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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 gener-febrer 2016

DIMECRES 13, 20 I 27
19:00-21:00 h al Casal de Cultura
Taller “Somriu” sobre prevenció de 
drogues
Activitat adreçada a pares i mares 
amb fills adolescents. Parlarem 
sobre el consum de drogues i la 
prevenció.
Organitza: AMPA Institut Collbató
Col·laboren: Generalitat de 
Catalunya i Ajuntament de Collbató

DIVENDRES 15
19:00 h al Casal de Cultura
Conferènica “Elies Rogent i el 
primer pont de fuesta del balneari 
la Puda”
Presentació del llibre “Els 
Ponts d’Esparreguera” d’Àngel 
Hernández i Eleuteri Navarro
Organitza: Ajuntament de Collbató

DISSABTE 16
11:00 h a la Biblioteca
Matins a la biblioteca: Construeix 
una joguina
Activitat gratuïta, cal inscripció 
prèvia al Casal de Cultura
Organitza: Biblioteca
Com funciona la càmera 
fotogràfica?

10:00 h al Casal de Cultura
Vols que t’ajudem a conèixer totes 
les possibilitats de la teva càmera 
fotogràfica?

DILLUNS 18
19:30 al Casal de Cultura
Espai Concert Audició Escola de 
Música
Organitza: Ajuntament de Collbató

DIMECRES 27
19:00 h al Casal de Cultura
Presentació literària, Tatiana 
Goransky “¿Quién mató a la 
cantante de jazz?”
Coneix els millors autors del gènere 
negre. 
Organitza: Collbató Negre

DIVENDRES 29 
18:00h al Casal de Cultura

Divendres de foto, D’Esparreguera 
al París-Dakar: Ula Serra
Aproximació a l’obra del fotògraf 
Ula Serra i la fotografia de motos
Organitza: Assoc. Fotogràfica de 
Collbató

19:00h a la Biblioteca
Club de Lectura: Massa felicitat 
d’Alice Munro
Nova sessió del club de lectura
Organitza: Ajuntament de 
Collbató

DISSABTE 6 DE FEBRER
Carnaval: Rua, Cremada del 
ninot Carnestoltes, Berenar 
popular i Actuació al Casinet.
17:30h. Rua de Carnaval, sortida: 
c/ Centenari Amadeu Vives, 
davant de la pista Martí Gil.
Inscripcions per participar a la 
rua: del 13/1/16 al 2/2/16 al Casal 
de Cultura.
Organitza: Ajuntament de 
Collbató.

EXPOSICIONS

Català llengua d’Europa
Del 15 de gener al 12 de febrer al 
Casal de Cultura. De Dilluns-
Dissabte (10-14h). Dilluns-
Divendres (16-20:30h)
Recorregut per l’evolució del 
català al llarg dels 30 anys 
de normalització lingüística 
i el valor actual de llengua 
catalana.
Organitza: Ajuntament de 
Collbató i Generalitat de 
Catalunya

Escaleta de Versos, Joana Raspall
Del 18 de gener al 7 de febrer a la 
Biblioteca. De Dilluns-Dissabte 
(10-14h). Dilluns-Divendres (16-
20:30h)
Pel centenari de l’escriptora 
Joana Raspall proposem una 
aproximació a la seva obra. 
Organitza: Ajuntament de Collbató 
i Diputació de Barcelona
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Editorial

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

Aquest 2016 l’hem començat de la mateixa manera 

que vam tancar el 2015, demostrant que Collbató 

és un poble actiu, participatiu i ple de vida.

El mes de desembre ha estat un mes ple d’activitats, amb una 

Fira de Nadal renovada, en la que la suma d’esforços ha es-

tat vital per aconseguir que fos un gran èxit. Aquell mateix 

cap de setmana Collbató va tornar a demostrar un cop més 

que som un poble solidari, i gràcies a la participació d’un 

bon grapat d’entitats que van organitzar nombroses acti-

vitats per recollir diners per a la Marató de TV3 vam poder 

batre record de recaptació al nostre poble. La solidaritat va 

continuar després amb el V Cap de Setmana Solidari, on es 

van recollir aliments, roba o joguines per als més necessitats.

Orgullosos de pertànyer a un poble actiu, 
participatiu i solidari

Per les Festes de Nadal s’han programat també un munt 

d’activitats per petits i grans: activitats familiars al Ca-

sal de Cultura i la Biblioteca, exposicions, el concurs de 

pessebres, la festa de Nadal del Casal d’Avis, el Caga Tió, 

la representació dels Pastorets al Casinet, la festa de Cap 

d’Any… i com no, la Cavalcada de Reis.

Pel 2016 volem continuar poder sentint-nos orgullosos 

de pertànyer a un poble actiu, participatiu i solidari. I 

per aconseguir-ho hem de seguir col·laborant, sumant 

esforços i sent generosos. Entre tots segur que ho farem 

possible.

L’equip de Govern

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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Política Local

El 21 de desembre l’Equip de Govern va presentar al Casal 

de Cultura el programa d’execució de la legislatura. Un 

acte que no s’havia dut a terme fins ara al nostre poble i 

que pretén acostar l’activitat que desenvolupa el Consistori 

als veïns de Collbató, en un exercici de transparència, 

proximitat i participació ciutadana que, com van manifestar 

els membres del Govern, es repetirà de ben segur.

L’equip de govern a l’Ajuntament de Collbató, format per 

ERC, GIC i CDC, amb Miquel Solà, Jordi Serra, M. Teresa 

Casanovas, Dina Pérez, Josep Estradé, i Jordi Riera, emprèn 

amb il·lusió aquesta legislatura 2015-2019 amb la voluntat 

ferma de dur a terme un canvi en la gestió municipal i amb 

el compromís de treballar per millorar la qualitat de vida 

dels veïns i les veïnes de Collbató.

Volen obrir l’Ajuntament a una nova manera de gestionar, 

que el personal que hi treballa conegui quins són el valors 

que mouen l’equip de govern i els facin propis, volen actuar 

amb coherència i establir procediments clars i senzills, que 

facilitin l’accés de la ciutadania al seu dia a dia. Perquè la 

ciutadania és la raó de ser de l’Ajuntament i perquè el 

personal que hi treballa és el capital que fa possible que 

funcioni.

PRINCIPIS D’ACTUACIÓ DEL NOU GOVERN

L’equip de govern municipal ha establert uns principis 

bàsics que han de compartir, de manera global i transversal, 

les actuacions de les diferents àrees, i que han de conformar 

una manera de fer que reflecteixi el tipus de relació que es 

vol establir amb la ciutadania, que és en definitiva qui ens ha 

encarregat de gestionar l’Ajuntament.

Transparència. 
El ciutadà ha de poder accedir a tota la informació relativa 

a les actuacions municipals i, especialment, aquelles que 

l’afecten directament. La informació municipal ha d’estar 

disponible de manera visible i clara.

Participació. 
Cal potenciar les diferents formes amb què la ciutadania 

pot participar activament en la gestió dels assumptes 

municipals, com per exemple les comissions i els 

consells sectorials.

Ètica.
L’activitat dels regidors i del personal de l’Ajuntament 

ha de ser sempre honesta, objectiva i equitativa, 

sense favoritismes ni actuacions poc clares. L’interès 

general ha de prevaldre sempre per sobre d’interessos 

particulars.

Racionalització.
 L’equip de govern es compromet a buscar en tot moment 

l’ús racional dels recursos municipals disponibles i l’estalvi 

en la mesura que sigui possible, tot evitant les despeses 

supèrflues i el malbaratament de recursos. Aquesta no és 

només una necessitat derivada de la situació econòmica 

actual del consistori, sinó també una exigència de la societat 

en temps de crisi.

Professionalitat. 
L’Ajuntament ha de procedir sempre amb criteri 

professional, buscant la correcció i l’adequació en les 

seves actuacions. La feina ben feta ha de ser un objectiu 

permanent.

Proximitat. 
L’Administració és al servei dels ciutadans, i cal procurar 

que sigui accessible en tot moment. La nostra voluntat és 

solucionar els problemes i les necessitats dels veïns.

Compromís amb el país. 

Tot l’equip de govern, que és plural, comparteix la dispo-

sició a donar suport de manera activa i efectiva al procés 

d’independència que està vivint Catalunya, des de la posi-

ció que ocupen els ajuntaments en la construcció nacional.

OBJECTIUS ESTRATÈGICS I TRANSVERSALS

Entre els objectius estratègics i transversals que han de regir 

les actuacions de les diferents àrees i regidories cal destacar:

1.  Elaborar el POUM: configurar un poble cohesionat, ben 

relacionat i adaptat a les necessitats del veïns.

Presentació del programa de Govern al Casal de 
Cultura
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Política Local

2.  Desenvolupar motors econòmics locals a l’entorn 

del turisme, el comerç, els serveis, l’emprenedoria 

i el patrimoni; aprofitar els recursos naturals i les 

potencialitats del municipi, tot fomentant les empreses 

locals d’alt valor afegit.

3.  Consolidar una xarxa social participativa a través de 

les entitats i els equipaments; treballar per poder 

disposar d’una oferta de lleure, cultura i esport per 

a tots els públics tot potenciant les activitats dels 

nostres veïns.

4.  Apropar la gestió del municipi als ciutadans: facilitar 

la participació ciutadana, oferir una acció municipal 

transparent i pròxima, explicar les actuacions de 

l’Ajuntament als veïns.

5.  Fomentar un municipi cohesionat, impulsant 

polítiques d’integració social , de suport a la població 

més necessitada i d’igualtat entre tota la ciutadania.

A més a més, l’equip de govern ha desenvolupat 

un seguit de punts programàtics bàsics, que 

seran publicats i es podran consultar en qualsevol 

moment, s’organitzen en diferents àrees com: 

alcaldia, organització interna i participació, hisenda, 

seguretat, medi ambient, patrimoni, turisme, 

promoció econòmica, comerç, cultura, educacio, 

benestar social i gent gran, sanitat, comunicació 

i transparència, urbanisme, serveis, mobilitat i 

transport, esport, i joventut. Punts que són fàcilment 

objectivables i avaluables. 

Per aquest motiu, l’equip de govern ha elaborat una 

eina de control, que serà pública de forma permanent 

a la web municipal, que permet fer un seguiment 

regular de l’estat de tots i cadascun dels objectius i 

punts programàtic.

PUNTS PROGRAMÀTICS BÀSICS.
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Breus

Repartiment de 
bosses compostables 
amb aquest Collbató 
Informa

Recordareu que al número de novembre us informàvem 

que des de l’Ajuntament de Collbató s’havia començat 

una campanya informativa per a la millora de la 

recollida selectiva de la matèria orgànica. I us parlàvem 

de la voluntat d’optimitzar la qualitat d’aquest tipus de 

matèria amb l’ús de bosses compostables, unes bosses 

que són obligatòries per ordenança municipal per a 

tots els habitants del poble. Una campanya que va tenir 

diversos espais d’exposició durant el mes de desembre, 

com el Bon Preu i les diferents escoles del municipi. 

També vam dir que el mes de gener es lliuraria amb 

aquesta revista, una targeta bescanviable gratuïtament 

per un paquet de bosses compostables per a cada 

habitatge de Collbató. És per aquest motiu que amb 

aquesta edició de la revista hem repartit targetes que, 

com hem esmentat, podreu canviar sense cap cost per 

un paquet de bosses per tal de dipositar-hi la matèria 

orgànica.

Participa a la campanya, 
apropa’t a la nostra carpa 
i entra en un sorteig.

12 de Desembre
Ubicació de la carpa: 
Fira de Nadal

19 de Desembre
Ubicació de la carpa: 
Bon Preu Ajuntament de Collbató

20
15

A Collbató separem l'orgànica 
més bé que mai

m oRGaniczO

A partir d’ara ens oRganiczarem millor

Residus orgànics
Restes de menjar / Ossos, espines i closques / Paper de cuina usat / Marro de 
cafè i restes d'infusions / Petites restes de jardineria

Entre tots hem de disminuir un 2 % els impropis

Impropis
Bolquers, compreses i preservatius / Cendra i burilles / Restes d’escombrar, cotó 
i bastonets de les orelles / Bosses de plàstic

Usem bosses compostables per llençar l’orgànica

Fins ara ens oRganiczavem bé

Acaba’t el plat a casa
Si us trobeu en un restaurant de Collbató i no us podeu 

acabar el plat demaneu als cambrers que us ho posin 

en un recipient higiènic i hermètic i emporteu-vos-

ho. L’Ajuntament de Collbató s’ha posat d’acord 

amb els establiments de restauració del municipi per 

oferir aquest servei gratuït als seus clients, dins la 

campanya de prevenció de residus. D’aquesta manera 

aprofitem el menjar que paguem, ajudem a evitar el 

malbaratament alimentari i reduïm els residus que 

generem tots plegats.

Vols formar part del 
Consell de Medi Ambient?
El Consell Municipal de Medi Ambient és un òrgan de 

participació ciutadana que assessora l’Ajuntament 

en la presa de decisions que afectin el medi ambient 

i la sostenibilitat del municipi. Ara que encetarem la 

fase de redacció del Pla d’Ordenació Urbana (POUM), 

és l’oportunitat perquè s’hi integrin persones noves 

que aportin més idees, ganes i il·lusió per millorar el 

poble. En poden formar part totes aquelles persones 

majors d’edat, residents a Collbató, interessades en 

el medi ambient, a part dels representants d’entitats, 

grups polítics i sectors econòmics locals. Les 

sol·licituds s’han d’adreçar a l’àrea de Medi Ambient 

de l’Ajuntament abans del 30 de gener.

Encetem un 2016, farcit d’un gran catàleg d’activitats 

esportives: La Portals, la Cursa de l’Alba, balls i 

educació física amb D8N8, atletisme amb una renovada 

junta, el tram final de la temporada del Centre d’Esports 

Collbató, entrenaments de tennis taula amb el campió 

olímpic català Jordi Morales Garcia, seguiment del final 

de temporada del Barça a la penya Blaugrana, educació 

física per la gent gran, cicle de caminades, etc.

És per això que us animem a fer salut i practicar esport 

per garantir una vida saludable i uns bons hàbits.

Un 2016 ple 
d’activitats esportives
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Tradicions

El dissabte passat 12 de desembre els carrers del nucli 

antic de Collbató es van guarnir de Nadal. Una tradició 

al nostre poble que, en aquesta edició, ha tingut diverses 

novetats amb molt bona acollida entre els visitants. Una 

d’elles va ser el pessebre vivent itinerant arreu dels 

carrers del centre històric. Una iniciativa del Teatre La 

Forja que va fer gaudir grans i petits. Recordem que 

fins ara el pessebre vivent se situava als Jardins de Cant 

Rogent, i que per aquesta entrega s’ha volgut acostar al 

públic que passeja arreu dels carrers més emblemàtics 

de Collbató. A més, també es va fer per primera vegada 

la Fira Gastronòmica i Tast de Vins, un espai dedicat a 

la menja i la beguda de les nostres contrades i que va 

servir per col·laborar amb la Marató de TV3. Va ser, 

aquesta, una activitat amb molt bones crítiques dels 

participants, que van apuntar amb satisfacció que 

s’hauria de reeditar. 

L’Escola Municipal de Música, que aquest any està 

d’enhorabona després del reconeixement com a centre 

autoritzat de la Generalitat, va delectar els amants de 

les nadales amb el bo i millor de les peces que formen 

part del nostre imaginari amb una actuació dels més 

petits a l’Església de Sant Corneli. Finalment, entre 

les estrenes, la presència del patge Duc, que va venir 

d’Orient a recollir les cartes als reis i els desitjos de la 

quitxalla. Altres activitats com el Tast d’Olis al Racó 

d’en Ponis, la cantada de nadales o les actuacions 

amb titelles a la Plaça de l’Era van servir per donar 

la benvinguda a les Festes nadalenques i per fer de 

la nostra Fira de Nadal una cita imprescindible del 

calendari dels collbatonins

Una Fira de Nadal amb tota mena de novetats
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Tradicions
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Investigació 

El cap de setmana del 12 i del 13 de desembre Collbató va 

organitzar un bon grapat d’activitats amb la voluntat de 

recaptar fons per la Marató de TV3 i, d’aquesta manera, 

ajudar a la recerca contra la diabetis i l’obesitat. Després 

de dos dies de molta participació en actes esportius 

solidaris a la pista Martí Gil o a les pistes de tennis Collbató, 

d’exhibicions de tota mena a la plaça de l’Era i d’activitats 

amb un èxit espectacular de participació com el quinto 

solidari podem dir amb orgull que ens hem de felicitar 

Collbató, a l’alçada de les circumstàncies per la 
Marató

tots. I és que la recaptació final va ser de 1.521,25€, una 

xifra excel·lent que, a més, supera la de la Marató del 2014, 

quan ens van recaptar 1.054€. L’Ajuntament vol agrair la 

participació de la ciutadania, de la mateixa manera que 

donem les gràcies als organitzadors i a tots els voluntaris 

que han posat el seu granet de sorra per eradicar, any rere 

any, malalties que ataquen indiscriminadament la nostra 

societat.

Felicitats, Collbató!
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Solidaritat

El dies 19 i 20 del passat mes de desembre l’ONG 

Associació de Collbató per a la Solidaritat va organitzar 

per cinquè any consecutiu el cap de setmana solidari 

al nostre poble. L’objectiu era la recollida d’aliments, 

productes d’higiene, joguines i roba per als nens i les 

nenes de Collbató, amb l’objectiu indestriable que cap 

criatura no tingués les necessitats cobertes en unes dates 

com aquestes. I van ser dos dies reeixits en què, a més, 

es van fer diverses activitats amb molt bona acollida 

com ara tallers, teatre, una xerrada d’estalvi energètic 

o una exposició fotogràfica; tot plegat, amb la voluntat 

de conscienciar la població de ser una mica més solidaris 

cada dia que passa. Collbató per la Solidaritat vol agrair 

a les diferents entitats que hi han col·laborat i a tots 

aquells que han fet possible la cinquena edició del cap de 

setmana solidari.

Cinc caps de setmana 
solidaris, cinc èxits 
rotunds L’ONG Associació de Collbató per a la Solidaritat amb la 

col·laboració de l’Ajuntament han repartit tota mena 

d’aliments i de productes d’higiene aquest més de 

desembre a famílies del nostre municipi derivades dels 

Serveis Socials. A més, han contribuït al pagament de 

factures de llum i d’aigua a famílies que ho necessitaven. 

Aquesta ajuda ha estat possible gràcies a una subvenció 

que ha rebut l’ONG del Departament de Benestar Social 

de la Generalitat de Catalunya. I, alhora, a mercè de la 

col·laboració del Departament de Benestar Social de 

l’Ajuntament. Collbató per la Solidaritat vol donar les 

gràcies als voluntaris, als socis, a les empreses i a les 

entitats que donen suport a totes i cadascuna de les 

tasques que duu a terme aquesta ONG collbatonina.

Solidaritat durant el 
mes de desembre
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Concurs

El 23 de desembre passat es va fer el lliurament 

de premis del tradicional concurs de pessebres de 

Collbató, organitzat per l’Ajuntament i el Casal 

d’Avis Sant Corneli. El concurs es va emmarcar 

dins de la mostra de diorames de Nadal al Casal de 

Cultura i comptava amb dues categories, familiar i 

col·lectiva, amb dos premis per cadascuna d’elles. 

Premis que van ser lliurats per dos membres del 

Casal d’avís, a més del regidor de joventut i la 

regidora de la gent gran per part de l’Ajuntament, 

durant la tradicional festa de Nadal organitzada pel 

Casal d’Avis, una festa amb molt bona participació 

i germanor entre els assistents que van gaudir del 

berenar i el ball. 

Agraïm a tots els participants i als membres del jurat 

que hi han col·laborat. Us deixem amb les fotografies 

dels quatre premiats d’enguany. L’enhorabona!

Ja tenim els quatre premiats del concurs de 
pessebres

2on Premi col·lectiu: Slamclub.

1er Premi colectiu: Associació de Dones de 

Collbató.

2on Premi familiar: Elisabeth Fornoff 

Viñallonga.

1er Premi familiar: Jordi Guitart Montaner.

PREMIATS DEL CONCURS

Festa de nadal del Casal d’Avis

2on Premi Fam Elisabeth Fornoff2on Premi Col Slamclub

1er Premi Fam Jordi Guitard1er Premi Col Ass Dones
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Cultura

Benvinguda al 2016

Collbató va acomiadar el 2015 i va donar la benvinguda al 

2016 en un ambient d’allò més festiu al Casinet. I és que 

aquest espai de trobada dels nostres ciutadans va servir 

per homenatjar l’any 2015 amb un sopar que va començar 

a les 20h i que va comptar amb més d’una cinquantena 

llarga de participants. Un cop es va acabar la sobretaula, 

cap a quarts de dotze, els assistents es van acostar fins a 

la Plaça de l’Església per donar la benvinguda al 2016 amb 

les campanades de Sant Corneli. La plaça feia goig per 

fer efectiu el canvi d’any. Tothom va dur el raïm de casa 

amb gots, plates o safates improvisades a última hora. 

Es va servir el cava a la gent, ben preparada amb gots de 

plàstic. L’entrada d’any va ser especial per tots, malgrat que 

alguns encara no s’havien acabat el raïm i ja feia estona que 

celebraven l’inici de l’any nou, un 2016 de traspàs. La festa 

va continuar fins ben entrada la matinada, a càrrec del DJ 

Cotillon. On? Doncs al Casinet, per descomptat.

El Tió Collbatoní

El dia de Nadal es un dia per passar amb la família, és cert. 

Ara bé, a Collbató el tió va voler compartir aquest dia especial 

amb els seus convilatans amb una bona cagada a la Plaça 

de l’Església a ple migdia. El dia, però, va començar més 

d’hora. I és que abans d’agafar els bastons perquè el tronc 

màgic deixés regals per la canalla, els collbatonins presents 

a l’acte van poder fer un bon esmorzar de forquilla, com a 

homenatge als pastors tradicionals de les nostres contrades, 

que feien del primer àpat el més important i contundent 

del dia. Els assistents també van poder cantar tot tipus de 

nadales, unes cançons molt escaients per l’època de l’any.

Per festes, bons àpats i bons pastorets

Com ja és tradició els passats dies 26, 27 i 28 de desembre 

es van representar, al Casinet de Collbató, els Pastorets, 

l’obra clau de Josep Maria Folch i Torres 100 anys i 2 dies 

després de la seva estrena al Coliseu Pompeia de Barcelona. 

L’esforç de 80 veïns del poble es va veure recompensat amb 

els aplaudiments del públic, que va sortir d’allò més cofoi 

de cadascuna de les tres funcions del grup local de teatre La 

Forja, organitzador d’aquesta obra mítica del nostre país i 

que es representa arreu de Catalunya.
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Pla de Govern 2015-2019
El 21 de desembre va tenir 
lloc l’esperada presentació 
del Pla de Govern de la legis-
latura 2015-2019 que ha con-
fegit l’equip de govern format 
pels grups d’ERC, GIC i CDC. 
Han calgut 6 mesos de fei-
na dins l’Ajuntament per fer 
un diagnòstic, posicionar-se 
i constatar el punt de partida 
real. Sis mesos d’intenses re-
unions sense deixar de banda 
les situacions del dia a dia, al-
gunes previstes i moltes d’al-
tres que no. S’ha dut a terme 
una remarcable reorganitza-
ció interna, amb la col·labora-
ció dels mateixos treballadors 
municipals.

Per la part que ens toca, es-
tem orgullosos de l’afluència 
dels veïns que van assistir a 
la presentació i l’interès que 
van suscitar les diferents in-
tervencions de cada regidoria. 
La participació d’alguns veïns 
al final de l’acte va posar de 
manifest la seva satisfacció en 
albirar canvis a la manera de 
fer. Esperem que la ciutadania 
apreciï aquesta nova visió que 
té com a principal objectiu el 
benestar del conjunt del mu-
nicipi. 

Durant la campanya electoral 
els companys del GIC vam vi-
sitar molts veïns que ens van 
poder expressar les seves idees 
però n’hi va haver molts d’al-
tres que no vam trobar i que, 
de ben segur, ens haguessin 
donat la seva idea de poble. 
Per aquest motiu us informem 
que teniu el dret a comuni-
car a l’Ajuntament qualsevol 
qüestió, problema o necessitat 
del barri, i us animem a passar 
per les oficines i omplir un full 
que quedarà recollit al registre 
d’entrades de l’Ajuntament. 
Aquesta és una important eina 
de treball.

Podeu consultar el text íntegre 
del Pla de Govern al web de 
l’ajuntament.

Anem junts. Som-hi!

Pressupost 2016
Com a oposició, manifestem 
el nostre desacord amb el nou 
pressupost. Tot i que, en gene-
ral, la línia és continuista, els 
canvis que conté pensem que 
no són gaire encertats.
El nou pressupost compta amb 
258.000 euros més perquè als 
darrers anys s’han reduït els 
préstecs, però la nostra opi-
nió és que s’ha fet un mal ús 
d’aquest avantatge fruït d’un 
esforç previ.
Tanmateix, els nous comp-
tes municipals han reduït a 
16.000 euros els 170.000 eu-
ros que es destinaven al pla de 
barris i altres accions genera-
dores d’ocupació. Amb aquest 
diferencial, es proposa con-
tractar un nou agent de po-
licia, que passarà a ser el nou 
cap del servei. És a dir, incre-
menten lleugerament la vigi-
lància però a costa de desman-
tellar els plans d’ocupació.
Per una altra banda, s’ha re-
nunciat a construir el nou 
ambulatori que havia d’anar al 
Casal, mentre que a l’antic les 
males olors cròniques conti-
nuen afectant els usuaris sense 
que s’hagi proposat una solu-
ció.
Un altre afer a destacar és la 
contractació d’una nova res-
ponsable de Recursos Hu-
mans. El sou d’aquesta figura, 
aprovat fa temps per la corpo-
ració, ha sofert un increment 
gràcies a un decret d’alcaldia. 
No només no s’ha recorregut a 
la promoció interna, sinó que 
s’ha contractat directament 
a l’exterior, sense cap procés 
selectiu, creant un mal pre-
cedent, ja que això desmotiva 
el personal municipal, i més si 
sobre remuneracions ja apro-
vades s’apliquen increments 
per decret d’alcaldia.
En resum, uns pressupostos 
poc sensibles amb les políti-
ques d’esquerra, amb menys 
diners per al poble i més en 
sous no justificats.

Grup Municipal Socialistes de 
Collbató

Més a prop de la independència
Després d’unes setmanes de 
tensions i incerteses, ha arri-
bat l’acord amb el que guanya 
el país, guanya la gent que vol 
un futur millor, guanyem tots. 
Per això, malgrat que alguns 
parlaven d’eleccions al març, 
a ERC no les vam contemplar 
mai encara que ens fossin fa-
vorables, perquè vam defen-
sar que el moment era ara i el 
mandat democràtic del 27S no 
es podia deixar perdre. Vam 
fer una crida a totes les parts 
a seure i seguir negociant fins 
al final. No ens vam rendir, 
perquè mai ho hem fet i mai 
ho farem.
I ha valgut la pena, perquè 
ho hem aconseguit. ERC hem 
contribuït a acostar posicions 
confrontades en aquesta difí-
cil negociació, no deixar que 
ningú es rendís, i com sempre, 
posar el país per davant. 
Hem assolit un acord histò-
ric, fruit de gestos i esforços 
de tots, gràcies al qual el pro-
cés cap a la independència 
segueixi endavant amb pas 
ferm. Tenim un Govern plu-
ral i independentista, on Es-
querra Republicana ha pro-
posat, un cop més, persones 
independents al capdavant 
d’algunes de les conselleries 
que gestionarem: Oriol Jun-
queras com a vicepresident 
i conseller d’Economia i Hi-
senda; Raül Romeva, a pro-
posta d’Esquerra, com a con-
seller de la Presidència, Afers 
Exteriors i Relacions Insti-
tucionals; Carles Mundó a 
Justícia; Toni Comín a Salut; 
Dolors Bassa a Treball, Afers 
Socials i Famílies; i Meritxell 
Serret a Agricultura, Ali-
mentació, Ramaderia i Pesca. 
Àrees que seran de vital im-
portància en la creació d’es-
tructures d’Estat, per bastir 
la hisenda catalana, aplicar 
el Pla de Xoc, o impulsar la 
creació de la Seguretat Social 
Catalana. 
Ara més que mai, som tots ne-
cessaris per tirar endavant el 
procés constituent i construir 
la República Catalana.

Grups Polítics

Seguim avançant
En primer, lloc no podia co-
mençar aquest article sense 
agrair plenament al President 
Mas tota la feina feta, la seva 
audàcia, el seu seny, la seva 
perseverança, la seva gene-
rositat i la seva capacitat per 
saber rellançar el procés quan 
aquest ha passat per moments 
difícils. Recordem que aquests 
darrers no són els únics mo-
ments difícils que ha passat el 
procés d’alliberació nacional 
que hem endegat.

Personalment em sento trist, 
sento que s’ha apartat una de 
les persones que més ha fet per 
a què estem on estem, però al-
hora content i també esperan-
çat que tot plegat acabarà be.

També agrair al President Puig-
demont per haver tingut el 
coratge i el sentit de país per fer 
un pas al davant i saber entomar 
decidit aquest repte majúscul 
per el qual ha estat designat.

I, finalment, agrair a tots els 
que han contribuït per tal 
d’arribar a aquest acord.

Aquest darrers dies hem viscut 
uns moments tensos i difícils, 
i un final vertiginós, i quan tot 
semblava que podia anar en 
orris el procés es torna a en-
carrilar, agafa més empenta i 
torna a alçar el vol, i ho fa tant 
o més potent del que mai ha-
via estat. Així, finalment, te-
nim acord, tenim projecte i el 
procés tira endavant.

Tenim un president i un go-
vern decidits a portar aquest 
país a la seva independència. 
Amb un acord estable per a 
complir amb el mandat rebut 
a les urnes el 27 de setembre i 
ara ens hem de conjurar tots 
plegats perquè ens porti al 
triomf. De segur que vindran, 
altre cop, moments difícils 
però si persistim i som capa-
ços de mantenir-nos units, al 
final ho aconseguirem.

Lluís Capdevila



El patge Duc, el representant dels 

tres Reis Mags a Collbató, va 

fer la seva feina a la perfecció, 

acompanyant a Ses Majestats des 

de la seva arribada a les Coves del 

Salnitre fins que van tornar cap a 

Orient després d’haver repartit regals 

i il·lusió a petits i grans. Ja feia dies que 

la quitxalla havia entregat les seves 

cartes al patge Duc i, per tant, els Reis 

ja estaven informats per lliurar tots els 

presents. La tarda màgica va començar 

a les 18.15h en punt, amb la baixada de 

torxes tradicional des de l’aparcament 

de les Coves. Cal recordar que per 

La Cavalcada, un moment màgic

motius de despreniments aquesta 

singladura no es va iniciar des de 

l’interior del Salnitre. El recorregut va 

ser plàcid, amb els nervis i les ganes 

a flor de pell dels més menuts i de les 

seves famílies com a remor de fons.

Un cop va cloure la primera marxa, 

es va llegir la història del patge 

Duc, perquè tothom sabés qui és 

aquest personatge tant important 

per al nostre poble. En acabat, 

aproximadament cap a les 19h, va 

començar a moure’s la comitiva reial, 

ben escortada per patges, ajudants 

i d’altres col·laboradors de Ses 

Majestats des del carrer de Bonavista 

i fins al carrer de Joan Vacarisses, on 

hi ha la terrassa del Casinet i el lloc 

des del qual els Reis es van adreçar a la 

ciutadania. Posteriorment, els nens es 

van dirigir cap a l’interior del Casinet 

per rebre els regals i fer realitat el 

somni que havien estat esperant 

durant tot un any. 

Al dia següent, els Reis van assistir a 

la missa solemne del dia 6 de gener i 

van visitar les residències la Muntanya 

i Santa Rita, on també van repartir 

regals i il·lusió, però aquest cop per a la 

nostra gent gran.


