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Editorial

En el ple del passat 18 de juliol es va aprovar l’increment de tres ordenances 
fiscals, entre les quals figurava la prestació del servei d’escola bressol, que va 
prosperar amb els vots favorables del PSC, CiU i ERC, mentre que el GIC es va 
abstenir i el PP hi va votar en contra. 

A nivell popular queda molt bé rebutjar 
qualsevol increment de preus. Ara bé, quan 
es forma part del govern les coses s’han de 
fer de manera que quadrin els comptes. El 
preu de l’escola bressol no es determina 
preguntant als pobles veïns quant paguen, 
sinó que cal ser més rigorosos. A Collbató 
el cost d’un infant a la llar d’infants és de 
4.910,80 euros / any, dels quals les famí-
lies es fan càrrec d’un 32%, la Generalitat 
d’un 37% i l’Ajuntament d’un 31%. 

Enguany el cost per alumne s’ha incrementat una mica degut a que l’ocupació 
ja no és d’un 100%, com en tots els cursos anteriors, sinó que, de moment, 
és d’un 90%, però, no obstant això, les despeses fixes són pràcticament les 
mateixes. S’ha de tenir en compte, a més, que les despeses de la llar d’infants, 
sent com és un equipament municipal, no consisteixen només a cobrir la nò-
mina de les mestres o les factures de la llum i l’aigua, sinó que cal repercutir-
hi la part proporcional de despesa general municipal: manteniment, gestió i 
administració, jardineria, vigilància, assegurances, recursos humans, etc... 

Fet i fet, l’increment aplicat enguany a les ordenances no pretén més que 
absorbir l’IPC, que en el cas de la llar d’infants suposa 5 euros en el rebut 
mensual, que és l’increment aplicat al preu / alumne; per tant ens sembla ve-
ritablement excessiu el rebombori que alguns grups de l’oposició han volgut 
atorgar a la qüestió . 

Resulta especialment paradoxal l’actitud del PP, que al Parlament de Catalunya 
ha donat suport a un increment del cànon de l’aigua superior al 8% i a Collba-
tó ha posat el crit al cel per molt menys. Pel que fa al GIC, seria interessant 
demanar-los que presentin públicament la seva proposta d’externalització del 
servei de llar d’infants, doncs sembla que la seva alternativa va en aquesta 
direcció. Si realment es manté el nivell de qualitat actual i els costos són me-
nors als existents, sens dubte estudiarem l’oferta amb el màxim interès. 

Parlem d’ordenances 
fiscals 

Hi ha molts indicadors de qualitat de vida i un molt i molt im-
portant és la pràctica de l’esport que repercuteix directament 
en la salut personal i pública. 

La vida sedentària i l’obesitat, amb totes les malalties associ-
ades que comporta és una epidèmia global que està patint el 
món desenvolupat. 

També, en temps de crisi l’afectació és diversa però la forma 
com la vivim pot incidir en major o menor mesura en la nostra 
afectació, l’esport ens ajuda a fer front a l’adversitat.

“La falta de temps”, “la feina”, “les càrregues familiars” “la 
crisi”  dificulten la pràctica esportiva. Aquestes circumstàncies 
i la manca d’hàbits ens redueixen l’oportunitat de la pràctica de 
l’esport i per tant la capacitat de recuperació física i mental.

Des de l’Ajuntament creiem en la necessitat de treballar en la 
prevenció, promoció i protecció de la salut a través de la pràc-
tica físicoesportiva.

A Collbató, sortosament, a part del magnífic entorn natural que invita a viure la pràc-
tica fisicoesportiva, a més, tenim instal•lacions i entitats esportives que ofereixen 
un ampli ventall  de possibilitats que els darrers anys han incrementat el nombre de 
practicants.

Al Collbató contemporani podem afirmar que la pràctica de l’esport és un estil de vida: 
futbol, tennis, aeròbic, atletisme, escalada, karate, dansa, ciclisme, muntanyisme, pa-
tinatge... Des dels que caminen o passegen fins als que estan en l’elit del seu esport, 
tots, senten la satisfacció de la  pràctica fisicoesportiva i la sensació de benestar que 
comporta.

El proper curs novament s’augmenta l’oferta esportiva a Collbató per a totes les edats 
des dels més joves fins al més grans, des de l’escola al casal d’avis.

A Collbató l’esport, és més que un estil de vida, és la vida mateixa. 

Ramon Ferrer i Jané
Alcalde

Ramon Ferrer
 alcalde 

A la propera tardor farà un any que Collbató va implantar el sistema 
de recollida porta a porta. Durant aquest temps s’han anat resolent 
les petites incidències inicials, i la majoria de veïns i veïnes del mu-
nicipi s’han adaptat perfectament a un sistema que ha aportat un 
enorme avenç en matèria ambiental, perquè a Collbató la generació 
de deixalla destinada a abocador s’ha reduït de forma dràstica.

Des del Consistori no podem fer més que agrair als ciutadans la seva 
col·laboració i felicitar-los per la bona feina realitzada a l’hora de 
fer la selecció de la matèria orgànica, perquè els darrers informes 
facilitats per l’empresa que gestiona el servei indiquen que el grau 
de puresa de la matèria orgànica obtinguda a Collbató ara mateix 
és d’un 97%.

Entenem que aquest excel·lent resultat s’ha aconseguit per una 
banda gràcies a la voluntat de les persones i per una altra com a 
conseqüència de la intensa campanya informativa realitzada abans 
de la posta en marxa del servei. Malgrat tot, hem de tenir present 

que al municipi hi ha habitatges de segona residència que en alguns casos no hauran tingut ocasió de 
ser informats acuradament sobre el funcionament del nou sistema de recollida d’escombraries. És per 
això que aprofitem l’arribada del tram central de les vacances estiuenques per fer una mica de memòria 
dels punts essencials del sistema porta a porta:
• La normativa ambiental obliga als estats membres de la Unió Europea a realitzar la recollida   
 selectiva de residus.

• A Collbató es va crear una comissió mixta per estudiar el sistema més adient per al municipi i  
 es va optar pel sistema de recollida porta a porta.   

• L’objectiu principal de la iniciativa és reduir la quantitat de residus que van als abocadors. 

• El paper, els envasos, el vidre i la roba vella es poden continuar dipositant als iglús existents  
 a la via pública o a la deixalleria municipal. 

• El sistema porta a porta s’ocupa de recollir la fracció orgànica i la fracció resta (bolquers i   
 petita deixalla inorgànica no reciclable ni reutilitzable) 

• La fracció orgànica cal dipositar-la als contenidors marrons, en  bosses biodegradables especi 
 als que es poden adquirir als comerços locals i a les grans superfícies. La fracció resta es pot  
 dipositar en bosses normals d’escombraria fora del contenidor marró.

• Cal respectar els horaris i dies de recollida exposats en el quadre adjunt. L’incompliment de la  
 normativa pot comportar una sanció administrativa.         

Recollida d’escombraries 
porta a porta 

D.L. B-23138-96

“A Collbató l’esport 
és més que un estil 
de vida: és la vida 

mateixa”

Quan es forma part del govern les coses s’han de fer de manera que 
quadrin els números.

• Recordem, també, que teniu la DEIXALLERIA MUNICIPAL a la vostra disposició, i que utilitzant-la  
 regularment podreu obtenir fins a un 20% de descompte en el rebut de les escombraries
  Horari d’estiu:  Dimarts, dimecres, dijous i divendres de 16 a 20 h.
    Dissabtes de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h. 
    Diumenge de 10 a 14 h. i de 16 a 20 h.  (tarda només orgànica)



El parèntesis electoral ha provocat 
una certa distensió en l’actuació dels 
serveis municipals que ha estat molt 
visible en quan a la neteja de carrers, 
zones verdes i adjacents.

Tanmateix, més enllà del període 
electoral, les feines de neteja i man-
teniment de la via pública no han 
estat mai sistematitzades, possible-
ment per les diverses dificultats que 
comporta la important dispersió del 
nostre territori que es tradueix en 
un elevat percentatge per càpita de 
carrers, zones verdes, arbrat, mobili-

ari, enllumenat, imbornals, asfalt, voreres i altres elements de 
servei.

Som conscients que tenir sempre Collbató net i endreçat de 
manera que ens en sentim orgullosos, requereix una actuació 
intensa i continuada per part de personal especialitzat i malgrat 
la importància del cost que representa no ho podem obviar.

Des de l’Ajuntament hem iniciat una intervenció pilot per tal de 
seguir en la línia de responsabilitat que ens correspon. Consis-
teix en el treball conjunt d’un equip mixt Ajuntament i empresa 
privada, el primer com a coneixedor del territori i les correspo-
nents necessitats i l’altre facilitant recursos i productivitat sota 
contracte. Aquest equip multidisciplinari té l’objectiu d’anar 
avançant sobre la via i condicionant tot allò que és fàcil de 
condicionar en poc temps, neteja de carrers i racons, imbornals, 
segar i arrancar herba, detectar i censar  o reparar petites es-
tructures o equipaments malmesos.

Portem quasi dues setmanes des de la posta en funcionament 
i l’experiència és força  positiva, i comparativament molt més 
productiva que anteriors solucions. Aquest és un dels pilars fo-
namentals en els programes dels partits que compartim govern, 
l’hem posat en marxa immediatament i serà una de les prioritats 
en els pressupostos del 2012.

Cal l’esforç dels ciutadans i ciutadanes de Collbató perquè les 
accions realitzades en la via pública durin, perquè els recursos 
econòmics que destinem a la neteja i manteniment del nostre 
municipi siguin molt més rendibles. Això només serà possible 
si mantenim els carrers nets, si fem un adequat ús dels espais 
públics, si respectem les indicacions en els serveis de recollida 
de les deixalles.

Aconseguir un Collbató més net està en mans de tots!

Ara tot just fa un any, el govern espanyol va aprobar la llei 
de morositat amb el propòsit d’accelerar els pagaments a les 

empreses. La iniciativa, promoguda 
per CiU i aprovada per unanimitat en 
gran part de l’articulat, fixa en 30 dies 
el termini de pagament de les admi-
nistracions a les empreses a partir del 
2013. Durant l’any 2011 el termini és 
de 50 dies i per a l’any 2012 serà de 
40 dies.

Aquesta norma, obliga al govern a ar-
ticular mitjançant l’Institut de Crèdit 
Oficial (ICO) una línia de crèdit direc-
te dirigida a Ajuntaments amb la fina-
litat que puguin pagar els seus deutes 

amb empreses i autònoms.

Durant aquest juliol, el govern ha aprovat les mesures de 
cancel·lació de deutes amb empreses i autònoms contretes per 
les entitats locals mitjançant els crèdits ICO, permetent que els 
Ajuntaments formalitzin operacions de crèdit a 3 anys per fer 
front a les factures pendents de pagament anteriors a 30 d’abril 
de 2011.

Com es pot veure, per una banda les lleis obliguen als Ajunta-
ment a fer els pagaments de forma rígida i seriosa i per altra 
banda la Generalitat i d’altres organismes públics  no atenen 
amb la mateixa celeritat els deutes que tenen amb els Ajunta-
ments (llar d’infants, subvencions per obres, subvencions per 
activitats, etc.), agreujant-se en els últims mesos.

En aquesta situació, els Ajuntaments ens veiem abocats a aga-
far-nos a aquestes línies proposades pel govern espanyol per 
poder respondre a les situacions de falta de liquidesa en les 
empreses i molt especialment, en les petites i mitjanes, per les 
quals resulten especialment rellevants les dificultats de cobra-
ment de les factures que deuen els Ajuntaments i necessiten 
recuperar el seu equilibri econòmic i financer.

Des de l’Alcaldia i la regidoria d’Hisenda vam contactar amb les 
entitats bancàries a l’endemà de la publicació de la norma en el 
BOE per explorar aquesta possibilitat i la resposta dels bancs ha 
estat molt positiva. L’Ajuntament de Collbató acudirà a les línies 
ICO, ja que reuneix els requisits demanats per fer-ho, i podrà 
continuar complint amb el pagament als proveïdors dels serveis 
que rep el municipi. L’import màxim que es pot demanar és el 
25% de la Participació en els Tributs de l’Estat per a 2011 i que 
per Collbató suposa aproximadament 135.000 euros. La nostra 
proposta és que a mesura que rebem els pagaments que ens de-
uen els diferents organismes públics, que superen amb escreix 
aquesta quantitat, poguem anar amortitzant aquesta operació. 

Un cop més, hem de demanar a l’Estat Espanyol que resolgui 
d’una vegada per totes el problema seriós del finançament in-
just dels Ajuntaments. Cal una reforma del finançament local 
ja que d’altra forma, les entitats locals no podran complir amb 
aquestes lleis i la cadena es trencarà.

Un any més la gent de “L’ESPORTBA-
TÓ, l’esport de Collbató”, ha fet una 
donació econòmica de 300EUR per a 
donar suport a motius que ho reque-
reixen. Aquests any, la comissió d’es-
ports de Collbató, creada per tots els 
representats de les entitats esportives 
i educatives de Collbató i el regidor 
d’esports de l’Ajuntament, van decidit 
fer aquesta donació a les necessitats 
socials de conciutadans de Collbató i 
que serà adjudicada per el departament 
de Serveis socials de l’Ajuntament. 

Aquesta donació s’ha recollit arrel de l’aportació que van fer els 
participants a la darrera Nit de l’Esport de Collbató, celebrada 
el passat 18 de juny a la nova pista poliesportiva coberta de 
Collbató. A tots els esportistes de Collbató, Moltes gràcies per 
la vostra solidaritat. 

Esportbató solidari 

Breus

Noves línies de 
préstecs ICO

A partir del dia 1 d’agost,  a la pàgina web de 
l’Ajuntament, www.collbato.cat,  trobareu  un recull dels 
cursos i activitats que hi ha programades pel proper curs 
2011-2012,  que s’organitzen,  tant des de la mateixa 
corporació local com des de les associacions existents al 
municipi.

 El teixit associatiu del nostre poble, cada cop més actiu 
i consolidat ofereix als ciutadans i ciutadanes de Collba-
tó, una nombrosa i variada  oferta d’activitats, cursos i 
tallers, que ens faciliten no només ocupar el nostre temps 
lliure en allò que més ens agrada, sinó que ens permeten 
establir lligams socials amb els nostres veïns i veïnes.

Mercè Dedeu
regidora d’espais 

públics

Fa poques setmanes, va començar l’estiu 
meterològic però també cultural al nos-
tre municipi; amb la Flama del Canigó i 
Sant Joan, seguit de concerts fantàstics 
organitzats pels Amics de l’Orgue, el Fes-
tival Gong de Noves Sonoritats i per fi-
nals d’agost, com cada any, tindrà lloc la 
FESTA MAJOR.

Després, i per tancar l’estiu, tindrem la 
Diada del nostre país i la Festa de Sant 
Corneli, el nostre patró.

Parlant de Festa Major, i com a novetat 
d’enguany, dir que serà l’estrena, després de molts anys, d’un 
lloc cobert: la Pista Poliesportiva; per poder realitzar els con-
certs i les activitats sense temer per l’habitual pluja d’estiu. A 
més per crear un espai més adequat per fer la Festa Major més 
propera, es reubicaran les atraccions dels firaires a l’Avinguda 
Centenari, just a l’altura de la piscina i la pista coberta, fins a 
arribar al CEIP La Salut. En conseqüència, durant les festes es 
desviarà la circulació pels carrers adjacents. Us volem demanar 
disculpes, de forma anticipada, per les molèsties què aquests 
canvis puguin ocasionar.

En el programa adjunt i a la web municipal www.collbato.cat hi 
ha tota la informació d’activitats, qui les organitza i a on.

Per últim comentar que l’actual equip de govern seguirem po-
tenciant les activitats culturals tant d’àmbit local com nacional, 
amb racionalització dels recursos existents, per poder-les dur a 
terme durant la present legislatura, en tot tipus de temàtiques: 
música, teatre, cinema art, patrimoni…

Què acabeu de passar un bon estiu. I us esperem a tots a la 
FESTA MAJOR 2011.

Estiu cultural 

Ana Úbeda, 
regidora d’Hisenda

Oriol Castells,
 regidor de Cultura

Salvador Valls, 
regidor d’Esports

Aquest estiu, dins del programa del Pla de Prevenció Contra Incendis, s’han arranjat diversos camins rurals del municipi, entre els que destaquen el camí 
de la Vinya Nova i el camí veïnal de Collbató a Esparreguera. 
El Pla contempla el manteniment de la xarxa de camins principals del municipi, per tal que, en cas d’incendi, els vehicles de bombers puguin accedir-hi 
sense dificultat.  Per dur a terme aquesta tasca, la Diputació de Barcelona concedeix una subvenció del 90%. El pla de treball estableix que cada  any 
s’arranja una zona de camins , de forma que un tram es fa cada tres anys. Enguany s’ha actuat  al camí veïnal que s’ha eixamplat i s’hi ha posat un nou 
hidrant i al camí de la Vinya Nova. En el mes d’agost es previst que s’actui en un tram de la zona de Can Guineu.

Arranjament de camins 

Concepció Alsina, 
regidora de Medi 

Ambient.

Aconseguir un 
Collbató més net 
és tasca de tots

Des de l’Ajuntament s’aposta per seguir potenciant la for-
mació permanent que és aquella que una persona realitza 
al llarg de la seva vida, i que ens pot ser  útil per afrontar 
els constants canvis de la societat en que vivim. 

Tots som conscients de que és important  una formació 
de base, però també ho és  la formació per actualitzar 
els nostres coneixements, tant els relacionats amb el món 
del treball, com els que  ens han de permetre gaudir de la 
plena ciutadania i han de donar suport al nostre desenvo-
lupament com a persones..  

Per dur a terme aquesta tasca la Diputació de Barcelona concedeix una subvenció del 90% de l’import dels treballs

El projecte de Parc Empresarial Les Ginesteres ha 
superat un nou obstacle administratiu, aquesta ve-
gada a la Comissió Europea. La informació ha estat facilitada 
a l’Ajuntament de Collbató a través del Departament de Pre-
sidència de la Generalitat, després que el 22 d’abril de 2009 
arribés a la Comissió Europea una pregunta relativa a aquesta 
qüestió  promoguda pel Grup d’Independents de Collbató-GIC. 
Segons la informació facilitada, la Generalitat hauria tramès a 
la Comissió distintes dades relatives al projecte en dues oca-
sions: la primera, el juliol del 2009, i la segona —en forma 
d’informació addicional—,  l’agost del mateix any. Finalment, 
però, la Comissió va tancar el cas el novembre de 2010. 



En este último Pleno Extraordinario del 
Ayuntamiento de Collbató, se aumen-
taron las tasas de las Guarderías, Ser-
vicios de Talleres, actividades y cursos 
organizados por el ayuntamiento y las 
tasas por el servicio de instalaciones y 
actividades deportivas municipales! Es 
decir, los ciudadanos pagaremos más!. A 
este equipo de gobierno CiU- PSC lo pri-
mero que se le ocurre  es subir el precio 
de las cosas más básicas de primera ne-
cesidad o de uso cotidiano como son las 
guarderías, las actividades de nuestros 
jóvenes y mayores, y el uso de las insta-
laciones deportivas.  La subida equivale a 
una  media de un 3,5 %.
El equipo de gobierno se escuda en el au-
mento del IPC, y yo quiero preguntarles 
a ustedes lo mismo que pregunté al al-
calde: ¿a los pensionistas, funcionarios, 
a las personas en paro, y  los sueldos en 
general, han subido un 3,5 %,? 
Le respondí  yo mismo ¡No! y lo mas gra-
ve, una de la bonificaciones de la guar-
dería para las personas que estaban en 
paro, que tenían un beneficio, ¡las eli-
minan!, éste era un derecho que tenían 
estos ciudadanos que lo están pasando 
tan mal, les recuerdo que en Collbató te-
nemos 224 personas en paro, más de un 
10% de la población. Pues ahora,  una 
mediadora social y la Junta de Gobierno 
Local (CiU-PSC), serán los que decidan 
que personas con dificultades socio/eco-
nómicas ó en paro, tiene derecho a esta 
bonificación. 
Nosotros solicitamos que mantengan 
las bonificaciones de las personas des-
empleadas; el Equipo de Gobierno  nos 
dijo que NO, incluso entendemos la me-
diadora social para personas que tienen 
dificultades Socio/económicas.   Estas 
son las medidas sociales que nos esperan 
en los próximos 4 años, que yo llamaría 
antisociales.
EL PARTIDO POPULAR VOTÓ EN CONTRA 
DE TODAS ESTAS SUBIDAS DE PRECIOS.
También pasó algo bueno para los ciuda-
danos: la cesión de los terrenos para la 
construcción del Centro de Atención Pri-
maria, que por supuesto votamos a favor. 
El Partido Popular estará siempre velando 
para mejorar el día a día de todos los ve-
cinos de nuestro municipio y lo único que 
nos importa: Collbató.

Lorenzo García
Concejal del Partido Popular de Collbató

Quan llegiu aquest article probable-
ment el Ple de l’Ajuntament ja hau-
rà aprovat la cessió dels terrenys 
per la construcció del nou Centre 
d’Atenció Primària, un equipament 
necessari atès que l’actual s’ha que-
dat petit per Collbató.

Felicitem al nou alcalde per accele-
rar aquesta tramitació. Sorprenent-
ment encara no s’havien cedit els 
terrenys a la Generalitat, ho va con-
firmar el Conseller de Salut quan va 
respondre a la pregunta que el grup 
parlamentari d’ERC li havia formulat 
sobre la construcció del nou CAP. 

El retard sembla que ha estat fru-
ït de la tramitació urbanística del 
projecte, un motiu discutible quan 
recentment hem vist com en d’al-
tres casos hi hagut una celeritat 
impressionant per resoldre’ls. 

En el DVD editat i repartit per 
l’Ajuntament a totes les cases set-
manes abans de les eleccions ens 
deien que era “un projecte en mar-
xa i que seria una realitat”. Doncs 
potser hem fet tard. En els temps 
que corren de retallades tot indica 
que podem esperar uns quants anys 
en veure’l.

Temps de retallades que aquest es-
tiu també han afectat al servei que 
ofereix el CAP actual, ja que han 
suprimit l’atenció mèdica per les 
tardes. 

Esperem que sigui excepcional i 
aviat veiem com el servei sanitari 
a Collbató millora i s’adapta a les 
necessitats de la nostra població.

Un congrés ple 
d’oportunitats

Construir un Collbató de qualitat 
passa per prioritzar projectes a llarg 
termini, els beneficis dels quals són 
més difícils de valorar i menys po-
pulistes que les accions a curt ter-
mini. Sembla que el nou equip de 
govern vol continuar treballant en 
aquesta direcció: porta entre mans 
diversos projectes ja començats, 
dels que desconeixem la seva via-
bilitat econòmica i les possibilitats 
reals d’èxit en el futur.

Un exemple: el projecte de la bi-
blioteca. Potser és una idea bona 
i necessària, tenim una població 
d’estudiants que necessiten aquest 
espai, un casal desaprofitat i les 
obres de construcció corren a càrrec 
de la Diputació. L’ajuntament però, 
desconeix ara com ara quina és 
la dimensió adequada  per aquest 
equipament i quin serà el cost de 
mantenir-lo ja que no s’han valo-
rat els costos (neteja, gas, aigua, 
llum, sou de l’ajudant de bibliote-
ca, etc). Tindrem un bon resultat 
a curt termini: la biblioteca, però 
desconeixem si en el futur podrem 
mantenir-la.

Un plantejament pragmàtic a llarg 
termini passaria per tenir un Pla 
d’Equipaments, que analitzés les 
necessitats reals de trobada i oci 
així com els espais públics dels que 
disposem a Collbató, estudiés les 
diferents possibilitats i projectes, 
i avalués la viabilitat i la sosteni-
bilitat econòmiques a llarg termini. 
Així és com entenem el treball d’un 
bon equip de govern, pensant en 
els interessos de tots els collbato-
nins actuals i futurs, i gestionant 
responsablement els diners públics 
d’avui i de demà.

No hi ha res com una bona pa-
tacada per fer-te reaccionar. El 
PSC enfronta el seu 12è Congrés 
posant “la casa patas p’arriba”, i 
això són bones notícies. Sóc op-
timista. Aquestes setmanes no he 
vist ni por a debatre res per part 
dels dirigents del meu partit, ni 
inhibició per part dels militants 
de base i simpatitzants. Tot al 
contrari, volem participar i dir la 
nostra, perquè em sembla que el 
debat del PSC s’està convertint en 
el debat dels “socialistes de Ca-
talunya”:  gent d’esquerra,  pro-
gressista, solidària, que creu en 
la igualtat d’oportunitats i en la 
justícia social.  Aquest col•lectiu, 
sense el referent d’una organitza-
ció política ben perfilada, ni grans 
causes socials per les que lluitar, 
ha quedat una mica orfe i s’ha 
anat diluïnt. I, en canvi, són els 
dipositaris d’uns valors que mai 
no s’haurien de perdre.

Una de les grans oportunitats del 
Congrés del PSC és recuperar en 
les seves propostes els vells valors 
de l’esquerra social, aquells que  
fan que floreixi el millor de nosal-
tres mateixos, i al mateix temps 
oferir el marc adequat perquè els 
“socialistes de Catalunya” puguin 
dipositar les seves il·lusions i tre-
ballar per un món millor.

Josefina Martínez
PSC Collbató

A pagar más 

El nou consistori tot just arrenca. Des 
del grup de CIU, amb nou Alcalde i 
nova Tinent d’Alcalde i havent assu-
mit la responsabilitat de quatre regi-
dories. S’està fent una immersió per 
comprendre en poc temps la realitat 
de la situació actual i treballar cap 
a l’elaboració dels nous pressupostos 
que permetin arribar allà on el pro-
grama de govern marca.
En una Institució on, la resta de po-
lítics al Govern estan ja rodats, dóna 
al·licient el repte d’adquirir velocitat 
de creuer als nou incorporats, i fer-
ho de manera eficaç en una Institu-
ció com l’Ajuntament, tan propera i 
tan allunyada a la vegada, segons es 
miri. 
Els objectius d’aquesta legislatura es-
tan plasmats en el pacte de Govern 
PSC-CIU, que s’ha de tirar endavant i 
en èpoques de crisi econòmica, com 
la que vivim actualment, assolir-los 
es torna més difícil.
Entre alguns dels molts reptes que 
han assumit els representants de CiU 
en el govern hi ha els que fan que 
l’ajuntament sigui una administració 
més propera. Per aconseguir-ho cal 
comunicar millor, ser assequibles i 
atendre més bé al ciutadà, tant pel 
que fa a l’atenció que directament se 
li pugui brindar, com a través dels di-
ferents serveis que rep. 
També des de l’agrupació local valo-
rem la gran importància d’obtenir la 
col·laboració i  complicitat de tots 
els que vivim a Collbató, mostrant el 
civisme que ens pertoca a l’hora de 
conservar la nostra vila neta i endre-
çada. 
Des de l’Agrupació Local de CIU do-
nem suport a l’acció de govern dels 
nostres representants, Alcalde i 3er 
Tinent d’Alcalde, prestant la col-
laboració que necessitin així com 
l’experiència i les relacions polítiques 
que podem aportar.

Grup polític de CIU
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BONA FESTA MAJOR!!!
Eivissa  

Florida Centre Hotel 2*
Barcelona - Eivissa 

Vueling

Preu per persona 
des de 294€

Vol + Hotel 

Palma

Vol + Hotel 
Apartahotel Africamar 3*

Barcelona – Palma
Spanair 

Preu per persona 
des de 224€

 Gambia

Viatge de 9 dies - 7 nits
Hotel Sunset Beach 3*

Barcelona – Banjul
Spanair

Preu per persona 
des de 629€

Si vols rebre més informació dels nostres viatges, pots fer-nos una visita o trucar per telèfon. També et pots donar d’alta 
a la nostra web www.marcenviatges.com on rebràs informació d’ofertes puntuals. US HI ESPEREM



A les Oficines Municipals 
( Urbanisme)

Informa’t

ó  www.collbato.cat

R o s a  C u s c ó

Home - dona - nens

Te l .  93  777  05  54
Sant  An ton i ,  1  ·  08293  Co l l ba tó

P E R R U Q U E R I A

telèfons d’interès

Emergències

Ajuntament de Collbató:  93.777.01.00
Atenció ciutadana:   012
Àrea d’esplai La Salut:   646.37.86.24
Biblioteca Municipal:   93.777.93.41
Casal d’avis:   93.777.03.77
CAP El Bruc:    93.771.01.31
CAP Collbató:    93.777.07.59
CAP Esparreguera:  93.770.81.00
Demanar hora al metge:   902.111.444.
Farmàcia Villaescusa:   93.777.00.76
FECSA (Avaries):   900.77.00.77
Hisenda Igualada:  93.804.65.61
(oficina Gestió tributària) 
Hispano Igualadina:  93.804.44.51
Hospital Martorell:   93.774.20.20
Oficina de turisme:   93.777.90.76
Parròquia de Collbató:   93.777.01.36
Parròquia del Bruc:   93.771.04.11
Piscina municipal:   93.777.91.12
Repsol Gas:    902.12.12.12
Serveis funeraris (Pomfusa):  93.775.55.52
Sorea:     93.777.09.44
Sorea (telèfon 24 hores):   902.25.03.70
Taxi Collbató:   659.68.09.19
Taxi Esparreguera:  659.89.40.13

Centres educatius

Ambulàncies i Emergències 
Mèdiques:         061
Bombers de Collbató:   112
Bombers de la Generalitat:   112
Emergències:     112 
Guàrdia Municipal de Collbató:  670.20.14.20
Mossos d’Esquadra:   088

Llar d’infants «L’Abellerol»: 93.777.99.80
CEIP La Salut:   93.777.00.19
CEIP Collbató:   675.783.448
SES Collbató:   93.777.98.37

Serveis

Agenda - Agost

NOTA INFORMATIVA. 

En el repartiment de l’anterior Collbató Informa del mes 
de juliol s’han detectat algunes incidències. Demanem 
disculpes als veïns afectats i al mateix temps els infor-
mem que qualsevol anomalia en el repartiment del but-
lletí pot comunicar-se a l’Ajuntament (Tel:  937770100) 
per resoldre-la amb la màxima celeritat

Diumenge 7 d’agost de 2011 
A les 19h. Concert d’Orgue i Baríton a 
l’Església Parroquial, a càrrec de 
Lluís Cintes i Tomé Olives. 
Organitza Associació Amics de l’Orgue. 
Co·labora Ajuntament de Collbató.
 
Festa Major de Collbató 2011. 
Dies 25, 26, 27 i 28 d’agost. 
Vegeu programa d’actes.

Dia 27 d’agost 
FESTA JOVE

Cartell Guanyador del concurs de cartells de Festa Major 2011


