfectament des del primer 

dia. Tot i estar format per diferents ideologies, en el treball es 

forma un sol equip amb un sol objectiu: millorar el municipi 

de Collbató.

Hem presentat molts projectes i d’aquí a endavant, s’aniran 

veient els resultats que a la llarga, seran un benefici per a 

tots.

Només em queda agrair a totes aquelles persones que m’han 

depositat la seva confiança.

Gràcies a tots els collbatonins i collbatonines.

 

Eva Trull i Clos

Regidora d’Urbanisme, Via Pública i Mobilitat.

Ana Úbeda 
Vázquez 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció 
Alsina Solé 
(Socialistes de 
Collbató)

Josep Mª 
Martín Jorge 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
Cuello 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons Obiols 
(Socialistes de 
Collbató)
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Notícies

Es presenta l’equip de biberons del 
Centre d’Esports Collbató

La presentació oficial de l’Equip dels Biberons del Centre 

d’Esports Collbató va tenir lloc el passat diumenge dia 1 

de novembre a la pista poliesportiva Martí Gil. D’aquesta 

manera es donava el tret de sortida a la temporada 2015-

2016 dels més petits del club, tal com ja es va fer amb els 

equips de la resta de categories el passat mes d’octubre.

La Grossa de Cap d’Any visita Collbató

La Grossa de Cap d’any va visitar Collbató el passat diumenge 

11 d’octubre per promocionar la loteria de Cap d’Any, 

organitzada per la Generalitat de Catalunya. Durant la seva 

estada, el singular personatge, que va visitar el Mercat i les 

seves rodalies, va passejar també pels carrers del municipi 

tot fent un recorregut pels racons més emblemàtics de 

Collbató i saludant a collbatonins i visitants.

Comencen les obres d’ampliació del Bonpreu
Coincidint amb l’ampliació del Bonpreu es reordenarà la circulació entre l’Avin-
guda del Centenari i l’Avinguda Principal.

La cadena catalana de supermercats Bonpreu ha iniciat ja 

les obres d’ampliació que suposaran la construcció d’un 

nou local comercial al terreny adjacent a l’actual. Aquest 

nou espai comptarà amb 1.000 m2 destinats a la venda de 

productes no alimentaris, amb productes dedicats al món 

del bricolatge, a més d’un basar. Alhora, quedarà una zona 

lliure per a la creació de dos locals comercials més, de 110m2 

cadascun.

Aquesta ampliació comportarà, també, la creació de nous 

llocs de treball, encara per definir, que seran publicats a 

la web de Bonpreu, on tothom qui estigui interessat/da es 

podrà inscriure. 

https://www.bonpreu.cat/ofertes_treball1.php

Coincidint amb aquesta ampliació, l’Ajuntament de Collbató 

vol millorar la seguretat viària a la cruïlla entre l’Avinguda 

Centenari Amadeu Vives i l’Avinguda Principal. D’aquesta 

manera, s’iniciarà la construcció d’una rotonda que millorarà 

l’ordenació del trànsit, i es millorarà també l’accessibilitat 

dels passos de vianants en aquest punt.
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Breus

Gran participació a la paella de la gent 
gran

El passat dissabte 17 d’octubre, el Casal d’Avis va 

organitzar la tradicional paella de germanor per a la gent 

gran. Enguany, la trobada s’ha celebrat al menjador del 

col·legi Mansuet, una alternativa municipal per aquests 

tipus d’actes molt celebrada per l’organització. 

L’assistència va ser tot un èxit, amb més de cent persones 

que van participar en un ambient cordial i d’allò més festiu.

Restricció d’accés a la Cova Freda

L’Ajuntament de Collbató començarà a restringir l’accés 

a la Cova Freda a causa del mal estat de la cavitat i, alhora, 

per evitar l’extinció de la colònia de ratpenats que hi 

habiten. Aquesta mesura s’ha pres arran d’un estudi 

publicat pel Patronat de la Muntanya de Montserrat que en 

recomanava el tancament parcial. Només podran accedir a 

la Cova un nombre limitat de visitants a través d’empreses 

especialitzades i homologades.

Atorgades les beques de l’Esportbató 
2015

L’Ajuntament de Collbató ha destinat les beques de 

l’Esportbató 2015, per valor de 3.300€, en concepte d’ajuts 

a usuaris d’entre 3 i 18 anys provinents de famílies amb 

dificultats econòmiques per tal que puguin desenvolupar 

amb normalitat les activitats esportives previstes al municipi.

Divendres de foto

El darrer divendres de cada mes el Casal de Cultura de 

Collbató dedica una tarda al món de la fotografia de la mà 

d’ObjectivaMent, l’associació fotogràfica del nostre poble. 

Aquesta iniciativa vol aportar als inquiets per la foto un espai 

de debat, formació i intercanvi d’experiències sobre aquesta 

disciplina. Cada trobada se centra en un monogràfic sobre un 

tema que s’articula per mitjà d’audiovisuals, tallers i taules 

rodones.

Vols compartir cotxe?

L’Ajuntament de Collbató disposa d’un servei de 

compartició de cotxes, al lloc web municipal, amb 

l’objectiu de posar en contacte persones que volen 

compartir el seu vehicle privat quan realitzen 

desplaçaments per motiu de feina, oci o negocis i que 

busquen, alhora, dividir-ne les despeses. Paral·lelament, 

el Consistori ha obert un grup de Whatsapp, amb el número 

647 74 42 83, que administrarà la Guàrdia Municipal i on 

també s’informarà de temes relacionats amb la mobilitat 

(retencions, talls, meteorologia, etcètera).

Tancats temporalment els accesos a 
les Coves del Salnitre

A causa de les intenses pluges caigudes darrerament, una 

esllavissada de roques a la muntanya de Montserrat ha 

deixat impracticables les escales d’accés a les Coves del 

Salnitre. Aquest fet, que no va ocasionar danys personals, 

ha obligat a tancar el camí d’accés a les Coves del Salnitre 

des de l’Àrea d’Esplai la Salut. De la mateixa manera, 

també és tancat el camí de les Feixades cap a la Santa Cova. 

Per aquest motiu, totes les visites a les Coves restaran 

anul·lades temporalment.
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Notícies

S’inaugura l’exposició 
“L’Orgue, un instrument 
en evolució contínua”

El passat dimecres 21 d’octubre es va inaugurar als locals 

d’Artesania de Catalunya, l’exposició  “L’orgue, un 

instrument en evolució contínua”, que destaca l’obra del 

mestre orguener collbatoní Albert Blancafort, recent Premi 

Nacional d’Artesania.

A la mostra el públic pot trobar instruments tan 

emblemàtics de Blancafort com l’orgue de la Basílica de 

Montserrat, el de la Sagrada Família, el del Palau Güell o el 

de l’Auditorio de Tenerife, tots amb un marcat caire d’estil 

contemporani.

Un recorregut que es combina amb fotografies de grans 

dimensions dels instruments esmentats, del seu procés 

productiu, a més d’una maqueta de dos metres d’alçada de 

l’orgue de Montserrat, entre d’altres ofertes.

Dels actes previstos destaquen, a més de conferències i 

una taula rodona, diverses audicions d’orgue i pianola 

que interpretaran músics de primer ordre com l’organista 

Montserrat Torrent, de 89 anys.

Per qui vulgui acostar-s’hi recordem que la mostra 

s’allargarà fins al proper dia 15 de novembre i que tindrà 

un horari de visita de dilluns a dissabte de 10 a 20h i els 

diumenges i festius de 10 a 14h.

Collbató va celebrar les 
Jornades Europees de 
Patrimoni

Del 9 a l’11 d’octubre van tenir lloc les Jornades Europees 

de Patrimoni, que a Collbató es van centrar en els 

actes del bicentenari del pintor Claudi Lorenzale, molt 

vinculat al nostre poble. Les Jornades van incloure una 

conferència feta per l’historiador de l’art Joan Reverté, 

una exposició d’obres de Lorenzale a Can Rogent que 

van visitar més de 250 persones i diverses activitats al 

Molí de l’Oli: un taller de sabons i una visita guiada amb 

tast d’olis locals.

La Castanyada passa per 
Collbató
Collbató celebra la Castanyada amb 
diversos actes.

La Castanyada sempre és motiu de celebració entre el veïns 

del poble. I, enguany, no n’ha estat pas una excepció. 

Per aquest motiu l’Ajuntament de Collbató va organitzar 

diversos actes participatius els dies 30 i 31 d’octubre i 1 

de novembre, tot coincidint amb una de les festes més 

nostrades de Catalunya.

Després de les celebracions de la Castanyada organitzades 

per les escoles i les AMPA, la festa es va traslladar al Casal 

de Cultura, on vam gaudir de la presència de la castanyera, 

vam riure amb l’actuació del Professor Karoli, i els més 

petits van poder participar també en diversos tallers, tot en 

un ambient lúdic i marcat per la tradició. 

La festa va continuar a la nit amb la celebració de la 

Castanyada solidària al Casinet, organitzada per l’Associació 

Collbató per la Solidaritat, amb un sopar de germanor i ball.

Divendres i dissabte també es va poder fer un viatge 

històric des de la necròpoli ibèrica de temps immemorials 

fins a la moderna i importada tradició de Halloween, en 

un recorregut per les entranyes de les Coves del Salnitre 

anomenat “Viatge a l’inframón”. 

Finalment, el diumenge, dia de Tots Sants, l’activitat 

del Bosc del Terror, organitzada per l’Associació Joves 

Collbató, va rebre més de 400 visitants, grans i petits, 

que van passar una estona amb els personatges més 

terrorífics del nostre poble. 
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Notícies

Collbató es vesteix de Nadal

Les tradicions formen part del nostre poble, i el Nadal n’és 

una de les més màgiques. Un dia assenyalat al calendari 

dels collbatonins per empeltar-se d’allò que s’anomena 

l’esperit nadalenc. És per això que, com ja és habitual a 

Collbató, s’organitza, quan s’acosten aquests dies festius i 

familiars, la popular Fira de Nadal.

Una exposició de productes de tota mena: des de les 

clàssiques menges d’aquesta època fins al pessebre vivent 

que, com a novetat d’enguany, desenvoluparà una història 

pels carrers del nucli antic i al voltant de les parades. Tot 

passant per la mostra dels típics avets per decorar la casa, 

tot tipus d’obres manufacturades i artesanes relacionades 

amb el Nadal, actuacions de titelles, racons infantils amb 

tallers per a les famílies i, fins i tot, passejades amb ponis.

Aquest any la fira passa de dos dies a un, i serà el dissabte 12 

de desembre quan podreu gaudir d’una proposta especial 

per a unes dates especials.

Reserva les teves compres de Nadal per aquest dia i fes-les 

especials.

M’Organiczo: campanya informativa 
de millora de la recollida selectiva de 
matèria orgànica a Collbató

La matèria orgànica que es recull a Collbató encara conté 

part de plàstics que majoritàriament provenen de les 

bosses on es diposita aquesta fracció. Per això, la millor 

manera d’evitar-ho és utilitzant bosses compostables. 

Des de fa temps, l’ordenança municipal de residus fa 

obligatori l’ús d’aquest tipus de bosses per a la recollida 

de la matèria orgànica. Per aquest motiu, s’inicia una 

campanya amb l’objectiu de recordar als ciutadans 

l’obligatorietat d’utilitzar-les.

La campanya inclourà, entre d’altres accions, una carpa 

informativa amb un taller participatiu. Aquesta carpa se 

situarà el dia 12 de desembre al voltant de la Fira de Nadal, 

el dia 19 de desembre a l’entrada del Bonpreu i dos dies 

més a les escoles del municipi per tal que hi participin 

els alumnes. I el mes de gener es lliurarà amb la revista 

Collbató Informa una targeta bescanviable gratuïtament 

per un paquet de bosses compostables per cada habitatge 

de Collbató.
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Ocupació

El programa de Garantia Juvenil és una iniciativa de la 

UE per facilitar l’accés dels joves d’entre 16 i 30 anys 

al mercat laboral, amb l’objectiu de que aquests joves 

rebin una oferta d’educació continuada, ocupació, o bé 

un període de pràctiques després d’acabar l’educació 

formal o quedar aturats.

Els requisits que s’han de complir per inscriure’s al 

Programa de Garantia Juvenil són:

• Tenir nacionalitat espanyola, o bé ser ciutadans de la 

UE, dels Estats membres de l’Acord Econòmic Europeu, 

o Suïssa, que es trobin a Espanya en exercici de la lliure 

circulació i residència. També podran inscriure’s els 

estrangers titulars d’una autorització per residir en 

territori espanyol que habiliti per treballar.

• Estar empadronat a qualsevol municipi de Catalunya

• Tenir més de 16 anys i menys de 30 en el moment de 

sol·licitar la inscripció en el Fitxer del Sistema Nacional 

de Garantia Juvenil.

• No haver treballat en els 30 dies naturals anteriors a la 

data de presentació de la sol·licitud.

• No haver rebut accions educatives que comportin més 

de 40 hores mensuals en els 90 dies naturals anteriors a 

la data de presentació de la sol·licitud.

• Presentar una declaració expressa de tenir interès a participar 

en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, adquirint un 

compromís de participació activa en les actuacions que es 

desenvolupin en el marc de la Garantia Juvenil.

La sol·licitud es podrà fer mitjançant el portal web 

www.garantiajuvenil.gencat.cat, mitjançant DNI o 

certificat electrònic, o bé omplint un formulari a la 

mateixa pàgina.

Un cop inscrit, en un termini màxim de 30 dies se’l 

contactarà per realitzar una primera entrevista. A més 

s’oferirà un servei d’atenció personalitzada al jove, on 

es farà la seva acollida i una primera identificació dels 

seus objectius professionals i competències, així com un 

itinerari per ajudar-lo a trobar feina, millorar la seva 

ocupabilitat i assessorar-lo en l’emprenedoria.  

El Programa de Garantia Juvenil dóna suport i ajuts 

a empreses per a la contractació de joves inscrits 

al programa. Les empreses amb centre de treball a 

Catalunya es poden beneficiar dels programes i les 

subvencions vigents de la Generalitat de Catalunya 

en matèria de formació i ocupació, als quals es poden 

sumar les bonificacions a la contractació previstes en la 

Garantia Juvenil. En el marc d’aquesta iniciativa de la 

UE per reduir l’atur juvenil, s’han posat en marxa un 

conjunt d’actuacions i mesures enfocades a l’estímul 

de la contractació de joves en situació de vulnerabilitat 

educativa, formativa o laboral. Els incentius previstos 

seran, en tot cas, acumulables i compatibles amb els 

programes, ajuts i subvencions del Servei d’Ocupació 

de Catalunya (SOC).

Coneix el programa de Garantia Juvenil
Obertes les inscripcions per al programa de formació destinat a joves d’entre 16 i 
30 anys aturats o a aquells que volen seguir formant-se professionalment
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Opinió

Enfortiment a l’equip de 
govern

Des del Grup d’Independents 
de Collbató volem fer arribar 
a tothom la tranquil·litat que 
l’equip de govern cada dia està 
més enfortit. 

Durant aquests darrers dies, 
s’han llegit i sentit moltes 
“coses” en relació amb el nos-
tre grup i en especial sobre el 
nostre cap de llista, Jordi Ser-
ra, però que no s’apropen a la 
realitat.

Quan les persones debaten i 
treballen per un projecte en 
comú en el qual creuen, se 
l’estimen molt i defensen, a 
vegades la passió pel propi 
projecte ens fa arribar al límit. 
Però el nostre funcionament, 
democràtic, pròxim, partici-
patiu  i transparent, ens ajuda 
a resoldre qualsevol obstacle. I 
no podem confondre la trans-
parència amb la imprudència. 
Cal fer servir el sentit comú, la 
paciència i la força col.lectiva 
per decidir la millor opció per 
al projecte comú. El GIC  avui  
és un grup de persones cohesi-
onades,  enfortides i amb mol-
tes ganes de continuar treba-
llant fins al límit en el projecte 
que els uneix: Collbató.

Cap membre del GIC ha deixat 
de formar part del grup. A ve-
gades, en els grups hi ha movi-
ments interns, sense que això 
impliqui un motiu negatiu. 
Actualment al GIC estem en 
creixement, conservant l’es-
perit de lluita, i aquests dar-
rers dies hem generat encara 
més ganes de seguir endavant. 
I seguir endavant amb la resta 
d’equip de govern. Perquè  la 
coalició entre ERC, GIC i CDC 
segueix unida i compromesa 
en el programa de govern que 
els va portar a treballar junts, 
per canviar tot el que calgui 
per millorar la qualitat de vida 
dels veins i veïnes de Collba-
tó, a qui volem agrair la vostra 
confiança. 

Segona crisi de govern

A l’anterior Collbató Informa 
vam anunciar una primera 
crisi de govern, prenent com a 
referent la notícia publicada al 
“777-Comunica” d’Esparre-
guera, en la qual el regidor del 
GIC Jordi Serra anunciava que 
abandonava la formació degut 
a discrepàncies amb aquells 
qui uns mesos abans li havien 
fet confiança escollint-lo cap 
de llista. Jordi Serra va res-
pondre a la notícia dient-nos 
als Socialistes de Collbató 
que estàvem equivocats i que 
abans de publicar res ens ca-
lia contrastar les dades. Com 
que la notícia de referència era 
pública, i per tant inqüesti-
onable quan al contingut, al 
final Jordi Serra i el GIC s’han 
vist obligats a emetre un co-
municat conjunt per mirar de 
sortir del pas. Tot i que el text 
és d’allò més enrevessat, hom 
pot endevinar que al final Ser-
ra no abandona el GIC, però a 
condició que la formació es 
doblegui a les seves pretensi-
ons. 

Casualment, pocs dies des-
prés d’aquest afer hem sabut, 
a través d’ella mateixa, que la 
número dos del GIC, Eva Trull, 
té previst dimitir com a regi-
dora, la qual cosa vol dir que, 
amb tota probabilitat, el seu 
lloc l’ocuparà Josep Estradé, 
número tres de la llista. És 
a dir, es repeteix la mateixa 
situació viscuda a l’anterior 
legislatura: una persona es 
presenta a eleccions i poste-
riorment una altra ocupa el 
seu lloc. El GIC, òbviament, 
ens dirà que la regidora plega 
“per motius personals”, i a 
partir d’aquí, que cadascú ex-
tregui les seves pròpies con-
clusions. 

Grup Municipal del Socialistes 
de Collbató

Nova etapa a ERC Collbató

La secció local d’ERC a Coll-
bató ha viscut uns canvis im-
portants durant els darrers 
mesos. Per una banda, ha 
experimentat un increment 
considerable de militants, 
simpatitzants i col·laboradors, 
al que cal afegir que, arrel dels 
resultats obtinguts a les dar-
reres eleccions municipals de 
maig, i com a conseqüència 
de l›acord amb el GIC i CDC, 
ERC ha entrat a formar govern 
aportant 3 regidors i assumint 
l’alcaldia.
Això, a més, han coincidit 
amb un moment polític inèdit 
al país, en què el paper d’ERC 
és fonamental per assolir l’ob-
jectiu de la construcció d’una 
nova república catalana, i la 
mobilització de la nostra gent 
és imprescindible per empè-
nyer el procés endavant.
Degut a aquests canvis, la sec-
ció local s’ha reorganitzat in-
ternament per adaptar-s’hi a 
aquest escenari nou per no-
saltres, amb una forta presèn-
cia institucional a nivell local, 
però també amb un compro-
mís inequívoc de continuar 
sent una eina al servei del po-
ble.
ERC Collbató ha definit una 
nova forma de funcionament 
intern i ha escollit una nova 
executiva local, presidida per 
l’Enric Macià Fresquet i que 
tindrà com a nou secretari 
d’organització l’Àlex Sama-
ranch. S’incorpora també la 
Núria Torné com a Secretària 
de la Dona i Serveis Socials. 
Tots tres estan vinculats a di-
verses entitats locals. Els tres 
regidors actuals -Miquel Solà, 
Dina Pérez i Jordi Riera- com-
pleten aquest nou equip.
Més enllà de l’executiva local, 
s’ha definit també les respon-
sabilitats sectorials d’altres 
membres vinculats a la secció 
local, militants o no, per po-
der fer front a aquesta nova 
realitat i poder seguir fent 
créixer el projecte d’esquerres 
i republicà a Collbató.

Properament farà cinc mesos 
des de la constitució del nou 
Ajuntament. Des de la feina de 
l’equip de Govern i de la res-
ponsabilitat de cada regidoria 
s’està treballant en un seguit 
d’àmbits que es permetran 
disposar de més eines. Tenim 
moltes coses endegades que 
properament es posaran en 
marxa i que indubtablement 
repercutiran en un millor fun-
cionament de l’Ajuntament.
En Promoció Econòmica cal 
treballar, i ho fem, en un se-
guit de mesures que perme-
tin un desenvolupament local 
creixent i sostingut. En aquest 
moments ja s’ha iniciat el pro-
grama d’emprenedoria “Fem 
xarxa Fem empresa” destinat 
a emprenedors que es duu a 
terme amb d’altres pobles ve-
ïns. Les primeres d’aquestes 
accions s’han fet a Collbató i 
seguiran de forma rotativa per 
la resta de pobles.
Per primera vegada acollirem 
una de les trobades de Cambra 
de Comerç de Barcelona, que 
a més de promoure activitats 
empresarials al Baix Llobregat 
Nord, donen visibilitat i conei-
xement de la nostra realitat.
Disposar d’una xarxa genero-
sa per a que els nostres joves es 
puguin acollir a programes que 
els ajudin a la seva formació i a la 
seva inserció laboral, és una de 
les prioritats d’aquest govern. 
Properament es farà la primera 
xerrada per donar a conèixer el 
programa europeu de “Garantia 
Juvenil“ a Collbató a càrrec de 
personal responsable del SOC.
Dissenyar plans d’ocupació i 
col·laborar activament amb 
aquells organismes oficials que 
ens permetran disposar de més 
recursos i per tant de més ac-
cions, està ara mateix sobre la 
taula en caràcter d’urgència.
En aquests àmbits no es pot 
sinó treballar per dotar al poble 
dels recursos necessaris per la 
promoció econòmica i cultu-
ral, que han d’ajudar al benes-
tar de les famílies, empreses i 
entitats de Collbató.
Moltes coses a fer i amb molta 
il·lusió per millorar Collbató.
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