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L’activitat municipal té
entre els principals pro-
tagonistes d’aquest inici
del 2012 l’educació.
Possiblement una de les
fites més destacades en
aquest sentit ha estat la
inauguració oficial de l’escola Mansuet,
amb la qual es culmina el procés encetat
al llarg del curs 2007-2008 i que actual-
ment acull 210 alumnes. Precisament
aquest proper mes de març les escoles, la

llar d’infants i l’institut
obriran les seves por-
tes per tal d’exposar a
les famílies els seus
projectes educatius i
donar a conèixer les
seves instal·lacions.

Finalment, també cal destacar l’inici de
les Jornades per a Pares i Mares, amb les
quals les famílies podran compartir expe-
riències amb els educadors del municipi.
(Continua a les pàgines 4 i 5)

Al llarg del mes de
març podrem prendre
part en les jornades

de portes obertes
als centres educatius

Un cop inaugurat, ara arriba el mo-
ment de començar a gaudir del Casi-
net. Aquest mateix mes de febrer
comença el seu primer cicle, amb la
voluntat d’oferir al municipi una pro-
gramació cultural de qualitat i esta-
ble. La intenció municipal és fer
d’aquest espai el nucli a partir del
qual giri bona part de la vida cultural
de Collbató. Teatre, cinema, confe-
rències, exposicions i música seran
una part fonamental en el desenvolu-
pament dels continguts de l’equipa-
ment, que també tindrà un espai
reservat per a les principals tradicions
de Collbató.
(Continua a la pàgina 7)

Arrenca la
programació
del Casinet

Collbató Informa, la revista municipal, es renova · pàgina 12

Una aposta ferma per l’educació
Es multiplica l’activitat entorn de l’ensenyament amb la
inauguració de l’escola Mansuet, les xerrades d’educació
i les jornades de portes obertes als centres
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Telèfons d’interès

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 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 (oficina gestió tributària)

93 804 65 61
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

Emergències
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

Centres educatius
Llar d’infants L’Abellerol 93 777 99 80
CEIP La Salut 93 777 00 19
CEIP Collbató 675 78 34 48
SES Collbató 93 777 98 37

Agenda febrer

Programa de termalisme de
l’IMSERSO
El passat 16 de gener quedava tancat el primer torn del pro-
grama de termalisme social de l’IMSERSO. En tot cas, els pen-
sionistes del nostre municipi encara poden optar a participar
en el segon torn, per al qual es poden presentar les sol·lici-
tuds fins el proper 16 de maig i que permetrà gaudir d’a-
quest programa entre els mesos de setembre i desembre. Els
interessats poden realitzar les peticions a través d’Internet
(www.imserso.es) o a l’ajuntament, on disposen dels for-
mularis necessaris i on, demanant hora prèviament, la treba-
lladora social pot ajudar els usuaris en la tramitació.

Modificació a les Ordenances
Fiscals
Dins de les modificacions aprovades per a les Ordenances Fis-
cals d’aquest exercici, des de l’Ajuntament s’informa que en
les sol·licituds d’autorització d’ocupació de la via pública amb
materials d’obra i per llicències municipals d’obres que se
sol·licitin com a conseqüència d’una inspecció de la Guàrdia
Municipal la taxa tindrà un increment de 52,50 €.

Dimecres 1. 16.45 h
Xerrada Aula Familiar 2
Taller - espai de diàleg per a donar suport a les famílies en les tasques
educatives
ESCOLA LA SALUT

Dissabte 18 i diumenge 19.
Dissabte: 21.45 h. Diumenge: 18.30 h
Representació teatre La Forja
Estrena obra de teatre La meva dona és el lampista
CASINET

Dilluns 20. 20.30 h
Xerrada «Gestió i dinamització de juntes d'AMPA 1»
Xerrada-taller gestió d'AMPA
SALA PORTALS

Divendres 24. De 20.30 a 2 h
Carnestoltes 2012
Festa Jove Carnestoltes 2012
CASINET

Diumenge 26. D’11 a 14 h
Rua de carnestoltes per la població
Rua Carnestoltes Popular 2012
FI DE FESTA A LA PISTA COBERTA

14.30 h
Paella popular a la pista coberta
Paella popular (lloc de venda de tiquets i preu, per determinar)
PISTA COBERTA

Dilluns 27. 20.30 h
Xerrada «Gestió i dinamització de juntes d'AMPA 2»
Xerrada-taller gestió d'AMPA
SALA PORTALS
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Encetem un nou any marcat, en molts

sentits, per les incerteses econòmiques

que ens envolten. En tot cas, i sense dei-

xar de banda la preocupació sobre

aquesta qüestió, des de l’equip de go-
vern ens marquem aquest 2012 com
un any fonamental per a aprofundir
en les línies marcades ja des de l’inici
de la legislatura. Serà menys fàcil que

en les legislatures anteriors, en les quals

vam gaudir de la bonança econòmica,

però mantindrem el compromís amb Coll-

bató que ens imposa el càrrec que ocu-

pem. Tenim el ple convenciment que,

amb menys, podem fer més.

Un exemple d’aquesta voluntat és

aquesta mateixa publicació: ha estat reno-

vada per tal d’assolir noves quotes de

qualitat que permetin un accés diàfan a

l’actualitat municipal. Més que mai, ara
és el moment de situar-nos al costat
dels ciutadans i ciutadanes, d’explicar-
los amb claredat quines són les políti-

ques en les quals treballem i

de donar comptes, de manera

exhaustiva, de la nostra gestió.

Davant de les nombroses no-

tícies que ens arriben d’altres

municipis protagonitzades per

les retallades de serveis, a Coll-

bató mantenim inamovible la

nostra voluntat de conservar i millorar

aquells serveis que són fonamentals per

a la població. I ho fem amb una perspec-

tiva àmplia: encabint el desenvolupa-
ment cultural, que vindrà de la mà del
Casinet, juntament amb les millores
en l’ensenyament o l’impuls a les po-
lítiques que tenen les dones com a
protagonistes.

Tot i la importància i necessitat de dur

un control exhaustiu dels comptes pú-

blics, no podem fer d’aquest el nostre

únic objectiu: de poc serveix un treball
que se centri exclusivament en l’as-
pecte econòmic quan cal incidir,

també, en altres àrees. Suposarà un es-

forç més gran i un treball més intens.

Però el nostre impuls i el vostre su-
port ho faran possible.

2012, molt més que
un any

Aquest 2012,
la preservació i millora

dels serveis
fonamentals

continuarà sent
el principal objectiu

Editorial

Ramon Ferrer
L’alcalde

SALVADOR VALLS
CUELLO
Segon tinent d'alcalde
i regidor d’Esports,
Joventut i Recursos Humans
vallscs@collbato.cat

ORIOL CASTELLS
PARERA
Regidor de Benestar Social,
Cultura i Sanitat i Consum
castellspo@collbato.cat

ANA ÚBEDA VÁZQUEZ 
Primera tinent d’alcalde
i regidora d’Hisenda i
Urbanisme
ubedava@collbato.cat

CONCEPCIÓ ALSINA
SOLÉ 
Regidora d’Educació, Medi
Ambient, Organització
Interna i Seguretat Ciutadana 
alsinasc@collbato.cat

Equip de govern

RAMON FERRER JANÉ
Alcalde i regidor de
Promoció Econòmica i
Comerç i Turisme 
ferrerjr@collbato.cat  

MERCÈ DEDEU RIBERA 
Tercera tinent d'alcalde i
regidora d’Atenció
Ciutadana, Comunicació
i Espais Públics
dedeurm@collbato.cat
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El passat 13 de gener es culminava el nai-
xement de la nova escola Mansuet amb
l’acte d’inauguració oficial d’aquest centre
d’ensenyament del nostre municipi. L’al-
calde, Ramon Ferrer, va estar acompanyat
durant la inauguració per la consellera
d’Ensenyament de la Generalitat, Irene
Rigau. D’aquesta manera es culminava el
camí encetat durant el curs 2007/2008 per
a disposar d’una nova escola.

Durant aquest temps els alumnes se-
guien els seus estudis als mòduls prefabri-
cats instal·lats al pati de l’antiga escola
mentre els operaris treballaven en la cons-
trucció del nou edifici. Finalment, ja durant
el curs passat, es va començar a fer ús del
nou equipament.

Les noves instal·lacions
Entre les característiques del nou centre cal
destacar que, a més de les aules i despatxos
necessaris per al seguiment habitual de les
classes, el centre compta amb un gimnàs

de 400 m2 aproximadament —que com-
parteix amb els alumnes de l’institut—, una
biblioteca, una sala de música i una altra
d’informàtica.

Pel que fa a l’alumnat cal destacar que
l’escola Mansuet compta amb una línia,
tot i que en aquells cursos en què hi ha un
major nombre d’alumnes —en concret, als
cursos de P5 i tercer de primària— s’han
creat dos grups per nivell. Actualment el
centre compta amb 210 alumnes en total.

El projecte educatiu
Pel que fa a la seva proposta educativa cal
destacar que l’escola ha optat per una me-
todologia en què els tradicionals llibres de
text han estat substituïts per tota una sèrie

de recursos educatius com a alternativa:
així, els estudiants desenvolupen les seves
aptituds a través de fitxes, ordinadors o ra-
cons de treball entre altres iniciatives.

Actualment l’escola,
d’una única línia,

compta amb un total
de 210 alumnes

L’ANGLÈS, AL DIA A DIA

Un altre aspecte destacable dins del
projecte educatiu del centre és la
seva incidència en l’aprenentatge
de l’anglès. L’escola Mansuet desen-
volupa un projecte, aprovat pel De-
partament d’Ensenyament de la
Generalitat, que incorpora aquesta
llengua a les activitats quotidianes
que s’hi duen a terme. D’aquesta
manera es facilita la incorporació de
la nova llengua entre els estudiants.

L’escola Mansuet,
inaugurada oficialment
L’acte va comptar amb la presència de la consellera
d’Ensenyament del Govern de la Generalitat, Irene Rigau
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Els pares i mares de Collbató tenen a la seva
disposició una eina més per a ajudar-los en
l’educació dels seus fills a través de les Jor-
nades per a Pares i Mares que organitza el
Consell Escolar Municipal amb la col·labo-
ració de l’Ajuntament, l’Àrea d’Educació de
la Diputació de Barcelona i els centres d’es-
tudis del municipi. El passat 25 de gener
tenia lloc, a l’escola Manuet, la primera d’a-
questes trobades l’objectiu de les quals és
oferir un espai de reflexió als pares i mares
de nenes i nens de 0 a 12 anys.

En total són set les trobades programa-
des, en les quals es tractaran qüestions
que van des de consells per a l’estimulació
afectiva als nadons als problemes d’ali-
mentació entre els adolescents, passant
per la gestió de les juntes d’AMPA. La vo-

luntat és facilitar que els pares i mares pu-
guin compartir les seves experiències.

Una eina per a pares i
mares
Les Jornades per a Pares i Mares ofereixen diàleg
i reflexió sobre aspectes fonamentals de l’educació

LES SET JORNADES DEL PROGRAMA

El programa de Jornades per a Pares
i Mares arrencava amb dues aules fa-
miliars —el 25 de gener a l’escola
Mansuet i l’1 de febrer a l’escola La
Salut— destinades a oferir suport a
la funció educativa de les famílies.
Aquestes jornades seguiran les pro-
peres setmanes amb el taller de moi-
xaines i jocs de falda —30 de gener,
a les 17 h a la llar d’infants— i les tro-
bades sobre gestió i dinamització de
juntes d’AMPA —20 i 27 de febrer a
la sala Portals—. Ja als propers mesos
serà el torn per al taller d’alimenta-
ció saludable per a pares i mares d’a-
lumnes d’educació infantil —a la llar
d’infants el 16 d’abril a les 17 h— i la
xerrada sobre quan cal preocupar-se
amb els conflictes i problemes de l’a-
dolescent, per a pares i mares de
joves —a l’institut de Collbató el 7 de
maig a les 17 h—.

L’intercanvi
d’experiències permet

als pares i mares
compartir informació

Properament, totes les famílies amb
fills en edat escolar tenen la possibi-
litat de conèixer en primera persona
les instal·lacions i els programes
educatius dels diferents centres es-
colars del nostre municipi. A partir
del proper mes de març s’iniciaran
les jornades de portes obertes; con-
cretament, amb la jornada doble
proposada per l’escola La Salut: l’e-
quip directiu del centre rebrà les
noves famílies l’1 de març a partir de
les 16.30 h i l’endemà, dia 2, l’es-
cola s’obrirà a tothom de les 16.45
a les 19 h. Per la seva banda, l’escola
Mansuet realitzarà la jornada de
portes obertes el divendres 9 de
març, de 16.30 a 19 h.

L’institut i l’escola bressol
Pel que fa a l’institut, les famílies
estan convidades a visitar-ne les ins-
tal·lacions el dimecres 29 de març
—de 16.30 a 18.30 h—, i ja al mes
d’abril serà el torn de l’escola bres-
sol municipal, que celebrarà la seva
jornada de portes obertes el 21 d’a-
bril de 10 a 13 h.

D’aquesta manera serà possible
conèixer l’oferta educativa del muni-
cipi abans de realitzar les preinscrip-
cions (amb data encara pendent de
confirmació per part del Departa-
ment d’Ensenyament).

Els centres
educatius obren
portes
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Aquest proper 25 de febrer, els Amics
del Dall i l’Ajuntament conviden tota
la ciutadania a prendre part en una
excursió per les serralades més prope-
res al municipi i que, per les seves ca-
racterístiques, serà accessible a tots
els participants. El recorregut serà una
invitació per a co-
nèixer alguns dels
espais naturals més
destacats en els
quals treballa habi-
tualment aquesta
entitat del nostre
municipi dins de les
seves tasques habi-
tuals de recupera-
ció i manteniment
del nostre patri-
moni natural. D’al-
tra banda, la ruta culminarà amb un
acte d’homenatge en record del qui
fou guia de les coves del Salnitre al
llarg de 25 anys: Josep Matalonga i
Espinach, «Ponis».

El recorregut
El punt de trobada per a iniciar el re-
corregut serà el Racó d’en Ponis, i a
partir d’allà l’excursió, al llarg de tres
quilòmetres i mig, portarà els partici-
pants a apropar-se a diversos ele-
ments patrimonials del municipi,
dispersos per la serra dels Gatells i la
falda de la part meridional de Mont-
serrat. Entre aquests es visitaran una
de les antigues canteres de roca cal-
cària, algunes trinxeres rudimentàries
de la Guerra Civil o dues barraques de
pedra seca, entre d’altres.

L’excursió finalitzarà amb un acte a
les coves del Salnitre, on s’inaugurarà
una placa en homenatge a Josep Ma-
talonga i Espinach, «Ponis».

Cal destacar que els Amics del Dall
es troben encara d’enhorabona des-
prés que el passat mes de novembre
la seva feina fos reconeguda amb el
premi Josep Mª Jujol i Gibert de Pre-
servació del Patrimoni que atorga el
Centre d’Estudis Comarcals del Baix
Llobregat.

Sortida amb els
Amics del Dall

L’Ajuntament promou
la major participació
al carnaval
Tots els collbatonins i collbatonines estan convidats a
prendre part en la rua del 26 de febrer

Collbató ja escalfa motors de cara a la
propera celebració del carnaval a la nos-
tra vila, que tindrà els seus actes centrals
els propers 24 i 26 de febrer. Des de la
Regidoria de Cultura ja s’ha anunciat la
intenció de fer d’aquesta celebració una
de les més participatives, en especial pel
que fa a la rua del dia 26. L’inici dels actes
festius arribarà el divendres 24 de febrer
amb la Festa Jove de Carnestoltes que or-
ganitza la Barraka Jove i que tindrà lloc al
Casinet.

Diumenge al matí tindrà lloc l’acte cen-
tral de la festa amb la rua del carnestoltes,
que recorrerà els carrers del municipi. To-
thom està convidat a afegir-s’hi per tal de
gaudir, amb les famílies, amics i entitats
del municipi, de la possibilitat de canviar
de personalitat ni que sigui per unes
hores. Durant el matí també es durà a
terme el concurs de disfresses.

Paella a la pista coberta
El punt i final de la celebració arribarà al
migdia, amb un dinar de germanor. Els
que així ho desitgin podran gaudir de la
paella que s’oferirà a la pista coberta —el
preu és encara per concretar— per tal de
celebrar amb tots els participants al carna-
val la fi de la festa.

Les entitats, famílies i
amics de tot el municipi

poden acompanyar
la rua de diumenge
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el seu primer cicle cultural, que inclourà,
de manera periòdica i estable, teatre, ci-
nema, conferències, exposicions i música.
Concretament, la primera d’aquestes acti-
vitats serà la representació, el proper 18 de
febrer a partir de les 21.45 h, de l’obra La
meva dona és el lampista, escrita per Hugo
Marcos i interpretada pel Grup de Teatre
La Forja sota la direcció de Mònica Martí-
nez Rillo. L’obra es tornarà a representar
l’endemà, diumenge 19 de febrer, a les
18.30 h.

L’eix central de la cultura
al municipi
La voluntat municipal és fer d’aquest espai
l’eix a partir del qual es vertebraran les
principals propostes culturals de la nostra
vila. Allà és on es promouran les diverses
activitats ja existents —música, teatre o ex-

posicions— i altres encara sense presència,
com el cinema d’estrena o nova música.

A més, cal destacar la recuperació d’al-
tres formes d’expressió cultural amb tra-
dició a Collbató, com la fotografia i la
pintura; la participació activa del Casinet
en les festes populars —com són els Tres
Tombs, la Flama del Canigó Sant Joan,
Sant Corneli, la Castanyada, la Diada Na-

cional, etc— i l’impuls al món de la cul-
tura en general mitjançant conferències
o exposicions.

En tot cas, més enllà dels cinc grans
àmbits establerts fins el moment —teatre,
cinema, conferències, exposicions i mú-
sica—, des de la Regidoria de Cultura ja
s’ha avançat la voluntat de mantenir la
programació oberta en el futur a d’altres
propostes com lectures, espectacles o
nous formats musicals.

Es posa en marxa el primer cicle
del Casinet
Aquest cicle permet que el nostre municipi disposi d’una proposta cultural
fixa i estable

El Casinet centralitzarà
tant les activitats
culturals que ja

s’hi duien a terme
com aquelles

que ja comencen a
incorporar-s’hi

ALGUNS ACTES DEL PRIMER CICLE

Teatre: Es preveuen un parell de re-
presentacions del Grup de Teatre La
Forja, que s’alternaran també amb
una o dues d’àmbit professional i al-
guna col·laboració de grups d’altres
municipis propers. I, com no, l’Hora
del Conte a càrrec del grup de teatre
del casal d’avis.

Cinema: Un dissabte cada dos
mesos tindrem al Casinet pel·lícules
d’estrena en cartellera, amb una ses-
sió infantil de tarda i una per a
adults de nit.

Conferències: En gaudirem d’algu-
nes relacionades amb activitats his-
tòriques i patrimonials del municipi,
com «Els traginers» durant la set-
mana dels Tres Tombs o «L’oli i les
oliveres» a primers de novembre. Les
entitats locals també tindran la seva
presència com, per exemple, a l’abril
amb La Taca, organitzadora de la
marxa BTT La Portals.

Exposicions: Es recuperaran els
concursos de fotografia i pintura a
més d’acollir mostres d’altres admi-
nistracions. Les entitats també mos-
traran el seu treball amb exposicions
ja programades, com la XXV Cursa
de l’Alba o l’Associació de Dones.

Música: S’espera que la programa-
ció musical sigui rica i variada, amb
balls d’orquestra, «tecno» o sarsuela.
A més podrem escoltar les propostes
de la Coral Falguera, L’Alzina Gran o
la Comissió de Festes Jove.
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El passat 18 de gener l’equip de govern
municipal aprovava en junta de govern el
Pla de Polítiques de Dones de Collbató,
desenvolupat per la Regidoria de Benestar
Social de l’Ajuntament amb el suport de
l’Institut Català de les Dones del Departa-
ment de Benestar i Família de la Generali-
tat. Aquest pla té com a primer objectiu
realitzar una diagnosi actualitzada de la si-
tuació de la dona a la nostra vila per tal de
determinar les desigualtats de gènere exis-
tents. I com a segon pas en el seu desen-
volupament planteja les actuacions a
desenvolupar per a eradicar qualsevol
forma de discriminació.

Quins són els àmbits
d’actuació?
El pla té una voluntat d’actuació que
afecta nombrosos àmbits de la nostra so-
cietat. Precisament, un dels principals
eixos que es marca és fer de les polítiques
de dones una qüestió que afecti de ma-
nera transversal les diferents actuacions
municipals: per això, es proposa una acció
educativa a les escoles que promogui can-
vis culturals; la dinamització del teixit as-
sociatiu femení i l’impuls de la participació
de les dones a nivell social i polític, o des-
envolupar noves polítiques, entre altres
qüestions.

Pel que fa als aspectes relacionats amb
les polítiques de dones que creen una
major alarma social destaca el treball que
es proposa en el pla envers la violència de
gènere: concretament, s’hi planteja una
intervenció integral contra la violència
masclista que inclou tallers de sensibilitza-
ció entre els joves, l’aplicació d’un protocol
d’atenció a les víctimes o la implicació de
les entitats del municipi.

Des de l’Ajuntament de Collbató, i
més concretament des de la Regidoria
d’Hisenda, es treballa aquests dies a
establir quins seran els efectes con-
crets que tindrà sobre l’Impost de
Béns Immobles (IBI) l’aplicació del
Reial Decret-Llei impulsat pel govern
de Mariano Rajoy i que suposa l’apli-
cació d’una sèrie de mesures urgents
en matèria pressupostària, tributària i
financera per a la correcció del dèficit
públic.

Entre aquestes mesures, i pel que fa
a les economies familiars, destaca es-
pecialment la pujada de l’IBI. Dins dels
trams que ha establert el govern de
l’Estat per a aplicar les pujades, a Coll-
bató li correspondria un increment del
6% del tipus impositiu d’aquest im-
post. L’increment ve determinat per
l’any de referència del cadastre que
cada municipi fa servir per a calcular
l’IBI i que en el cas de la nostra vila és
el 2004.

Des de l’equip de govern, amb l’a-
provació de les ordenances fiscals per
a aquest 2012, s’havia establert una
pujada que suposava només un incre-
ment mitjà del 3,2% sobre l’Impost de
Béns Immobles. Per aquest motiu, la
meitat dels habitatges amb un major
valor cadastral —en concret, 931 ha-
bitatges per sobre dels 112.747,17 €
de valor cadastral— tindrà un incre-
ment mitjà del 14%. La resta d’habi-
tatges, tindrà un increment del 3,2%,
que és el que va aprovar l’Ajuntament.

El govern central
imposa una pujada
de l’IBI

A la recerca de la igualtat
de gènere
El Pla de Polítiques de Dones de Collbató es perfila
com una eina fonamental per a evitar la desigualtat
al municipi

Entre les nombroses
qüestions reflectides

al pla també
s’inclou la violència

de gènere
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Aquests dies la Guàrdia Municipal de Coll-
bató es dirigeix a tots els collbatonins i coll-
batonines per tal de convidar-los que els
facin arribar els seus suggeriments i pro-
postes de millora del servei que ofereixen.
Simplement enviant un correu electrònic a
l’adreça guardiamunicipal@collbato.cat
tenim la possibilitat de ser part activa en
l’impuls a les diferents actuacions que des-
envolupen a la nostra vila.

Les seves responsabilitats
i objectius
Però, quines són exactament aquestes
tasques que desenvolupen actualment els
guàrdies al nostre municipi? L’objectiu
últim és ben senzill: oferir un servei de se-
guretat proper als ciutadans 24 hores al
dia durant els 365 dies de l’any. I per tal
de fer-ho possible tenen entre les seves
funcions algunes de tan cabdals com són
la participació en les tasques d’auxili al
ciutadà i de protecció civil; la vigilància
dels béns, serveis, instal·lacions i depen-
dències municipals; la regulació del tràn-
sit dins del nucli urbà d’acord amb les

normes de circulació, i la vetlla pel com-
pliment dels reglaments municipals.

I a fi de desenvolupar adequadament
aquestes funcions, la nostra Guàrdia Mu-
nicipal mira de situar-se cada dia més a
prop dels ciutadans: és per això que els
podem trobar habitualment als nostres
carrers en les patrulles que realitzen tant
de dia com de nit, disposats a intervenir
en aquells conflictes derivats de la convi-
vència veïnal o facilitant informació gene-
ral del municipi.

La voluntat de la Guàrdia
Municipal és trobar-se

cada dia més a prop dels
ciutadans de Collbató

La Guàrdia Municipal, un servei
més proper
El cos de seguretat local inicia una campanya per a
rebre els suggeriments de la ciutadania

MOLT MÉS QUE SEGURETAT

Entre les funcions habituals que
desenvolupa el cos de la Guàrdia
Municipal cal destacar-ne també al-
gunes de conegudes pel ciutadà,
les quals inclouen des de la vigilàn-
cia mediambiental per a evitar els
abocaments incontrolats de residus
al seguiment que realitzen per tal
de garantir el perfecte estat del
mobiliari urbà que trobem a la via
pública.
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Que difícil és entendre, de
vegades, els polítics, o
potser és molt fàcil…
Com es menja que men-
tre uns diuen que els pres-
supostos d’enguany «han
deixat d’ingressar una
part considerable d’im-

postos» n’hi hagi uns altres que diguin que n’han
votat en contra perquè, entre altres coses més o
menys demagògiques, «propuso la congelación de
impuestos y tasas»...? I deu ser que no s’ha tingut
en compte. O bé uns altres que diuen que s’ha de
reduir la despesa (llar d’infants), però no s’han de
reduir serveis… no es pot menjar, està clar.

En principi, sembla que tothom està d’acord que
aquesta terrible «crisi» està posant les coses molt
difícils, en general, a nivell familiar i, naturalment,
també a nivell municipal; només s’ha de mirar la
portada de La Bústia: «Els ajuntaments del Baix
Nord, amb l’aigua al coll». Doncs mira, resulta que
Collbató encara se’n surt prou bé: aviat tindrem
nova ubicació de l’oficina d’atenció ciutadana, es
millorarà la via pública, sobretot la neteja, etc. Com
pot ser que el municipi més endeutat del país, no
fa massa temps, pugui ara funcionar com ho fa?
Fàcil: gràcies a la bona gestió d’anteriors equips de
govern (algun dia se’ls reconeixerà el que van fer
per Collbató) que van patir la crisi molt abans que
ningú, van ser criticats aleshores i ho tornen a ser
ara, què hi farem!

Estem absolutament segurs que la ciutadania va-
loraria més que des de l’oposició, hi estigui qui hi
estigui, col·laboressin a favor del poble; posar «pals
a les rodes» en un moment determinat pot ser que
doni algun rèdit immediat, però a la llarga no és
gaire bon sistema.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus
municipals

Portem sis mesos de legis-
latura i és un bon moment
per a fer un primer balanç.

Hem començat amb
grans dificultats econòmi-
ques. Hi ha crisi general,
però també decisions pre-
ses i prioritats equivoca-

des, com avançar pagaments per al Casal
corresponents al 2012 i haver de demanar un crèdit,
amb els seus interessos, pràcticament pel mateix im-
port. A més a més, la caixa està buida perquè l’an-
terior equip va gastar-ho tot en coses com
enjardinar la pista esportiva. Aneu a veure què en
queda i estareu d’acord amb nosaltres que va ser
malbaratament. El pressupost per al 2012 no invita
a l’optimisme: puja un 34% la partida de retribu-
cions a càrrecs i el 95% del pressupost es dedica a
despesa corrent, financera i sous. Malgrat això, no
hem notat cap millora en els serveis bàsics i els car-
rers segueixen bruts.

L’únic projecte de promoció econòmica i turisme
són les Coves, oblidant tota la resta d’actius que
poden posar en valor el nostre patrimoni natural,
cultural i arquitectònic. Cap política de promoció
empresarial o del treball, ni cap replantejament dels
equipaments necessaris que es puguin acabar però
també mantenir: no es preveu cap partida per a la
nova biblioteca del Casal.

Finalment, l’alcalde no ha afavorit un clima polític
distès i basat en la col·laboració. No ha entès el
paper de l’oposició i l’interpreta com un atac a la
seva persona.

El GIC ha presentat nombroses preguntes i mo-
cions, tant per a fiscalitzar i controlar l’acció de go-
vern com per a construir. I seguirem treballant per
un Collbató millor, per unes millors condicions de
vida dels seus veïns i per un millor govern.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

EN CARLES
Vam conèixer en Carles ara
fa uns dos anys, quan va
adreçar-se al nostre grup
de Convergència Collbató
preguntant si podia col·la-
borar amb nosaltres… i
tant que ho va fer!!!

En ell vam descobrir una persona amable, afable
i treballadora, que de seguida s’oferia per a avançar
publicacions, reunions i projectes. Sempre incansa-
ble, sempre disposat a ajudar allà on pogués, i amb
un indiscutible bon humor.

Vam passar un primer any molt intens, preparant
les diferents conteses electorals. Ell sempre hi era:
preparant i penjant cartells, confeccionant i repartint
els «Parlem-ne», col·laborant en tots els actes, di-
verses vegades d’interventor a les meses electorals…

També va formar part de la Comissió Negocia-
dora de Convergència (responsable de l’actual Pacte
Municipal), sempre amb actitud conciliadora però
ferma i lleial sens cap dubte. Persona de valors, i
que sentia els colors.

Van ser moltes estones de reunions, algunes d’e-
lles llargues, feixugues i tenses… amb ell sempre
t’hi podies entendre.

I sempre recordarem en Carles engrescat al Pes-
sebre Vivent de Collbató 2011: a fills i familiars ens
va regalar uns «soldats romans» entranyables.
En Carles ens va deixar sobtadament, fa uns dies,
practicant esport a la muntanya i poble que ell més
s’estimava. Voldríem dir-li, si més no des d’aquí, que
sense ell Convergència Collbató no serà el mateix, i
que el trobarem molt a faltar… i que tots sabem
que allà on Déu el tingui, de ben segur que s’ho ha
guanyat.

Convergència i Unió

Collbató ja nota els efec-
tes de les retallades. En
algun cas provenen de
serveis oferts per empre-
ses privades com Correus,
que tanca l’oficina els dis-
sabtes al matí. Però sobre-
tot afecten serveis públics

com educació i sanitat:
Des de fa setmanes, a l’ambulatori ja no tenim

servei d’infermeria de pediatria, una decisió que no
entenem tenint en compte que una quarta part de
la població és menor d’edat.

A ensenyament patim un retard etern en la cons-
trucció del gimnàs de l’institut. ERC no deixem de
denunciar-ho, i el nostre grup al Parlament ha pre-
sentat una esmena al Pressupost de la Generalitat
per al 2012 per tal que es construeixi.

A més, la llar d’infants veu perillar el seu finan-
çament davant la decisió de la Generalitat de reduir-
hi l’aportació, una decisió perversa, ja que
l’ensenyament de 0 a 3 anys és competència seva i
l’assumeix l’Ajuntament.

Les retallades es justifiquen per la situació finan-
cera actual. Però el diagnòstic és evident: més enllà
del context econòmic en què ens trobem, patim un
espoli fiscal que ens ofega.

En aquest escenari, CIU podria haver pactat el
Pressupost de la Generalitat amb ERC, que oferia
alternatives per a evitar retallades en sanitat, edu-
cació i treball (impost a la Banca, a les grans fortu-
nes...). Però CIU ha pactat amb el PP, que només
pensa a tancar ambaixades i acabar amb TV3, un
acord que provocarà més retallades. On queda el
pacte fiscal?

Per acabar, volem aprofitar l’avinentesa per a
convidar-vos a la tradicional calçotada que ERC or-
ganitzem el proper 25 de febrer.
http://www.facebook.com/esquerra.collbato
www.esquerra.cat/collbato

CUMPLIMIENTO
DEL DÉFICIT
A dos meses de la elección
del nuevo Gobierno de Es-
paña, el Gobierno del Par-
tido Popular se encuentra
ante una situación que,
aunque esperada, es mu-

cho más crítica de lo que nadie podía suponer.
Según aseguraba el anterior Gobierno socialista,

el déficit previsto era del 6%, pero la realidad lo
sitúa en torno al 8%. Esta desviación de dos puntos
supone más de 20.000 millones de euros.

Sólo en las cuentas de la Seguridad Social, el Go-
bierno socialista aseguraba un superávit de 4.400
millones de euros, pero la realidad es que cerrará
con un déficit de 600 millones.

Frente a esta situación extraordinaria, el cumpli-
miento del objetivo del déficit exige la realización
de ajustes temporales, como todos sabemos, y con
los que el Gobierno ha conseguido recuperar la
confianza de Europa, presentando un plan de refor-
mas centradas en la austeridad, la transparencia, la
responsabilidad y la regeneración democrática; eli-
minando casi un 20% de altos cargos, lo que su-
pone un ahorro de gasto en personal de 4,4
millones de euros; reformas como la Ley de Subven-
ciones, reduciendo el dinero que reciben sindicatos,
patronal y  partidos políticos; eliminando las apor-
taciones a planes de pensiones y reduciendo el sa-
lario a parlamentarios y senadores, o eliminando
empresas, fundaciones e instituciones estatales su-
perfluas que sólo suponían un gasto para las arcas
del Estado y los bolsillos de los contribuyentes.

El Gobierno del Partido Popular ha adquirido un
compromiso de estabilidad presupuestaria con el
que luchará contra el déficit y recuperará de nuevo
la solvencia de España.
Lorenzo García
Regidor-portavoz del PPC de Collbató
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El passat 4 de gener la nostra vila rebia
la visita de Salvador Jorba, delegat del
Govern de la Generalitat a Barcelona.
La visita del delegat va servir per a
tractar diferents qüestions relaciona-
des amb els projectes que el consistori
desenvolupa de manera conjunta amb
el govern català, com ara el desenvo-
lupament de les obres del Casal i les
següents fases previstes al projecte.

El futur del nou Casal
Entre els diferents aspectes tractats
sobre aquest equipament es tenia en
especial consideració els usos que
haurà de tenir el Casal un cop estigui
al servei dels ciutadans i de quina ma-
nera aquests s’adaptaran millor a l’ac-
tual realitat socioeconòmica: per
exemple, en aquests moments es
planteja la possibilitat d'un reaprofi-
tament de l'espai per més usos eco-
nòmicament sostenibles per al
municipi.

Jorba va ser rebut a l’ajuntament
per l’alcalde, Ramon Ferrer, i pels tres
tinents d’alcalde i deixà constància del
seu pas per Collbató amb la seva sig-
natura al llibre de visites del consistori.

El delegat
del Govern de la
Generalitat,
Salvador Jorba,
visita Collbató

Ja han començat els treballs per a crear
el nou enllaç alternatiu a l’A2 que con-
nectarà Collbató i Esparreguera. Tot i les
molèsties que suposaran les obres,
aquest enllaç ve a satisfer una reivindica-
ció feta amb intensitat des del nostre
municipi per tal d’evitar el perill que su-
posa la incorporació a l’esmentada auto-
via per a recórrer l’escassa distància que
separa la sortida sud de Collbató i l’en-
trada nord d’Esparreguera.

Desviació del trànsit
Per tal de facilitar les obres que es duen a
terme des del passat 16 de gener, s’ha ta-
llat temporalment al trànsit la incorpora-
ció a l’autovia A2, sentit Barcelona, a
l’alçada del polígon industrial Les Gines-
teres. Aquest tall es mantindrà aproxima-
dament al llarg de tres mesos per tal de

garantir que les obres puguin desenvolu-
par-se a bon ritme.

Ja al passat desembre s’anunciava per
part de la Demarcació de Carreteres de
l’Estat a Catalunya la imminència de l’inici
d’aquestes obres que, un cop finalitzades,
ens permetran disposar d’una calçada la-
teral paral·lela a l’autovia que evitarà el
creuament de vehicles per a incorporar-se
o sortir de l’autovia. Les característiques
d’aquesta calçada seran similars a les de
l’existent en sentit Igualada.

Comencen les obres
del nou enllaç amb
Esparreguera
La incorporació a l’autovia A2 a l’alçada del polígon
Les Ginesteres, sentit Barcelona, queda
temporalment tallada

La nova connexió
suposarà

disposar d’una calçada
lateral paral·lela

a l’autovia

Indicació de la desviació habilitada per les obres
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Tota la informació del teu poble, l’agenda
d’activitats, dades generals, tràmits en linea...
i moltes coses més, al portal web municipal:

www.collbato.cat
També ens trobaràs al Facebook, l’espai de relació ciutadana
de Collbató. I properament, a Twitter a @collbato

UTILITZA’NS
Ja hem superat els 500 amics

Aquest número de Collbató Informa esdevé
el primer d’una nova etapa dins del trajecte
del butlletí d’informació municipal. Concre-
tament, i amb l’objectiu d’aproximar les in-
formacions més destacades de les polítiques

municipals a la població, el butlletí renova
la seva imatge a la recerca d’una distribució
dels continguts que els faci més fàcilment
localitzables. De la mateixa manera, en
aquesta nova etapa es pretén, a través de

la redacció, donar un impuls als continguts
per tal que aquests siguin entenedors per al
major nombre de veïns i veïnes. 

Collbató Informa es renova
El butlletí municipal impulsa la seva imatge i els seus continguts per millorar
el seu accés a la població

EL BUTLLETÍ, AMB EL
COMERÇ LOCAL

Dins d’aquesta nova etapa de
Collbató Informa es dóna es-
pecial importància a la presèn-
cia del comerç local a través de
la publicitat. La renovació de la
imatge vol ser també un atrac-
tiu afegit per tal que els esta-
bliments de la nostra vila
tinguin un vehicle de difusió
dels seus serveis i productes de
la major qualitat. I és que
aquest butlletí garanteix la
seva presència a totes les llars
del municipi amb una tirada
de 2.000 exemplars.


