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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 febrer 2016

DIMECRES 17

19:30 h al Casal de Cultura

Espai Concert Audició Escola de 

Música

Organitza: Ajuntament de 

Collbató 

DIJOUS 18

19:00 h al Casal de Cultura

Presentació literaria, “Els Crims 

nostrats”

Conversa amb JR Armadàs i 

Marc Carrete coautors de l’obra 

Gaudeix de la novel·la negra

Organitza: Collbató Negre

DISSABTE 20

11:00 h a la Biblioteca

Matins a la Biblio: “Conte amb veu 

i signes”

Vine a gaudir d’un conte per a 

infants amb veu i llengua de signes 

amb l’equip d’El Cep i la Nansa 

Organitza: Ajuntament de Collbató

DIMECRES 24

11:00 h a la Biblioteca

Club de lectura: trobada amb 

Salvador Domènec coautor de 

“Amb ulls de nena”

Organitza: Ajuntament de Collbató

DIVENDRES 26

18:00 h al Casal de Cultura

Divendres de foto: Pobresa, abús, 

desesperació i fotografia

Projecció del documental “Born 

into Brothels” de Zana Briski i 

Ross Kauffman

Organitza: ObjectivaMent 

(Assoc. Fotogràfica de Collbató)

19:00 h a la Biblioteca

Club de lectura: “Se sabrà tot” de 

Xavier Bosch

Trobada mensual del club de 

lectura per comentar l’obra 

indicada

Organitza: Ajuntament de Collbató

EXPOSICIONS

Adrià Gual, l’escenògraf de la 

modernitat

Del 10 de febrer al 18 de març

Lloc: Biblioteca (Casal de Cultura)

Horari: De Dlls-Dssbt (10-14h)

Dlls-Dvs (16-20:30h)

Mostra que dóna a conèixer la 

figura d’Adrià Gual, fundador de 

l’Institut del Teatre i renovador 

del teatre i l’escenografia catalana 

de principis del segle XX 

Orgues de Collbató, una tradició 

viva

Del 21 de febrer al 6 de març

Lloc: Casal de Cultura. Horari: 

De Dlls-Dssbt (10-14h). Dlls-Dvs 

(16-20:30h)

Mostra que dóna a conèixer 

l’obra del taller “Orgueners de 

Montserrat” del mestre Albert 

Blancafort, premi Nacional 

d’Artesania 2015

Programa d’activitats:

Diumenge 21

17:00 h Inauguració exposició 

Visita guiada (Casal de Cultura)

18:30 h Concert Paolo Oreni 

(Església)

Dissabte 27

17:00 h Taula rodona “Collbató i la 

Garriga dos municipis lligats per 

la música”. Audició de Carles Gª 

de Castro (Pianola)

Diumenge 6 març

17:00 h Cloenda exposició. 

Homenatge a Josep Giménez 

(Casal de Cultura)

18:30 h Concert d’Orgue per 

Bernat Ballbé (Església St. Corneli) 
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Ajuntament

REGIDORS QUE COMPONEN LA CORPORACIÓ MUNICIPAL:

Miquel Solà 

Alcalde.
Regidor d’Hisen-
da, Seguretat 
ciutadana, Or-
ganització Interna 
i Participació.

solanmq@collba-
to.cat

Dina Pérez

Regidora d’Edu-
cació, Benestar 
Social, Gent Gran, 
Sanitat, Comuni-
cació i Transpar-
ència.

perezrdn@collba-
to.cat

Jordi Riera

Regidor d’Esports 
i Joventut.

rierahj@collbato.
cat

Jordi Serra  

Primer tinent 
d’alcalde.
Regidor de Tu-
risme, Patrimoni i 
Medi Ambient.

serramjrds@
collbato.cat

Josep Estradé 

Regidor d’acció 
territorial i mo-
bilitat.

estradecj@collba-
to.cat

Maria Teresa 
Casanovas

Segona Tinent 
d’Alcalde
Regidora de Cultura, 
Promoció Econòmi-
ca i Comerç. 

casanovasam@
collbato.cat

En el darrer ple ordinari celebrat el 18 de gener passat es 

van aprovar els pressupostos municipals per al 2016.

Algunes dades:
Pressupost: 4.824.984,79 €

Inversions amb recursos propis: 421.300 €

Despeses de personal: 1.843.508,72 €

Les línies estratègiques en què es vertebra el pressupost 

municipal per al 2016 responen a les prioritats definides 

en el pla de govern municipal:

1) Inversions per a la millora dels serveis essencials per 

la població. S’ha dotat de partides per executar inversi-

ons formulades en el Pla director de l’Aigua (70.000 €) 

per millorar la xarxa o el Pla director del Clavegueram 

(150.000 €). Es manté la inversió en enllumenat públic 

(45.000€) i es preveuen actuacions de millora de l’espai 

públic (85.000€).

2) Enfortiment de la promoció econòmica i les polítiques 

d’ocupació. Més enllà dels recursos que s’obtinguin per 

part de la Diputació per poder implantar plans d’ocupa-

ció local, s’ha dotat l’àrea de promoció econòmica amb 

S’aprova el pressupost pel 2016
nous programes per emprenedors, de suport a les empre-
ses i per la millora de l’ocupabilitat.

3) Racionalització de la política de subvencions. S’han 
ajustat les polítiques de subvencions a la situació real de 
cadascuna de les entitats. La intenció de l’equip de go-
vern és la de treballar en un Reglament de Subvencions 
que les reguli.

4) Reducció de la Fiscalitat causada per la disminució en els 
ingressos de l’Impost de Béns Immobles (52.000 € menys).

5) Potenciació de polítiques de medi ambient i sostenibi-
litat amb l’impuls de nous projectes com el Parc Rural del 
Montserrat o amb la recuperació del patrimoni cultural 
(on s’incrementa fins a 22.000€).

6) Increment de la dotació pressupostària a l’àrea de ser-
veis socials (es destinen 84.000€) on es mantenen pro-
grames existents i se n’afegeixen de nous, com ara el de la 
Targeta Moneder.

7) Millora de les instal·lacions esportives del municipi 
(amb una dotació de 30.000€).

8) Impuls de l’àrea de cultura amb la previsió de noves 
activitats i programacions al llarg de l’any.

Ana Úbeda 
(Socialistes de 
Collbató)

Concepció Alsi-
na (Socialistes 
de Collbató)

Josep Mª Martín 
(Socialistes de 
Collbató)

Salvador Valls 
(Socialistes de 
Collbató) 

Julia Pons  
(Socialistes de 
Collbató)
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Serveis

El Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 1 de febrer ha 

aprovat iniciar la remunicipalització del Servei d’aigua 

potable. D’aquesta manera es dóna per finalitzat el contracte 

que durant 22 anys s’ha mantingut amb Sorea i es reprèn la 

gestió directa de la xarxa.
 
PER QUÈ?

L’accés a una aigua potable, sanejada i a un preu assequible 

és, segons l’ONU, un Dret reconegut que mai s’hauria de 

deixar en mans d’empreses privades. El model privat o 

mixt implica un encariment del servei per a la ciutadania 

per conceptes que no tenen res a veure amb l’aigua, com ho 

són els dividends dels accionistes dels concessionaris i els 

costos encoberts derivats de subcontractacions. Per altra 

banda, les inversions que efectuen les empreses obliguen a 

concessions de no menys de 20 anys, fet que genera que un 

cop transcorregut aquest temps, com va passar a Collbató 

l’any 2009, encara es deguin un munt de diners i s’hagi de 

prorrogar la concessió o indemnitzar l’empresa.  A més, 

hi ha poc interès en fomentar el consum responsable, en 

millorar la xarxa o en explotar els recursos propis, ja que la 

seva retribució es basa sovint en els metres cúbics facturats 

i, per tant, com més quantitat millor. Cal dir també que 

la gestió privada o bé ha estat un obstacle per implantar 

mesures d’estalvi per als veïns de Collbató o aquestes 

mesures han implicat un augment en la retribució del 

concessionari.

QUÈ ENS HEM TROBAT?

• Manca d’explotació de pous existents.

•  Increment desorbitat de compra d’aigua a ATLL a un cost 

que és un 52% superior al del bombeig de l’aigua de pous i 

que representa el 67% dels costos totals.

• Estat molt deficient de la xarxa amb un 55% de fuites.

•  Necessitat d’actuacions imminents a la xarxa que 

comporten inversions per a la seva millora i, alhora, en 

infraestructures (uns 2 milions d’euros).

• Marges de tarifa que no han revertit a la xarxa.

COM HO FEM?

A partir d’ara, Collbató entrarà a formar part del Consorci 

Públic per a la Gestió Integral d’Aigües de Catalunya 

(CONGIAC), que agrupa diversos Ajuntaments implicats 

directament en la gestió de l’abastament d’aigua. Pertànyer 

a CONGIAC ens permet la utilització de les entitats de 

capital íntegrament públic que té creades per a la prestació 

d’aquest servei. En el nostre cas, amb la Societat de capital 

íntegrament públic GIACSA (Gestió Integral d’Aigües de 

Catalunya).

EVOLUCIÓ COMPRA D’AIGUA A ATLL

0
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Compra Aigua 378075 335934 386662 429852 354068 350980 204692 185077 270000 429758 495992 525000

L’Ajuntament reprèn la gestió directa de l’aigua 
potable



TARIFES DE VENDA D’AIGUA 2016

Ús domèstic:

Quota fixa del servei

Fins a 9 m3/trimestre

De >9 a 18 m3/trimestre

De >18 a 27 m3/trimestre

De >27 a 36 m3/trimestre

Més de 36 m3/trimestre

4,75 €/mes

0,2376 €/m3

0,7129 €/m3

1,6255 €/m3

2,1864 €/m3

3,7192 €/m3

Ús no domèstic:

Quota fixa del servei

Fins a 36 m3/trimestre

Més de 36 m3/trimestre

19,97 €/mes

1,9012 €/m3

3,7192 €/m3

EADA:

Quota fixa del servei

Fins a 2400 m3/trimestre

Més de  2400 m3/trimestre

79,85 €/mes

1,9012 €/m3

3,7192 €/m3

Tarifa per fuites:

Ús domèstic 2,6034 €/m3

Conservació comptadors i 
escomeses:

Comptadors

Aforaments

2,57 €/trimestre

5,14 €/trimestre
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Serveis

 1)  Sostenibilitat: Garantir que es prenguin en cada 

moment les decisions oportunes que assegurin la 

sostenibilitat del cicle integral de l’aigua.

2)  Econòmica i Social: Repercutir només els costos 

reals de la prestació dels serveis als usuaris; i 

aplicar tarifes que es fonamentin en els principis de 

capacitat econòmica, equitat, eficiència, senzillesa 

i transparència.

3)  Estructural: Realitzar progressivament les 

inversions necessàries per a què l’aigua arribi als 

usuaris en les millors condicions i minimitzin 

les pèrdues en les xarxes de subministrament 

fins a un nivell màxim del 20% i es recuperin els 

recursos hídrics propis fins al 50% o més del total 

subministrat a la xarxa.

4)  Finalista: Garantir que tots els ingressos que 

s’obtinguin a través de les tarifes d’abastament es 

destinin a sufragar les inversions en la xarxa i els 

costos dels mateixos serveis.

5)  Participativa: Fer un seguiment de la gestió, en tot 

allò que comporta, realitzat amb plena participació 

ciutadana a través del Consell Municipal de Medi 

Ambient.

OBJECTIUS

RESULTAT:

Amb aquestes actuacions combinades, gestió directa, 

millora de la xarxa i utilització de l’aigua de pous es preveu 

un escenari en el qual la reducció de costos portarà a la 

reducció de tarifa i a disposar d’un marge suficient per 

abordar les inversions, amortitzacions i bonificacions 

ecològiques i socials de la tarifa. S’estima que en aquest 

període de 20 anys es podrà reduir progressivament la tarifa 

fins al 12%, es podrà augmentar entre un 50 i un 70% el total 

d’aigua subministrada pels pous i, a més, s’augmentarà 

entre un 75 i un 80% el rendiment de la xarxa.

 

UNA ESTRUCTURA TARIFÀRIA MÉS JUSTA.

1)  S’ha desdoblat l’actual tram 3 (19 a 36 m3) en dos nous 

trams, de 19 a 27 m3, amb una tarifa inferior a l’actual 

tram 3, i de 28 a 36 m3 de manera que els trams de tarifació 

siguin més coherents, s’incentivi l’estalvi i la tarifa sigui 

més equitativa per a les diferents unitats familiars.

2)  Es potencia la tarifa ecològica que amplia els trams de 

consum en 1 m3/mes per persona.

  Per gaudir de la tarifa ecològica cal presentar la sol·licitud 

a les oficines de l’Ajuntament o per e-tram. Ho poden 

fer totes aquelles unitats familiars de 4 o més membres 

empadronats.

3)  S’incrementa l’abast de la tarifació social amb un 25 % 

de descompte en la part fixa i en el 1er, 2on i 3er tram per 

aquelles famílies en situacions de dificultats.

Amb aquesta nova estructura tarifària el nombre de famílies 

beneficiades és enormement superior a les que veurien un 

lleuger increment del rebut, amb reduccions que van des 

del 5% fins al 50% en l’import del consum.
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Serveis

L’encreuament de la carretera B-112 amb el carrer 

Llongànies és un punt de concentració de sinistralitat. 

És per això que Pla General d’Ordenació hi preveu una 

rotonda. Atès que la carretera és de la Diputació de 

Barcelona, s’ha procedit a sol·licitar a l’administració 

l’estudi i execució de l’esmentada rotonda, que es 

construirà, segons la Diputació, durant l’any 2017. 

Mentre no s’executa la rotonda, es procedirà a 

senyalitzar aquest punt amb mitja rotonda, tal com 

preveia l’Estudi de Seguretat Viària de Collbató, 

redactat al novembre de 2013.

Aquesta actuació es combinarà amb la instauració 

del sentit únic –com a mesura de seguretat- a l’accés 

al poble a través de la rotonda que hi ha a la cruïlla 

Millora de la seguretat 
viària

del carrer del Mil·lenari amb el carrer Nou. Aquesta 

segona actuació es farà en el moment de rebre la versió 

detallada de l’Estudi de Seguretat Viària que ja s’està 

redactant, és a dir, que entre dos i tres mesos.

MODIFICACIÓ DE L’HORARI DELS DISSABTES DE LA DEIXALLERIA

Des d’aquest mes de gener l’horari de la deixalleria municipal es reduirà en una hora els dissabtes a la tarda. 

D’aquesta manera, tots els dissabtes de l’any la deixalleria estarà oberta de 16:00 a 19:00h, sense canvis entre 

l’horari d’estiu i d’hivern. 

Disculpeu les molèsties que aquesta reducció de l’horari del servei us pugui ocasionar.

HORARI DE LA DEIXALLERIA:

Dilluns i festius entre setmana tancat.

Dimarts a Divendres:

- ESTIU de 16:00 h a 20:00 h

- HIVERN de 15:00 h a 19:00 h

Dissabtes mati de 10:00 h a 14:00 h 

Dissabtes tarda:

- De 16:00 h a 19:00 h

Diumenges de 10:00 h a 14:00 h i per la tarda es pot 

dipositar bosses de fracció orgànica i fracció resta.

PREU PER MATERIALS:

VEGETAL DE JARDINERIA:

Per cada m3 o fracció de vegetal a partir del segon m3: 

10,00€

FUSTA:

Per cada m3 o fracció de fusta a partir del segon m3: 

8:00€

REBUIG:

Per cada 0,5 m3 o fracció de rebuig a partir del segon 

0,5 m3: 6,00

MATERIALS ADMESOS:

- Vegetal de jardineria

- Voluminosos ( Trastos)

-  Runa d’obres de bricolatge ( entenem com a tal la runa d’aquella petita reparació que es fa un mateix, sense la 

intervenció d’un constructor ni de terceres persones i que no precisa la llicència d’obres municipals).

*Horari d’hivern: a partir de la data del canvi horari de tardor

*Horari d’estiu: a partir de la data del canvi horari de primavera
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Breus

El 18 de gener passat es va aprovar al ple ordinari el Reglament 

del Consell Municipal de Patrimoni amb els vots de l’Equip de 

Govern i amb els vots contraris dels Socialistes de Collbató. 

La voluntat del Consistori és recuperar el nostre patrimoni 

El 4 de novembre passat, un despreniment de rocs de grans 

dimensions va malmetre les escales d’accés a les Coves de 

Montserrat i va tallar també la via d’accés al Parc Natural 

pel camí de les Feixades. La Generalitat de Catalunya, 

propietària dels terrenys, ha resolt ja els problemes tècnics 

i financers que plantejava la reparació i ha començat ja els 

treballs previs per restaurar els trams d’escala ensorrats. Es 

preveu que a l’inici del mes de març les Coves ja estiguin un 

altre cop obertes al públic.

Collbató aprova el Reglament del Consell Municipal del 
Patrimoni

Les Coves es reobriran 
pròximament

històric malmès i conservar el que està en bon estat. Per 

aquest motiu, la partida pressupostària s’ha incrementat 

en aquest sentit amb la voluntat de preservar el nostre 

passat i poder-lo fer extensible a les generacions futures.
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Cultura

Del 21 de febrer al 6 de març l’Ajuntament de Collbató 

organitza al Casal de Cultura l’exposició “Els orgues de 

Collbató, una tradició viva”. Una mostra que presenta l’obra 

del mestre artesà orguener, Albert Blancafort, guardonat 

amb el premi Nacional d’Artesania 2015 per la seva 

excel·lència en l’ofici, reconeguda a nivell internacional, 

per la seva tasca de recerca i innovació constant i pel seu 

activisme en la difusió de l’orgue en la nostra societat.

La mostra dibuixa, a través de diversos elements relacionats 

amb la construcció d’orgues, la tradició d’aquesta activitat 

a Collbató. Com també la família Blancafort, amb quatre 

generacions de creació musical unides per la tècnica.

L’exposició anirà acompanyada d’un programa d’activitats, 

d’una sessió inaugural al Casal de Cultura, de la mà de 

l’Albert Blancafort, i d’un concert a l’orgue de l’església a 

càrrec del prestigiós organista italià Paolo Oreni.

A més, el dissabte 27 de febrer es dedicarà a la pianola, un 

instrument del qual la família Blancafort en produïa els 

rotlles a principis del segle passat al municipi de La Garriga. 

S’inaugura l’exposició “Els orgues de Collbató, una 
tradició viva”

El programa d’activitats pretén subratllar el vincle entre 

Collbató i La Garriga, i comptarà amb una taula rodona on 

es tractarà la relació d’Amadeu Vives amb les pianoles i amb 

el poble del Vallès Oriental. De la mateixa manera que es 

parlarà de la relació del garriguenc Gabriel Blancafort amb 

Collbató.

La vetllada clourà amb una audició de pianola a càrrec 

de Carles Garcia de Castro, que interpretarà obres dels 

compositors Amadeu Vives i Manuel Blancafort.

El dia 6 de febrer, com a cloenda, es farà un acte d’homenatge, 

també al Casal de Cultura, a Josep Giménez Rusiñol, que 

ens va deixar aquest 2015 passat. Giménez Rusiñol era un 

constructor de tubs esparreguerí autor de la major part de 

tubs dels orgues construïts a Collbató i, alhora, de l’orgue de 

la nostra església. Es projectarà un audiovisual sobre la seva 

vida com a prèvia al concert d’homenatge a la seva figura, 

amb l’orgue de l’església de Collbató, a càrrec de l’organista 

Bernat Bailbé (18:30h).
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Actualitat

Durant el passat mes de gener s’han realitzat una sèrie 

d’obres de millora a la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol, 

entre les quals destaquen la reforma del sostre del passadís 

que dóna accés a dues de les aules, l’espai de nadons, un 

bany i un espai de magatzem.

Entre les millores previstes, ja s’ha retirat el sostre existent 

i s’ha substituït per un de nou en el que s’ha col·locat 

un aïllant, un fals sostre i una nova teulada, a més de 

renovar també la il·luminació. Amb aquesta intervenció 

s’aconsegueix eliminar el problema de goteres que 

presentava l’anterior sostre. També s’ha pintat l’interior 

i l’exterior d’aquest espai de l’escola, s’ha fet més alta 

la barana d’una de les terrasses i s’han reparat algunes 

esquerdes a les parets exteriors assegurant d’aquesta 

manera una millora quantiosa de les instal·lacions. 

Aquestes obres de millora preveuen també que al llarg 

d’aquest mes de febrer es substitueixi la fusta per alumini 

de les portes exteriors de l’aula dels Bombers i la porta de 

la terrassa posterior. D’aquesta manera, s’evitarà que quan 

plogui, entri aigua per aquestes portes d’accés. 

Reformes a la Llar d’Infants Municipal L’Abellerol
Ja s’han realitzat les primeres reformes, i ara continuen amb la segona fase

Totes aquestes obres formen part d’un seguit d’actuacions 

que l’Ajuntament està realitzant a l’edifici de la llar d’infants 

municipal amb l’objectiu de millorar les instal·lacions i 

oferir així un millor servei als infants i a les seves famílies.

El ple municipal del 18 de gener passat va aprovar per 

unanimitat la constitució del Consell Promotor del 

Parc Rural del Montserrat, un organisme de gestió del 

territori que pretén potenciar els recursos agrícoles, 

ramaders, forestals, turístics i patrimonials dels 

municipis al voltant de la muntanya de Montserrat, 

Collbató impulsa el Parc Rural del Montserrat
tot coordinant iniciatives dels diferents pobles. 

Les properes setmanes, altres ajuntaments com el Bruc, 

Esparreguera, Olesa, Abrera i Vacarisses s’afegiran al 

Consell, que també tindrà un Grup de Participació format 

per empreses, entitats, pagesos i veïns interessats en l’àmbit 

rural de Montserrat.
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El 21 de gener passat el Patronat de la Muntanya de 

Montserrat va fer públic l’Acord de la Comissió Executiva 

sobre la pràctica d’activitats esportives, activitats 

col·lectives i normes de comportament i ús dins de 

l’espai natural protegit de Montserrat. L’acord determina 

que les activitats esportives que es realitzin dins l’espai 

natural protegit de Montserrat poden ser sotmeses a 

regulació segons el criteri de l’òrgan gestor.

Per a la regulació, l’acord estableix cinc categories 

d’activitats esportives dins del Parc Natural de la 

Muntanya de Montserrat:

•  Activitats admeses amb restriccions només de caràcter 

excepcional, com el senderisme.

•  Activitats admeses amb restriccions anuals, com 

l’escalada, vies ferrades o canals equipades.

•  Activitats sotmeses a autorització prèvia en tot el Parc 

Natural, com el parapent o slackline.

•  Activitats prohibides dins la Reserva Natural Parcial 

però admeses dins la resta d’espai natural protegit, com 

bicicleta tot terreny o cavall.

El Patronat de Montserrat publica l’acord sobre 
activitats esportives al Parc Natural

•  Activitats culturals i religioses dins del Recinte del 

Monestir.

L’acord també regula les activitats col·lectives, de caràcter 

esportiu, recreatiu, pedagògic, cultural o d’altres. El 

desenvolupament d’aquestes activitats se sotmetrà a 

una autorització expressa atorgada pel Patronat de la 

Muntanya de Montserrat. Així mateix, es podrà establir 

l’obligació de dipositar una fiança per tal de garantir que 

l’activitat es desenvoluparà amb respecte als valors del 

Parc, i en cas que l’activitat generi despeses addicionals 

en la gestió de l’espai natural, també es podrà establir la 

necessitat de crear les taxes corresponents.

Finalment, l’acord també esmenta les normes bàsiques 

de comportament per als visitants del parc: no encendre 

foc, acampar o fer bivac dins dels espais expressament 

assenyalats, no fer gravacions ni filmacions de l’àmbit 

natural sense consentiment, lligar els animals domèstics 

i conservar la fauna, la flora i el patrimoni històric i 

arquitectònic del Parc.

El Consistori de Collbató amplia la xarxa pública de 

punts cardioprotegits del poble amb la col·locació 

d’un desfibril·lador extern automàtic (DEA) al Casal de 

Cultura. Un dispositiu electrònic de protecció ciutadana 

que tracta la parada cardiorespiratòria quan és causada 

per un problema del cor relacionat amb l’activitat 

elèctrica o el bombeig sanguini. El DEA permet restablir 

el ritme cardíac mitjançant un impuls de corrent 

elèctric al cor durant els primers minuts de l’incident, 

el temps clau per a la supervivència del malalt. 

La instal·lació ha estat possible gràcies a una subvenció 

de la Diputació de Barcelona i s’ha ubicat al Casal de 

Cultura perquè registra diàriament una gran afluència 

de públic. 

Collbató amplia la seva xarxa d’equips DEA

Amb aquest nou equip Collbató compta ja amb sis 

dispositius de protecció contra les aturades cardíaques, 

quatre gestionats pel Consistori i dos més que són 

propietat de negocis locals però que, com tots els 

aparells d’aquestes característiques, són d’ús públic. 

Els DEA de l’Ajuntament es troben: un al Casal de 

Cultura, un altre a les Coves del Salnitre, i dos, mòbils, 

als vehicles de la policia local que es troben en servei les 

24 hores del dia. Mentrestant, els dos desfibril·ladors 

restants es troben a l’EADA i al restaurant Nou Rovell. 

La voluntat de l’equip de govern és ampliar, en un futur, 

la col·locació d’aquests aparells a d’altres instal·lacions 

públiques.

Actualitat

L’Ajuntament instal·la un desfibril·lador extern automàtic al Casal de Cultura.
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Grups Polítics

Parc Rural del Montserrat: pas-
sat, present i futur
L’any 2005, la signatura de la 
carta de preservació, millora, 
desenvolupament i gestió del 
Parc Rural del Montserrat per 
part dels alcaldes Elies Rogent 
(Collbató), Xavier Sitjà (Espar-
reguera), Rafael Escriu (el Bruc) 
i el malaurat Joan Rota, qui me-
reix una menció pòstuma es-
pecial (Olesa de Montserrat), 
durant el primer tripartit de 
Collbató (GIC-CiU-ERC), posava 
la primera pedra d’un projecte 
que, liderat pel regidor del GIC 
Josep Estradé, pretenia donar 
un gir de 180 graus a les políti-
ques depredadores del sòl dels 
governs precedents.

Després del trencament del tri-
partit i amb el GIC a l’oposició, 
el projecte de Parc Rural, orfe 
de lideratge, va entrar en una 
nova fase en què es va constituir 
la Plataforma de Suport al Parc 
Rural, a la qual es van sumar 
pagesos dels pobles esmentats 
i diverses entitats com Unió de 
Pagesos, Fundació Territori i 
Paisatge, Patronat de la Mun-
tanya, Diputació de Barcelona 
i Ajuntament d’Abrera, entre 
d’altres, amb el suport logístic 
i jurídic de l’Associació Cultural 
del Montserrat.

Ara, després d’anys en què el 
projecte havia quedat aturat 
per manca de voluntat políti-
ca de l’Ajuntament, veiem amb 
satisfacció com és un renovat 
tripartit (ERC-GIC-CDC) el que 
fa cristal·litzar el vell somni i li 
dóna un nou impuls. Per una 
qüestió de justícia cal afegir que, 
malgrat que el Parc Rural del 
Montserrat va començar com 
un projecte del nostre grup, 
els companys i companyes de 
l’equip de govern se l’han fet 
seu.

Aquí hem fet una pinzellada al 
passat i una foto del present. 
El futur l’escriurem entre tots 
demà mateix i s’albira molt pro-
metedor, amb la incorporació 
d’altres municipis de la zona.

Una gran oportunitat perduda
Durant anys l’empresa Sorea 
s’ha fet càrrec de la gestió de la 
xarxa pública d’aigua de Coll-
bató.
Ara la concessió és a punt de fi-
nalitzar i el consistori proposa 
canviar d’empresa i treballar 
amb el consorci Congiac, que ha 
presentat una proposta de gestió 
amb la qual estem d’acord, però 
no en la forma que pretenen fi-
nançar la inversió que la xarxa 
de Collbató necessita.
El consorci només preveu 
70.000 euros l’any en concepte 
de millores en una xarxa antiga 
i malmesa que genera constants 
problemes. Només cal veure la 
gran quantitat d’obres que al fi-
nal d’any comporta mantenir el 
servei més o menys en condici-
ons. És un fet indiscutible que és 
a la vista de tothom.
Nosaltres pensem que una nova 
concessió hauria de permetre 
refer la xarxa en cinc anys, ja 
que el principal problema que 
tenim són les fuites constants, 
que al final fan que el 50% de 
l’aigua que paguem es perdi. 
Llençar aigua és antiecològic i 
inadmissible de totes totes, i un 
govern municipal sensible amb 
l’entorn no pot consentir que 
una nova concessió del servei 
públic d’aigües no garanteixi la 
correcció total i progressiva del 
problema de les fuites.
Al nostre entendre, el govern 
tripartit haurà de realitzar un 
gran esforç d’imaginació per 
justificar una contractació que 
parteix de la feblesa des del pri-
mer dia.

Grup Municipal Socialistes de 
Collbató

Barrejant naps i cols
Davant la informació difosa pels 
socialistes al passat número de 
la revista Collbató Informa, on 
s’afirma que l’actual govern 
municipal ha reduït significati-
vament el pressupost destinat a 
polítiques d’ocupació, cal fer el 
següent aclariment. Si mirem 
el pressupost del 2015 (fet pel 
PSC quan governaven) hi havia 
una partida anomenada “Pro-
jectes Estratègics de Foment 
de l’Ocupació” amb una quan-
titat de 150.000€. D’aquests 
88.000€ venien d’un programa 
complementari de la Diputació 
de Barcelona. Els 62.000€ res-
tants corresponien a recursos 
propis. Però, es van gastar re-
alment tots aquests diners en 
foment de l’ocupació? Doncs 
mirant l’execució de la parti-
da durant els primers 6 mesos 
del 2015 trobem despeses com 
32.000€ en la fusteria de la 1ª 
planta de l’Ajuntament, 16.105€ 
en el parquet o 6.830€ en pintar 
l’interior de l’Ajuntament... per 
citar alguns exemples. I en cap 
cas eren plans d’ocupació.
Algunes diferències al pressu-
post del 2016 respecte a l’any 
anterior són que no s’ha incor-
porat de moment al pressupost 
l’ingrés de l’ajut de la Diputació, 
ja que fins al mes de maig no està 
previst conèixer la xifra. Una 
altra diferencia és que s’ha do-
tat a l’àrea de promoció econò-
mica de partida pròpia, fins ara 
inexistent, i que es gastarà per 
allò que s’ha previst: promoure 
l’economia local i l’ocupació.
La portaveu dels socialistes va 
dir al ple del gener “menys po-
licia i més plans d’ocupació” 
per criticar l’actual pressupost, 
una desafortunada i demagògica 
afirmació on es barregen naps i 
cols. El compromís per treballar 
per oferir una millora en matè-
ria de seguretat no va en detri-
ment de promoure la creació de 
llocs de treball.

Esquerra Collbató.

Compromís
Segons el diccionari de la 
llengua catalana de l’Institut 
d’Estudis Catalans (DIEC), un 
compromís és una obligació 
contreta per una promesa, una 
paraula donada, etc. Això es el 
que vàrem fer el passat divuit 
de gener quan vàrem presentar, 
discutir i aprovar els pressu-
postos municipals d’enguany.
Uns pressupostos amb els que 
ens comprometem amb tota la 
ciutadania de Collbató. Aquests 
pressupostos han estat consen-
suats entre els diferents partits 
de l’equip de govern i per això 
els fem nostres.
Són uns pressupostos amb un 
marcat caràcter social, com-
pensats i equilibrats. Fets amb
mentalitat d’ordenar les dife-
rents partides per a fer-los més 
entenedors i clars, la qual cosa 
vol dir més transparents.
És un primer pas per avançar 
cap a un pressupost que perme-
ti als nostres tècnics treballar 
amb directrius clares, no dei-
xar pas a la improvisació cons-
tant, disposar d’una previsió 
de despeses seriosa i mantenir 
criteris objectius i equitatius. Es 
destinaran recursos a fomen-
tar l’ocupació, està clar que sí, 
però per això cal en primer lloc 
que la regidoria competent sigui 
dotada dels recursos econòmics 
necessaris i que dipsosi d’un pla 
anual d’execució de les seves 
accions. 
La realitat que ens vam trobar 
quan vam arribar a l’Ajunta-
ment era doncs ben diferent. 
Les partides que suposadament 
estaven destinades a fomentar 
l’ocupació estaven assignades a 
l’alcaldia, perquè després fos-
sin utilitzades segons convenia i 
amb finalitats ben diferents.
A aquests pressupostos caldrà 
afegir, quan arribin els ajuts 
d’altres entitats com el Consell 
Comarcal o la Diputació, i per 
tant s’assoliran les xifres desit-
jades. Aquesta no és la nostra 
manera de treballar i aquests 
són els nostres compromisos 
amb el poble de Collbató.
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Aquest dissabte passat dia 6 de febrer Collbató va 

celebrar el seu Carnaval pels carrers del nucli històric 

amb una rua plena a vessar de gent disfressada i amb 

comparses molt originals. 

El recorregut va començar puntualment a les 17.30h 

a l’Avinguda del Centenari, davant de la pista coberta 

Martí Gil, i va passar per llocs cèntrics i emblemàtics 

com la Plaça de l’Església o el Passeig Mansuet. I va 

concloure a la Plaça de l’Era, on la Regidora de Cultura, 

la senyora Maria Teresa Casanovas, va llegir la carta del 

Senyor Carnestoltes, que va emplaçar els assistents a 

que el cremessin perquè l’any vinent pogués tornar al 

Carnaval de Collbató 2016, una celebració d’èxit
poble. Abans de la crema, els participants de la rua van 

gaudir d’un berenar a la terrassa del Casinet. 

I, posteriorment, es van repartir els premis a les millors 

disfresses. La més reciclable va ser pel grup ‘Circ Antic’, 

que va rebre el txec de 50€ a càrrec del regidor de medi 

ambient, Jordi Serra. Uns txecs que també van rebre els 

grups “Los divertidos”, per la disfressa més original, i 

“Els superherois”, que van obtenir el premi a la colla 

més nombrosa. Amb la crema del Senyor Carnestoltes 

es va posar punt i final a una rua molt reeixida i amb 

molt bona acollida. Per cloure el dia, la gent va poder 

gaudir d’una festa final al Casinet.



Collbató informa   I    15

Carnaval

Collbató 2016



MESURES DE SEGURETAT PER ALS 
VOSTRES DOMICILIS

Us facilitem diverses mesures de seguretat que us 

poden ser molt útils per evitar robatoris. Són mesures 

que aconsellen els Mossos d’Esquadra al seu lloc 

web oficial i que podeu consultar a través de l’enllaç 

que us adjuntem a continuació: http://mossos.
gencat.cat/ca/prevencio/consells_de_seguretat/
de_seguretat_al_domicili/ I per a més informació 
podeu trucar al telèfon 112.

Cal destacar també que en el pressupost per al 2016 

s’ha previst la contractació d’un cap de seguretat 

ciutadana, amb rang policial, per avaluar les 

possibilitats d’implantar un sistema de seguretat 

mixt en el qual convisquin figures policials amb els 

actuals vigilants.

Claus per a una prevenció integral:
•  Alarma: S’ha de connectar sempre, tan si es marxa 

fora com si us trobeu al domicili dormint. Cal que 

estigui connectada amb una Central Receptora 

d’Alarmes (CRA) que avisi a la policia. Consulteu 

alguna empresa d’instal·lació de sistemes de 

seguretat. La situació de l’aparell s’ha de trobar en 

un lloc de difícil accés.

•  Accessos exteriors: Protegiu-los per mitjà de 

reixes, portes reforçades o blindades i amb els 

panys tancats (preferible doble pany). Canvieu els 

panys si heu perdut les claus o hi vivia altra gent 

anteriorment. Assegureu -vos que els accessos 

que donen a patis interiors queden tancats.

•  Accessos interiors: Quan aneu a dormir eviteu 

deixar les claus posades al pany interior o fàcils de 

trobar. Tanqueu bé portes i finestres. És molt útil 

col·locar una balda interior a les portes d’accés. 

Connecteu els sistemes d’alarma.

•  Garatge, Vehicles i Eines: Assegureu-vos que es deixa 

tot tancat. No deixeu les claus posades al vehicle, ni 

fàcils de trobar dins el domicili, i si disposa d’alarma 

activeu-la. No deixeu eines a l’abast que facilitin el 

forçament de panys o d’accessos.

•  Il·luminació perimetral: Deixeu el llum encès a 

la nit. Es pot disposar de llums que s’activen amb 

temporitzador.

•  Actitud davant de persones i vehicles desconeguts: 

Aviseu a la policia quan us adoneu de la presència 

de persones alienes que observen o controlen un 

domicili, o el moviment de vehicles, o que ja els ha 

vist en altres ocasions amb una actitud sospitosa. 

Fixeu-vos com van vestits, quin vehicle utilitzen i 

aviseu a la policia.

Quan us trobeu al domicili i creieu que un estrany hi 

ha entrat o hi vol entrar

• Obriu els llums i/o crideu, farà fugir el lladre.

• Mireu a l’exterior per si veieu algú o un cotxe 

desconegut.

•  Aviseu a la policia per facilitar-ne tota la informació 

que es pugui.

•  Eviteu sempre la confrontació amb qualsevol intrús 

i en tot cas faciliteu-ne la fugida.

Quan torneu al domicili i us adoneu que algú hi ha 

entrat Actueu amb serenitat:

•  Si observeu que algú ha entrat al domicili no entreu, 

podria ser que encara hi hagués algú a l’interior, i 

aviseu ràpidament a la policia.

•  Si detecteu un vehicle sospitós pels voltants intenteu 

fixar-vos en el model, color, matrícula i nombre de 

persones (com més dades millor). Telefoneu per 

facilitar tota la informació obtinguda a la policia, no 

espereu la seva arribada per facilitar-la.

•  Si decidiu entrar, és preferible fer-ho més d’una 

persona, no toqueu res, l’escena dels fets cal que 

es mantingui intacta. Tanqueu el recinte i espereu 

l’arribada dels agents de policia.


