
Collbató
Revista d’informació local editada per l’Ajuntament de Collbató

informa
Octubre  2011

Històricament, al tractar-se d’un municipi amb poca població, els serveis socials d’atenció pri-
mària eren atesos, en un inici, pels professionals d’Esparreguera.
A l’any 1992, es va signar un conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, per crear 
una unitat bàsica d’atenció primària amb els professionals compartits proporcionalment entre 
Collbató i Esparreguera, de manera que moltes demandes eren derivades a Esparreguera, ja que 
la treballadora social no disposava d‘un horari estable a Collbató.

En el 2006 Collbató,  degut a la decisió de  l’Ajun-
tament d’Esparreguera de desvincular-se  de ABSS        
( Àrea Bàsica de Serveis Socials) a la que pertanyien 
els dos pobles,  passa a signar un conveni amb el 
C.Comarcal del Baix Llobregat amb el compromís de 
crear el seu propi equip d’atenció primària.

El creixement  de població provoca un increment de 
la demanda i l’accés al servei. Un indicador d’aquest 
augment de la demanda són les hores destinades al 
Servei d’Atenció Domiciliària. L’any 2007 es van des-
tinar 77 hores a cobrir aquest servei mentre que el 
2010 s’hi van destinar 761, i pel 2011 hi ha una 
previsió de  2.160 hores. 

En l’actualitat, el nostre equip de Serveis Socials Bàsics, compta amb una treballadora social, 
una educadora social i una treballadora familiar.

Prestacions que ofereixen els Serveis Socials.
-  Atenció i orientació a  familiars i persones  discapacitades i a persones dependents.
-  Suport a persones que es troben en una situació sòcio-econòmica desfavorida.
-  Tramitació i assessorament de prestacions (Renda Minima Insersió, Ajuts de lloguer, pen-
sions no contributives...). 
-  Servei d’atenció domiciliària, (SAD). Dirigit a proporcionar atencions personals, ajuda a 
la llar i suport social a aquelles persones o famílies amb situació de mancança d’autonomia 
personal, dificultats de desenvolupament o problemàtiques familiars especials.
-  Servei de Teleassistència. 
-  Suport a la gent gran.
-  Servei de transport adaptat. 
-  Servei d’atenció a la infància, adolescència i famílies.

-  Acollida als nouvinguts, assessorament jurídic en 
estrangeria i tallers de coneixement del català i de 
l’entorn.
-  Derivació a serveis socials d’atenció especialitza-
da

 
Projectes que en aquest moment està de-
senvolupant el servei.
-  Centre Obert, on es realitzen tasques de suport 
escolar i social per a joves de 12 a 16 anys.
-  Banc d’aliments, lliurament de lots d’aliments.
-  Més a prop de la gent gran. Visites domiciliàries per 
part d’un/a professional dels serveis socials a perso-
nes de més de 80 anys del municipi per informar dels 
serveis de que disposen i valorar la seva situació.

-  Dinamització i suport al casal d’avis.
-  Activitats de sensibilització vers els drets de les dones.
-  Mesures educatives alternatives per joves del municipi.
-  Espais de suport a la petita infància i llurs famílies.

 
Situació actual del servei, tenint en compte l’actual situació de crisi.
Amb la nova llei de serveis socials i la llei de la dependència, els serveis socials es converteixen 
en el tercer pilar de la societat del benestar, equiparant-se amb la sanitat i l’educació.
 
La legislació vigent atorga el dret a accedir als serveis socials a tota la població. Això ha propi-
ciat que el perfil de l’usuari d’aquests serveis hagi anat variant al llarg d’aquests darrers anys.
 
Degut a la situació actual de crisi, el volum de persones ateses aquest darrer any ha augmentat 
considerablement, Des dels SS es dóna suport a totes aquelles persones que es troben en una 
situació, social i/o econòmica desfavorida.
 
El servei és obert a tota la població. Podeu demanar una entrevista amb la TS i/o amb la ES 
trucant al telèfon 93 777 01 00 i des de l’Oficina d’Atenció al ciutadà, us donaran dia i hora.

D.L. B-23138-96

L’Ajuntament ha apro-
vat els comptes muni-
cipals de l’exercici 2010 
en termini i sense cap 
al·legació per part de 
ningú.

La Diputació de Barce-
lona dóna suport a la 

comptabilitat municipal de Collbató a través de la xarxa infor-
màtica provincial, el que ens assegura la verificació de totes 
les dades comptables que cada exercici presentem a aprova-
ció. Totes les operacions comptables que realitza l’Ajuntament 
són fruit dels acords que prenen els òrgans de govern que són 
el Ple, la Junta de Govern i l’Alcaldia. Tots aquests acords són 
informats i intervinguts per la Secretària-Interventora muni-
cipal, per assegurar la correcta execució de la comptabilitat 
així com la legalitat de tot el que s’aprova.

Les tres magnituds principals per valorar com està l’Ajunta-
ment econòmicament són:

1) L’equilibri econòmic, com a resultat de l’anàlisi 
d’execució del pressupost i que  evalua els recursos gene-
rats nets a final d’exercici.

2) El romanent per despeses generals, com a resultat de 
l’anàlisi de la solvència econòmica.

3) El nivell d’endeutament, com a resultat de l’anàlisi 
dels préstecs i operacions de tresoreria que s’amortitzen i 
dels nous préstecs en el cas en què és concertin.

En aquest sentit les conclusions a les que arribem a través de  
l’anàlisi dels comptes de l’exercici 2010  són:

1) L’equilibri econòmic és just, però suficient. Hem tin-
gut un estalvi de 336.395,89 euros, un 7% dels ingressos 
corrents liquidats. Caldria millorar-ho en el futur per evi-
tar riscos en l’execució. És a dir, cal generar encara  més 
estalvi, i passar del 7% al 10%.

2) El romanent per despeses generals, que ens deter-
mina el dèficit o superàvit acumulat de l’Ajuntament. El 
resultat de l’any 2010 és un superàvit de 446.078,73 eu-
ros, que representa un 10% dels ingressos corrents liqui-
dats. Caldria millorar-lo en el futur fins el 15% per tenir 
un coixí i afrontar possibles disminucions d’ingressos no 
previstes que es puguin produir durant l’exerici següent i 
així poder complir amb la llei de morositat.

3) El nivell d’endeutament pot suposar un cert condici-
onament a la capacitat de serveis futura. L’any 2010 dóna 
unes xifres d’endeutament financer de 763,74 € per habi-
tant, valor encara alt respecte de la mitjana (510,14 €/h) 
de 23 municipis amb número d’habitants semblant, tot i 
que ha millorat respecte de l’exercici anterior (82% dels 
ingressos corrents), situant-nos en un 67% dels ingressos 
corrents.

Per resumir aquesta situació de forma gràfica, tal com ho pre-
senta l’informe de la pròpia Diputació de Barcelona, podríem 
dir que els números de Collbató mostren dos semàfors en groc 
(Equilibri Econòmic i Romanent) i un en verd (Endeutament). 
L’absència de semàfors en vermell és, sens dubte, un bon se-
nyal pel municipi. Sobretot en els temps que corren. 

Aquestes conclusions, doncs, ens han de servir per plantejar 
els propers pressupostos per a l’exercici 2012.

Ana Úbeda
Regidora d’Hisenda

Els comptes municipals a la vista

“L’Olivia, la Isabel, la Conxita i la 
Marisa, l’equip humà dels Serveis 
Socials de Collbató al complet”

“Oficina dels Serveis Socials de 
l’Ajuntament de Collbató”

Equilibri  Romanent Endeutament
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L’Ajuntament obert al ciutadà
Els Serveis Socials de Collbató, una mica d’història.



Les dificultats econòmiques de molts ajuntaments són quelcom 
més que un problema comptable, la realitat financera és una conse-
qüència d’un model d’administració que ha estat fruit d’una època i 
que ja ha sobrepassat amb escreix la data de caducitat. 

Les competències municipals haurien de ser flexibles i diferents en 
funció del nombre d’habitants, de la distribució de la població, de 
la seva renda per càpita, del territori comarcal, dels desplaçaments 
per mobilitat obligada i de la població estacional. Ben segur hi ha 
eines per ajustar-nos a les realitats territorials sense perdre auto-
nomia municipal. 

Els serveis, especialment els “voluntaris” que ofereixen els mu-
nicipis, són fruit des de la demanda justa dels ciutadans fins a 
un producte de les curses electorals, en alguns municipis aquests 
representen fins un 30% del pressupost. Així les finances locals 

es veuen desbordades amb serveis que no estan ponderats i que no tenen fonament financer 
propi i/o d’altres institucions subsidiàries. El resultant són serveis víctimes de una deslleialtat 
institucional o prescindibles. Aquesta deslleialtat per part del legislador estatal i/o autonòmic 
vers als Governs locals produeixen obligacions concretes sense establir de manera precisa cóm 
es finançaran.

Les subvencions igualment responen a un criteri uniforme, si vols un equipament subvencionat 
ha de respondre a un criteri uniforme que, o és insuficient per uns o excessius per altres. Obli-
gant al municipi a adaptar-se a l’equipament i no al contrari com hauria de ser. 

A Collbató com a la majoria de municipis catalans haurem d’adaptar el model a la nova situ-
ació econòmica. Haurem d’interpretar la realitat i ajustar serveis, necessitats i capacitat per 
mantenir. El treball haurà d’anar a ambdós sentits, la reforma interna i propulsar canvis en les 
subsidiarietats supramunicipals.

Les deficiències del model han contribuït a les dificultats econòmiques que patim els ajunta-
ments i que ens haurien d’abocar a totes les institucions i partits polítics a arribar a un acord 
per a l’estabilitat econòmica dels ajuntaments que contempli: Un compromís per revisar les 
lleis que comporten un esforç econòmic difícil d’assumir. La convocatòria d’una Comissió de 
totes les institucions que avaluï la situació i faci propostes per sortir del mal pas. I que el Go-
vern de l’Estat ajorni el retorn del diferencial de diners que se’ns reclama als municipis.

En acabar l’estiu també han finalitzat diverses festes populars i 
culturals del poble. Resumida la Festa Major en l’anterior butlletí, 
ara és el moment de prestar atenció a la segona part d’aquest 
estiu cultural. 

El setembre vam tenir dues festes populars força concorregudes i 
també molt  caloroses, doncs res feia pensar que l’estiu era a punt 
d’acabar: parlem de Sant Corneli i La Diada, La Festa Nacional de 
Catalunya va comptar amb els tradicionals castellers, que varen 
omplir la Plaça de l’Església de gom a gom, amb les colles d’Espar-
reguera (que compta amb membres de Collbató) i de Vilanova i la 
Geltrú. El Ball de Sardanes va animar un col·lectiu de veïns i veï-
nes que volen reunir-se cada quinze dies per practicar i mantenir 
viva  aquesta dansa popular tan arrelada al nostre país. Ànims!!.

En un altre apartat, tenim Sant Corneli, amb el tradicional dinar 
per a la Gent Gran, prèviament amenitzat per un mag que ens va 
fer riure molt. El lliurament de detalls a la gent gran va representar 
un dels moments emotius de la jornada, si bé, el punt àlgid va ser 

el lliurament d’un present a la senyora i al senyor més grans presents al dinar, de 99 i 95 anys, 
respectivament. Molta vida viscuda, però amb ganes de seguir sumant. Què bé què aniria que 
tots pensessim sempre en positiu, amb ganes de sumar i tirar endavant. Per altra banda, cal 
també destaca l’èxit de la conferència de la historiadora local Assumpta Muset, amb una inte-
ressant xerrada sobre la història del Nucli Antic. I també les havaneres, amb més de dues-centes 
persones ocupant seient i gaudint de la vetllada.

Passades aquestes dues grans festivitats, durant el cap de setmana de la festivitat de la Mercè, 
els dies 23 i 24 de setembre, vam poder gaudir de la representació de l’òpera Maruxa, d’Ama-
deu Vives, gran compositor i fill de Collbató. Grandíssim èxit de públic, amb més de dos-cents 
espectadors en cadascuna de les dues representacions. Aquesta iniciativa ha estat possible 
gràcies a dos collbatonins: en Dani Casas i el Jordi Garcia, els quals, juntament amb molts 
altres col·laboradors del poble i diversos col·lectius (Músics de Montserrat, Cor-Nèlius...) ha 
donat a conèixer aquest art musical desconegut per a molts, oferint al mateix temps un me-
rescut reconeixement a la figura d’Amadeu Vives. A més, si afegim que les representacions ha 
estat al carrer, davant mateix del Molí d’Oli, en un lloc força pintoresc, tot plegat ha agafat 
un to espectacular, amb la molt bona manera de fer de tots els actors, músics i col·laboradors 
presents. La Regidoria de Cultura creu en actes com aquests i anima a continuar treballant-hi, 
per repetir, ampliar o millorar aquesta nova proposta cultural al municipi, o d’altres noves que 
puguin sorgir en el futur. 

Així ha acabat l’estiu cultural, amb ànims per començar a preparar el proper any. Però primer 
tenim la Castanyada i poc després les Festes de Nadal. 

Oriol Castells, regidor de Cultura

Breus

Finalitza l’estiu cultural 2011

El CAP de Collbató ha recuperat l’horari habitual, 
després de la reducció que l’havia afectat durant el passat mes d’agost. Tot i 
que semblava que la reducció d’horari podria allargar-se més temps, al final 
només ha estat efectiva durant un mes. 

El que sí que es veurà afectat, sembla que de forma permanent, és el servei 
d’urgències de 24 hores que presta el CAP d’Esparreguera, perquè segons la 
notificació tramesa a l’Ajuntament de Collbató pel Servei Català de la Salut 
el passat 29 de setembre, a partir d’una data que encara està per determinar, 
passarà a ser operatiu de 8 del matí a 12 de la nit, els set dies de la setmana, 
mentre que les urgències nocturnes, entre les 12 de la nit i les 8 del matí, 
s’atendran directament a l’Hospital de Martorell o a través del SEM (Servei 
d’Emergències Mèdiques).

La cessió gratuïta al Servei Català de la Salut del solar 
municipal de 1.114,18m2 que ha d’acollir el nou CAP de Collbató, es va fer 
efectiva en el Ple ordinari del passat 19 de setembre. En aquests moments, 
doncs, la construcció del nou equipament depèn de la Generalitat, tot i 
que el Consistori vetllarà per la màxima diligència en la materialització del 
servei.

Un any de recollida 
d’escombraries porta a porta
 
Fa un any que va entrar en funcionament el sistema porta a porta per a la recollida de la matèria  
orgànica i del rebuig, fem una valoració positiva de l’adaptació de la majoria dels ciutadans 
a aquesta nova modalitat, però tot i així encara hi ha massa incidències de l’ordre de deixar 
bosses en dies que no correspon i en llocs que no són els correctes exposant-les a que animals 
les escampin per la via pública del nostre poble. 

Atendre la recollida d’aquelles bosses que no corresponen, és a dir quan se n’està fent un mal 
ús, implica un greuge per a tots aquells ciutadans que fan l’esforç per adequar-se als requeri-
ments del sistema, per tot això considerem que ara és el moment per endegar actuacions cap 
a normalitzar la situació. La primera d’aquestes actuacions la iniciarem el dia 16 d’octubre i 
consistirà en recollir només les bosses que corresponen i deixar una enganxina en les que no es 
retirin indicant el motiu perquè no s’ha recollit. Per acompanyar aquesta mesura, posteriorment 
un tècnic informador visitarà els domicilis on es produeixin aquestes incidències per aclarir 
dubtes sobre la utilització del sistema i així afavorir un bon ús per part de tots.

Us donem les gràcies als veïns que esteu col·laborant en la bona marxa d’aquest servei que ens 
beneficia a tots. També dir-vos que us anirem informant de les diferents actuacions que anirem 
posant en funcionament amb l’objectiu d’aconseguir l’optimització d’aquest sistema i alhora un 
Collbató net de deixalles escampades per la via pública.

Mercè Dedeu
Regidora d’espais públics

En l’anterior butlletí vam donar públicament les gràcies a diverses entitats locals, per la seva col·laboració 
en la Festa Major 2011, però ens en vam deixar una que cal esmentar, degut a que l’esforç humà i econòmic aportats 
han estat remarcables: el Club de Tennis Collbató, gràcies als quals hem pogut gaudir de diferents activitats incloses 
en el programa de la Festa Major 2011. Moltes gràcies, i les nostres disculpes per l’oblit. 

L’Ajuntament i Correus han arribat a un acord per redistribuir les quatre bústies existents 
actualment al municipi, per tal que ofereixin un millor servei. L’acord és fruït de distintes demandes veïnals i con-
sisteix a mantenir les actuals bústies localitzades davant l’Ajuntament i a la façana de l’oficina de Correus del carrer 
Muntanya. Les dues bústies que s’eliminen són la de Can Dalmases, que queda una mica oculta en una plaça, i també 
la que està ubicada a Cal Cisco, el carter, des de l’època que aquell immoble del casc antic complia amb la doble 
funció de bar i despatx postal. Avui dia, amb la proximitat de l’oficina de Correus, aquesta bústia s’ha considerat 
del tot innecessària. Les noves ubicacions tindran en compte les vies de pas principals, és per això que una bústia 
s’ubicarà a l’Avinguda Montserrat, al costat de la parada de la Hispano Igualadina, per donar servei a Can Dalmases, 
Les Illes, la Font del Còdol i Can Migrat, i l’altra al costat del Pàdel Collbató, per donar servei a les urbanitzacions 
de Can Missè i el Pla del Castell. 

Editorial

Ramon Ferrer
 alcalde 

“L’exhibició castellera 
sempre és present a 

Collbató amb motiu de 
la Diada”

Enllestit el mapa de patrimoni 
de Collbató

El passat 27 de setembre l’Oficina de Patrimoni de 
la Diputació de Barcelona, va lliurar el document 
definitiu amb el Mapa de Patrimoni de Collbató. 

El mapa l’ha redactat l’Assumpta Muset, doctora en 
Història i veïna de Collbató, qui durant gairebé un 
any ha posat en ordre i catalogat l’extensa però al 
mateix temps dispersa informació existent al mu-
nicipi en matèria de patrimoni.  

El projecte l’han finançat conjuntament l’Oficina 
de Patrimoni de la  Diputació de Barcelona i l’Ajun-
tament de Collbató, i consta de 311 elements, en 
total. Tres d’aquests elements estan declarats com 
a BCIN (Bé Cultural d’Interès Nacional); es tracta 
de les restes del castell i dos capitells esculpits 

de la família Requesens. Vint-i-tres elements estan declarats com a BCIL (Bé Cultural d’Interès 
Local). Dotze elements s’inclouen en el catàleg del PGOU (Plà General d’Ordenació Urbana. Fi-
nalment, onze elements més han estat reconeguts, entre el 2004 i el 2009, a través del Ple del 
Consell Comarcal del Baix Llobregat.

El Mapa és de vital importància perquè permet concentrar en un únic document tot el patrimoni 
local, la qual cosa permetrà crear el Catàleg Municipal de Patrimoni, aprofitant que en aquests 
moments s’està revisant del POUM (Plà d’Ordenació Urbana Municipal). El document, tanmateix, 
permetrà concienciar el veïnat respecte la gran importància que té conservar el patrimoni local 
i difondre’l.

“Cal Tutor, a la Plaça de l’Església, un 
dels edificis catalogats més destacats 

de Collbató”

Les restes d’Amadeu Vives podrien retornar a Collbató ben aviat. La Junta de Govern 
Local ha acordat iniciar els tràmits per traslladar les despulles del compositor al cementiri municipal, on provisional-
ment reposarien en un ninxo, fins que es pugui construir un mausuleu adequat al prestigi del mestre collbatoní. El 
procediment s’ha iniciat a partir de l’entrada d’una instància al consistori el passat 5 d’octubre.
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En el Ple Municipal del passat dia 19 es va aprovar amb els 
vots de tots els grups excepte el del PP una moció de suport 
a l’escola catalana. La moció, impulsada per somescola.cat, 
que reuneix entitats cíviques i educatives per l’escola ca-
talana, neix després de les darreres sentencies del Tribunal 

Suprem Espanyol que qüestionen el català com a llengua vehicular de l’en-
senyament de Catalunya. Aquest fet atempta clarament contra el model 
d’escola catalana, model que ha funcionat amb èxit els darrers 30 anys, 
basat en la no separació dels infants i joves per raó de llengua i gràcies al 
qual la nostra societat gaudeix d’un nivell de cohesió acceptable.

La immersió lingüística i la consideració del català com a llengua vehicu-
lar a les aules han donat força i solidesa a aquest model, reconegut  per 
diverses institucions europees.

S’ha constatat ,també, que el nivell de coneixement de les dues llengües 
oficials a Catalunya és elevat i, en el cas del castellà, fins i tot superior a 
la mitjana de l’Estat espanyol.

Aquest model educatiu ha contribuït de manera decisiva a pal·liar el greu 
desequilibri que viu el català respecte del castellà en diferents àmbits 
socials i culturals i s’ha demostrat eficaç en la inclusió social d’infants 
i joves nouvinguts, tot contribuint a mantenir la cohesió social de les 
nostres ciutats i pobles.

És per això que el PSC de Collbató dóna ple suport a aquest model educatiu 
de Catalunya i manifesta el rebuig a les sentències del Tribunal Suprem.

Agrupació socialista de Collbató

ELS NOSTRES VIATGES 2012
 8 dies de Creuer pels Fiords (Maig 2012)        7 dies al Pais Vasc al Complert (Abril 2012)                  7 dies per la Costa del Sol (Març 2012)
                                                                                                                    Amb autocar         Amb avió

I per anar fent boca: 

El proper 19 de novembre anirem a la Fageda d´en Jordà on farem un ciruit amb carruatge de cavalls per dins de la Fageda i 
agafarem el carrilet per visitar els volcans. Després dinarem i visitarem el poble de Santa Pau. Preu per persona 42€, inclou: 
autocar des del nostre poble, visites, dinar amb begudes incloses, assegurança de viatge i guia acompanyant de MARCEN 
VIATGES.

RECORDEU que també podeu fer la reserva de IMSERSO 2011-2012 a la nostra agència. Veniu i reserveu la vostra plaça.

ENS CANVIEM DE LOCAL; a partir del mes d´Octubre ens podràs trobar a l´Avinguda Francesc Marimon nº 10 d´Esparreguera.

Quant cobra l’alcalde?

Aquesta és una pregunta que el 
GIC ja ha formulat per diversos ca-

nals, i les respostes han estat sempre tan poc aclarido-
res com “podeu consultar-ho a la web de l’Ajuntament”. 
En el Ple municipal del 19 de setembre es va tornar a 
formular la qüestió a l’alcalde, i la resposta va ser “Ja 
els ho contestarem per escrit”. És una llàstima, perquè 
el Ple és un acte públic i hauria estat una excel·lent 
ocasió perquè els veïns poguéssim conèixer de primera 
mà la resposta.

Coneixem les retribucions dels alcaldes de moltes po-
blacions, però no les del nostre. La legislació vigent 
obliga a aprovar-les en un Ple municipal i a publicar-les 
al Butlletí Oficial de la Província, però això a Collbató 
no s’ha fet. L’única informació pública és la que apareix 
a la web municipal. Sota el títol de “Transparència” hi 
trobem una barreja de dades confuses i mitges veritats 
ben poc transparent. Es parla d’unes retribucions bru-
tes mensuals sense especificar que són per 14 pagues 
anuals, es parla de dedicació de 20 hores per regidors i 
35 h per alcaldia i de retribucions en forma d’indemnit-
zació, quan aquestes són incompatibles (per llei) amb 
una dedicació regular.  I podríem seguir.

Ja intuíem que la nostra idea de transparència és molt 
diferent de la de l’equip de govern, però esperàvem 
que, com a mínim, s’ajustés a allò que demana la llei.

www.collbatogic.cat

S’acosten eleccions i això ens permetrà veu-
re per Catalunya gent que ni ens entén ni 
ens estima, que només se’n recorda de Cata-
lunya i el català quan hi ha eleccions prope-
res i per mantenir i perpetuar l’espoli fiscal 

al que ens sotmeten. Gent que només ve per recaptar di-
ners i vots, just com els recaptadors d’impostos d’èpoques 
molt pretèrites i amb l’exèrcit al darrera. Ara resulta que 
la seva ministre de defensa és la cap de cartell del partit 
socialista. PSC quan són a Catalunya perquè quan arriben 
a l’alçada de Fraga ja són PSOE i ja no se’n recorden de 
nosaltres fins que ha de recaptar.

També sentirem que defensen la nostra llengua, que és 
molt important i bla, bla… ja veiem el què els arriba a 
interessar i com la defensen: el català encara no és llen-
gua de ple dret a les institucions europees (perquè l’estat 
espanyol no ho ha proposat) i no para de rebre atacs ju-
dicials de jutges que més que dictar sentències sobre lleis 
apliquen els seus idearis polítics.

Altres que veurem passar són els del PP, encara no està 
clar qui serà el cap de llista per la nostra circumscripció 
però tant se val ja sabem què diran i aquests normalment 
enganyen menys que els altres, potser perquè no els hi 
cal.

Nosaltres seguirem treballant pel bé del nostre país, amb 
voluntat de sumar esforços i intentar ser decisius i influ-
ents per evitar, en allò que puguem, els atacs al nostre 
autogovern, perquè quan volen PP i PSOE pacten i si ho 
fan és sempre contra els nostres interessos de país.Comencem el curs , aportem propostes

Un cop finalitzat l’estiu comença el nou curs polític. El 
passat 19 de setembre es va celebrar el primer ple ordi-

nari de la legislatura. ERC vam aprofitar aquesta oportunitat per presentar 
diverses mocions que pensem són de d’interès de tothom.

Vam presentar una moció per sol·licitar que s’iniciïn els tràmits per dis-
tingir en Gabriel Blancafort com a fill predilecte de Collbató. Enguany, es 
commemora el desè aniversari de la mort del fundador del taller d’orgues, 
que gràcies a ell i la seva família, du el nom del nostre poble arreu. És 
just, doncs, que rebi aquesta distinció.

També vam proposar la creació d’una comissió per redactar un Reglament 
Orgànic Municipal (ROM), ara mateix inexistent. Aquesta és l’eina que 
permet regular el funcionament dels òrgans municipals, la informació i la 
participació ciutadana entre altres aspectes.

Conjuntament amb PSC, GIC i CIU vam presentar una moció en suport de 
l’escola catalana i per manifestar el nostre rebuig a la sentència del TSJC 
contra el model d’immersió lingüística. Ens felicitem pel consens obtingut 
però lamentem que el PP declinés subscriure la moció. 

Finalment, vam presentar una moció en defensa del sistema sanitari pú-
blic català i en contra de les retallades que està aplicant el Govern.

ERC Collbató

Primero Cumplir la Ley y las Sentencias
Los gobiernos deben, primero, cumplir la ley y las sentencias y, después, ofrecer a los catalanes el 
máximo de posibilidades posibles para la educación de sus hijos.

Tras 30 años de políticas nacionalistas, la sociedad catalana merece, como siempre hemos defendido, 
una escuela que ofrezcan a nuestros jóvenes una educación trinlingüe que les prepare para un mundo cada vez más 
competitivo.

El govern de Catalunya debe velar más por la pluralidad que representamos el conjunto de los catalanes y menos por 
la ideología nacionalista que sólo sirve a una parte. Tenemos la oportunidad de ofrecer a los jóvenes una educación 
más libre, más rica y más plural. Y tenemos la oportunidad de apostar por lo que más necesitan nuestros jóvenes: 
una educación de mayor calidad.

Queremos que el catalán sea una lengua vehicular y queremos que el catalán crezca y sea cada día más fuerte, por 
eso queremos que sea visto como una lengua de libertad. El catalán debe seguir siendo lengua vehicular en la escuela 
pública, pero el castellano también debe serlo. Hay muchas fórmulas que lo permiten. Sólo falta la voluntad y el 
compromiso del govern.

Una educación trinlingüe es, pues, una garantía de libertad, una garantía de los derechos de los padres y de los hijos, 
una garantía de mayor calidad y una garantía de un mejor futuro.

Lorenzo García, Concejal del Partido Popular, en el Ayuntamiento de Collbató

El Camí de Sant Jaume 
consolida el seu pas 
per Collbató 

Sant Jaume era un dels dotze apòs-
tols de Jesucrist que, segons la tra-
dició cristiana, predicà a Hispània. 
La història del Camí de Sant Jaume 
es remunta a començaments del se-
gle IX, moment del descobriment del 
sepulcre de l’apòstol a Santiago de 
Compostel·la, convertint el punt en 
destí de pelegrins provinents de tot 
el continent europeu. El camí quedà 
definit llavors mitjançant la xarxa de 
vies romanes que unia els punts neu-
ràlgics de la Península.

Existeix la sensació que Catalunya 
s’ha mantingut al marge de la pele-

grinació a Santiago de Compostel·la, però la realitat és ben diferent. 
Tot i que no es pot parlar d’un itinerari únic del pelegrinatge català 
com sí que ho era el Camí Francès que penetra a la Península Ibèrica 
per Roncesvalles, hi ha diverses vies que els experts consideren com 
les més habituals pels pelegrins que travessaven terres catalanes; 
les principals passen per Montserrat i Collbató, és per això que d’un 
temps ençà el nostre municipi acull senyalització indicativa del tra-
jecte correcte. L’última actuació ha consistit a integrar rajoles amb el 
símbol de la petxina als trams de carrer de Collbató que coincideixen 
amb el trajecte del camí tradicional.   

L’any 1987 el Camí de Sant Jaume fou declarat Primer Itinerari Cultu-
ral Europeu i el 1993 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO

“El símbol de la petxina 
ara també el podem trobar 
a Collbató, concretament 
als carrers Amadeu Vives i 

Pau Bertran”



 

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
     667.56.27.16
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 - Octubre

08 Octubre Casal d’Avis  09.h          Caminada per a la gent gran

10 Octubre Hotel Entitats  17.00h             Hora del tè i tertúlia. Associació de Dones de Collbató

17 Octubre Hotel Entitats  16 a 18h. Taller de fotografia digital

20 Octubre Casal d’Avis  09.h              Caminada per a la gent gran

24 Octubre Hotel Entitats  16 a 18h. Taller de fotografia digital

29 Octubre Biblioteca, Plaça de L’era       Tarda (Hora a determinar) Castanyada (Contes, Activitats)

31 Octubre Hotel Entitats  16 a 18h.  Taller de fotografia digital

03 Novembre  Casal d’Avis   09.h              Caminada per a la gent gran

CURSOS TOTS ELS NIVELLS
REPARACIÓ ORDINADORS 
PÀGINES WEB
TINTES, TARGES ...

La teva botiga d'Informàtica de Collbató

Al costat de l'Ajuntament , Bonavista 8.
Contacti'ns al 93777 97 54 
informe-te'n a www.bitbuit.cat

    Dia     Lloc  Hora           Activitat                                  

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

de Collbató
Ajuntament 

També ens trobaràs al Facebook, 
l’espai de relació ciutadana de Collbató. 
Ens acostem als 500 amics!

www.collbato.catwww.collbato.cat

Utilitza’ns

Collbato


