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presència a les
xarxes socials 
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La nostra vila tornava a
canviar la seva cara i a
disfressar-se amb la ce-
lebració de l’arribada del
Rei Carnestoltes. Els
actes tenien el seu inici
el passat 24 de febrer,
amb el Carnestoltes Jove que acollia el Ca-
sinet. Allà, els joves de la nostra vila van
poder gaudir de la música en directe i de
la diversió en la seva pròpia celebració. En
tot cas, el gruix del carnaval es va desen-

volupar al llarg del diu-
menge 26 de febrer:
durant el matí un bon
nombre de collbato-
nins i collbatonines van
desfilar amb les seves
disfresses per diferents

carrers del municipi fins acabar el seu recor-
regut a la pista coberta, on va tenir lloc un
dinar amb finalitats solidàries per a tots
aquells que val voler prendre-hi part.
(Continua a la pàgina 6)

Diumenge 26 va ser
el dia central

per a les activitats
programades

en aquestes dates

L’Ajuntament de Collbató ha tancat
l’any amb un estalvi que li ha permès
amortitzar préstecs a llarg termini.
Més enllà de la voluntat de mantenir
aquest control sobre la despesa,
també es treballa paral·lelament en la
recerca de noves vies d’inversió a tra-
vés de subvencions: en són exemples
les subvencions de la Diputació de
Barcelona per a la redacció de l’estudi
de mobilitat i del pla d’accessibilitat o
la propera presentació de projectes
als fons FEDER.
(Continua a les pàgines 4-5)

A la recerca
de noves
inversions

Els visitants de les Coves del Salnitre durant l’any passat · pàgina 7

Collbató es disfressa
La celebració del carnaval converteix el municipi
en una festa
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Edita
Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

Disseny, continguts i impressió
Quid Comunicació, SL

D.L. B-23138-96
Publicació impresa en paper ecològic

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 00 88
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Agenda març

Campanya de voluntariat de Protecció Civil
Ja tenim al nostre abast la possibilitat de formar part de la futura
Unitat de Voluntaris de Protecció Civil de Collbató. Aquesta unitat
estarà preparada per a actuar en situacions de risc col·lectiu o ca-
tàstrofe extraordinària en les quals la seguretat de les persones es
pugui trobar en perill. Aquelles persones interessades a cedir part
del seu temps per a aquestes tasques poden ampliar la informació
i inscriure-s’hi a l’ajuntament.

Revisió del senyal de TDT
Un equip del Centre de Comunicacions de la Generalitat visitava
aquest mes de febrer el nostre municipi per tal de prendre dades
sobre la recepció de la Televisió Digital Terrestre. El treball, a instàn-
cies del consistori, té com a objectiu últim detectar quines són les
anomalies que provoquen els problemes de sintonització que alguns
veïns han pogut constatar. A partir d’aquest estudi es prendran les
mesures necessàries per a la seva solució.

Dijous 1. De 16.30 a 18 h.
Jornada «Portes Obertes»
Visita a l’escola per a pares i nens
ESCOLA LA SALUT (PG. ESCOLES, 5-7)

Divendres 2. De 16.45 a 19 h.
Jornada «Portes Obertes»
Visita a l’escola per a pares i nens
ESCOLA LA SALUT (PG. ESCOLES, 5-7)

Dijous 8. 10 h.
Visita a la colònia Sedó
(Sortida av. del Centenari Amadeu
Vives)
SORTIDA DAVANT PISTA ESPORTIVA
COBERTA

18.30 h.
Conferència «Paper de la dona
treballadora a les colònies de
teixits»
CASINET

Divendres 9. De 16.30 a 19 h.
Jornada «Portes Obertes»
Visita a l’escola per a pares i nens
ESCOLA MANSUET (C/ MONTJUÏC, 32)

18 h.
Taula Rodona amb dones del poble 
«El paper de la dona al Collbató
actual». Xerrada molt interessant
feta per dones del municipi
BIIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLLBATÓ

21.30 h.
Sopar de la dona treballadora
Preu: 16 € (tot inclòs)
Trucar al: 937 770 100, ext. 212
FONDA ELS ARCS

Dissabte 10. 18 h.
Ball per a tothom organitzat pel
casal d’avis
CASINET

Dissabte 10 i diumenge 11.
Dissabte 21.45 h. i diumenge 18.30 h.
Estrena obra de teatre La meva dona
és el lampista
a càrrec de La Forja
CASINET

Diumenge 11. 18 h.
Concert de Quaresma «un àmbit per
al cant i la pregària»
Cor Artesenc i Cor Solista Satbe
Obres de: N. Casanoves i V. Miserachs
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI

Diumenge 18. De 10 a 14 h.
Mercat d’artesans a Collbató
Mostres artesanes de diferents
productes i matèries a la venda
PG. MANSUET I VOLTANTS PLAÇA DE
L’ERA

Divendres 23. 19.30 h. aprox.
Conferència «Història dels cavalls i
els traginers a Collbató i el seu pas a
Montserrat»
a càrrec de n’Assumpta Muset
CASINET

Dissabte 24. 17 h.
Espectacle de cavalls i espectacle
amb Sercam-Show
CAMP FUTBOL MUNICIPAL

De 22 a 00.02 h. 
Pregó 3 Tombs i, tot seguit, ball amb
l’orquestra Covers
Hi haurà servei de bar
CASINET

Diumenge 25. De 10 a 15 h.
Festa dels 3 Tombs
Tradicionals «3 Tombs» dels
carruatges i cavalls i benedicció dels
animals
PG. MANSUET (3 TOMBS I BENEDICCIÓ)

Dilluns 26. De 16 a 20 h.
Taller participatiu de cuina natural i
energètica
Sòcies associació dones: gratuït; no
sòcies: 10 € (places limitades)
HOTEL D’ENTITATS

Dijous 29. De 18 a 20 h.
Taller participatiu de cuina natural i
energètica
Sòcies associació dones: gratuït; no
sòcies: 10 € (places limitades)
HOTEL D'ENTITATS

ABRIL
Diumenge 1. 19 h.
Concert de Sardanes
Cobla La Principal del Llobregat
Obres de: A. Guinjoan
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI
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La fita que ens marcàvem a l’inici d’a-

quest 2012 no era i és una altra que con-

tinuar desenvolupant-nos i millorar com

a administració els serveis que oferim a la

ciutadania, tal i com exposava a l’anterior

escrit d’aquesta revista. Un mes després,

ja comencem a veure els fruits d’a-
questa voluntat que tenim la ferma
convicció d’imposar a una realitat
econòmica complicada.

Aquest objectiu només està al nostre

abast, i així ho entenem, si som capaços

de doblar els nostres esforços, si bus-

quem noves fonts de finançament i si ens

comprometem decididament a apostar

en tots els àmbits que us afecten en el

vostre dia a dia: des de l’eliminació de
barreres arquitectòniques als espais
públics fins a la seguretat ciutadana,
passant per la promoció d’activitats
culturals i lúdiques.

La base sobre la qual podem fonamen-

tar i sobre la qual fonamentem totes

aquestes millores és ben senzilla: una

gestió responsable i acurada dels recur-

sos i de la capacitat financera

d’aquest ajuntament. Al llarg
del passat 2011 assolírem,
tot i la situació de crisi, un
estalvi que ens ha permès
amortitzar préstecs a llarg
termini; hem aconseguit im-

portants subvencions de la Di-

putació de Barcelona per a

qüestions tan necessàries com la redacció

d’un estudi de mobilitat i un pla d’acces-

sibilitat, i ja treballem per presentar al

Fons Europeu de Desenvolupament Re-

gional (FEDER) propostes destinades,

entre altres qüestions, a la millora dels

serveis turístics, la conservació del patri-

moni cultural i projectes de regeneració

urbana i rural.

Estem, en definitiva, més a prop dels

nostres objectius i de les necessitats del

municipi. I és en aquest mateix sentit que
hem donat un impuls a la nostra pre-
sència a les xarxes socials per tal de
donar a conèixer d’una manera més
propera i activa quines són les línies

de treball que ens marquem i quines

són les fites que assolim. L’objectiu és ben

senzill: obrir noves finestres que us per-

metin saber en tot moment el treball que

es desenvolupa des de l’Ajuntament.

Les primeres passes
en el nou any

La base
de les millores

és una gestió acurada
i responsable dels

recursos de
l’Ajuntament

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 tinenta 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 tinenta d'alcalde i
regidora d’Atenció
Ciutadana, Comunicació
i Espais Públics
dedeurm@collbato.cat
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Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat
als nostres espais públics i impulsar una
mobilitat més sostenible i segura, l’Ajun-
tament de Collbató promou actualment
dos projectes com són un estudi de mo-
bilitat i un pla d’accessibilitat. La redacció
de tots dos comptarà amb el suport de la
Diputació de Barcelona, la qual ha fet la
tria de les empreses que realitzaran els es-
tudis i finançarà la major part del cost
d’aquests.

D’una banda, l’estudi de mobilitat, a
més de ser un document indispensable per
a la redacció del Pla d’Ordenació Urbanís-
tica en el qual es treballa actualment,
constituirà una eina necessària per a acon-
seguir una millora en la manera en què
ens desplacem pel municipi. I de l’altra, el

pla d’accessibilitat permetrà l’eliminació
progressiva de les barreres arquitectòni-
ques en àmbits com la via pública, els edi-
ficis, els transports i la comunicació.

Per un municipi més transitable
i segur
L’Ajuntament disposarà
d’un estudi de mobilitat i
d’un pla d’accessibilitat

El passat 15 de febrer tenia lloc al
Consell Comarcal del Baix Llobregat
la darrera de les trobades del Consell
d’Alcaldes i Alcaldesses de la co-
marca amb la presència de l’alcalde
de Collbató, Ramon Ferrer. La sessió
va servir per a reflexionar al voltant
de l’actual situació de crisi econòmica
i per a demanar a la Generalitat un
esforç a l’hora de resoldre el deute
que manté amb els consistoris. Els
edils oferiren, tanmateix, el seu su-
port als governs de la Generalitat i de
l’Estat en la seva gestió de la difícil si-
tuació econòmica que afronten.

En la trobada també es van analit-
zar altres qüestions com l’impacte de
les mesures d’austeritat a la comarca
i les repercussions que pot patir el
sector agrari davant de les darreres
gelades.

Consell d’Alcaldes
i Alcaldesses

El 8 de març, Collbató celebra
el Dia Internacional de la Dona
Al llarg de dos dies, el municipi oferirà activitats de
caire cultural, lúdic i reivindicatiu amb la dona com a
protagonista

L’objectiu és millorar
els desplaçaments al

municipi i eliminar
les barreres

arquitectòniques

Un any més, la celebració del Dia Interna-
cional de la Dona, el 8 de març, servirà, a
través de les diferents iniciatives organitza-
des per l’associació Dones de Collbató i el
consistori, com a punt de reflexió a la nos-
tra vila sobre el paper que desenvolupa
aquest sector de la nostra població. Les ac-

tivitats tindran el seu inici el mateix dia 8
amb una visita a la colònia Sedó, d’Esparre-
guera, al matí, que es completarà a la tarda,
a partir de les 18.30 h al Casinet, amb una
conferència sobre el treball de les nostres
àvies i besàvies a les fàbriques tèxtils.

Divendres 9 de març
El programa es tancarà l’endemà amb una
taula rodona a la biblioteca, a les 18 h, al
voltant del paper de les dones a l’actual
Collbató, seguida pel Sopar de la Dona,
que se celebrarà a la fonda Els Arcs —ins-
cripcions prèvies al 937 770 100, extensió
212 (Àngels)— al preu de 16 € tot inclòs.

Per la seva banda, l’associació Dones de
Collbató oferirà els dies 26 —de 16 a 20
h— i 29 de març —de 18 a 20 h— un ta-
ller de cuina natural i energètica a la seva
seu del carrer Pau Bertran.
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Dins del treball que es desenvolupa des del
consistori per a reforçar la hisenda local i tro-
bar noves vies de finançament per als pro-
jectes municipals de futur
destaca el que ha permès
aconseguir recentment
l’amortització anticipada
de préstecs de l’Ajunta-
ment a llarg termini per un
import de 48.973 euros.

D’altra banda, ja es
treballa en les propostes que presentarà
l’Ajuntament al Fons Europeu de Desen-

volupament Regional (FEDER), que oferei-
xen subvencions del 50% en projectes de
desenvolupament local i urbà com, per

e x e m -
ple, la

millora dels serveis turístics, la conservació
del patrimoni cultural i projectes de rege-
neració urbana i rural.

L’Ajuntament, a la recerca de noves
vies de finançament
L’estalvi generat durant l’any passat permet amortitzar anticipadament
préstecs a llarg termini

LA SITUACIÓ DE L’OCUPACIÓ AL MUNICIPI

Les darreres dades ofertes per l’Observatori Comarcal del
Baix Llobregat sobre l’atur situen aquest índex a Collbató
al gener de 2012 en el 10,9%. Això suposa un increment
del 0,6% respecte al mes anterior. Tanmateix, aquest per-
centatge se situa aproximadament 5 punts per sota de la
mitjana del conjunt de la comarca.

El consistori ja es
prepara per a presentar

les seves propostes
al Fons Europeu de
Desenvolupament

Regional

ES POSPOSA EL COBRAMENT DE LA PRIMERA FRACCIÓ DE
L’IBI

L’Ajuntament ha decidit posposar el cobrament de la pri-
mera fracció de l’Impost sobre Béns Immobles (IBI), previst
per a l’1 de març, que passarà a efectuar-se el proper 2 d’a-
bril. El motiu ha estat la darrera circular emesa pel Ministeri
d’Economia i Hisenda respecte als criteris d’aplicació del
decret llei que regula l’increment de l’impost, en la qual es
recomana que no s’incrementi l’IBI per sobre del 10%.
Aquest fet entraria en contradicció amb l’increment del
14% que el nou govern central imposa a 931 habitatges
del nostre municipi. Per aquest motiu, el consistori vol in-
crementar el temps de què disposa l’Organisme de Gestió
Tributària com a encarregat del cobrament de l’IBI per tal
d’aclarir-ne la situació exacta.
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El Carnaval 2012 en imatges
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En total, 21.849 persones visi-
taren al llarg de l’any passat les
Coves del Salnitre. D’aquestes,
8.116 corresponien a visites es-
colars. Aquestes xifres han
estat valorades satisfactòria-
ment des de la Regidoria de
Turisme, ja que, tot i marcar un
lleuger descens respecte a
l’any anterior, es troben dins
de les dinàmiques habituals de
comportament en l’afluència
de públic.

Al llarg de l’any passat, i
amb l’objectiu d’incentivar les
visites, s’han realitzat diverses

promocions com els tiquets de
descompte del Consorci de Tu-
risme del Baix Llobregat o del
Club Súper 3. Aquestes eines
han promogut l’arribada de
més famílies, que en acabar
l’any assolien les 113.

Les Coves del Salnitre
atreuen 22.000 visitants
durant l’any 2011
L’espai natural del nostre municipi torna
a formar part de la campanya de
descomptes del Consorci de Turisme
del Baix Llobregat

Les coves han
pres part

en diferents
promocions per a

incentivar les
visites

Actuació municipal
davant l’onada de fred
Davant les advertències del Departament
d’Interior de la Generalitat es prenia
tota una sèrie de mesures en previsió de
fortes nevades

El passat dia 1 de febrer, i da-
vant les advertències rebudes
des del Centre de Coordinació
Operativa de Catalunya del
Departament d’Interior de la
Generalitat, s’iniciava a Coll-
bató un pla d’actuació davant
la possibilitat de fortes neva-
des: d’aquesta manera, i de
forma preventiva, es llançà sal
als punts més conflictius de la
nostra xarxa viària i, l’endemà,
s’anunciaren a través del web

municipal les mesures referents
a les escoles i el seu tancament
al migdia a partir del comuni-
cat del Departament d’Ense-
nyament i el Consell Comarcal
del Baix Llobregat.

Sense incidents
Sortosament, l’onada de fred,
més enllà del trencament d’al-
gunes canonades, no va venir
acompanyada de cap incident
d’importància.
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Amb l’objectiu d’actualitzar i impulsar les
vies de comunicació de les quals disposa l’A-
juntament, recentment s’ha posat en marxa
el compte de l’Ajuntament de Collbató a
Twitter —localitzable com a usuari @coll-
bato o a l’adreça www.twitter.com/coll-
bato—. Aquest nou projecte ha anat
acompanyat d’una remodelació del compte
de què el consistori ja disposa al Facebook
—www.facebook.com/collbato— i que ac-
tualment ja supera els 700 amics.

Juntament amb el treball que es desen-
volupa al web municipal —collbato.cat—,
el ciutadà ja disposa de tres vies diferents a

Internet, i connectades entre si, que oferei-
xen informació constant sobre qüestions re-
latives al municipi i en àmbits d’interès
ciutadà com poden ser la meteorologia, els
avisos oficials o els recursos disponibles al
ciberespai per a trobar feina.

Aquest passat 15 de febrer quedava
constituït el comitè ambiental de la llar
d’infants dins del marc del programa
«Escoles Verdes». Aquest programa,
impulsat pel Departament de Medi
Ambient de la Generalitat, està destinat
a donar suport als centres educatius en
les actuacions relacionades amb la pro-
moció de la sostenibilitat. El comitè, for-
mat per educadors, representants de les
famílies, personal no docent i personal
de l’Ajuntament, es responsabilitzarà
de l’execució d’un programa d’acció
ambiental dins del centre.

Constituït el comitè
ambiental de la llar
d’infants

L’Ajuntament desenvolupa
les seves xarxes
socials
La creació d’un compte del consistori
a Twitter i la remodelació del que ja té
al Facebook són les noves apostes
municipals a la xarxa

Els comptes a les
xarxes socials

completen el treball
que es du a terme des

del web municipal

Ja s’han iniciat les reunions per a re-
dactar el Reglament Orgànic Munici-
pal (ROM) amb la participació de
regidors de tots els partits que con-
formen el Ple Municipal. El reglament
regularà, entre altres qüestions, l’or-
ganització i el funcionament dels òr-
gans municipals.

Redacció del
Reglament Orgànic
Municipal

Una recollida més eficient
de la brossa
Entre les darreres actuacions destaquen les inspeccions
per a l’aplicació dels descomptes al rebut
pel compostatge casolà

Continuen desenvolupant-se els diferents
treballs municipals destinats a aconseguir
una major eficiència en la recollida de la
brossa i la neteja dels carrers. Entre
aquests treballs cal destacar l’inici de les
inspeccions per a garantir l’ús del compos-
tatge casolà, que suposarà per primera ve-
gada l’aplicació d’una bonificació del 15%

a la taxa de residus. Precisament, i pel que
fa a les restes orgàniques i vegetals, aquest
mes de febrer finalitzava la poda dels ar-
bres dels espais públics del municipi. En
total han estat 1.250 les unitats sobre les
quals s’ha treballat.

Algunes recomanacions
Des de la Regidoria d’Espais Públics es re-
corden algunes pràctiques que podem
aplicar per millorar la recollida selectiva:
per exemple, si ens trobem un contenidor
ple la manera correcta de dipositar les dei-
xalles serà en un altre contenidor, mai a
terra. També hem de saber que l’ús de la
deixalleria per a aquells residus que no
podem deixar als iglús pot comportar un
descompte de fins a un 20% de la taxa.
Només cal disposar del carnet d’usuari,
que es pot demanar a l’ajuntament.

El passat 1 de febrer es presentava al
Bruc la propera edició de la Volta a
Montserrat en BTT, «la Portals», que se
celebrarà el proper 15 d’abril. En total
es preveuen 1.500 participants, entre
els quals destacarà la presència d’exci-
clistes com Roberto Heras, Pepe Recio
o Celestino Prieto. En aquesta ocasió,
el ciclista homenatjat serà Ángel Edo.

Presentada
«la Portals»
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L’any 2011 es tan-
cava amb una reduc-
ció dels delictes
registrats a Collbató,
tal i com han consta-
tat els Mossos d’Es-
quadra a través de les
reunions periòdiques
que mantenen amb
els representants mu-
nicipals de l’Ajunta-
ment. Entre els
principals motius que
s’assenyalen com a
causa d’aquesta dis-
minució destaca l’es-
treta col·laboració
establerta entre els
propis Mossos d’Es-
quadra i la Guàrdia
Municipal de la nos-
tra població.

Tot i que no s’han
facilitat dades per
municipis, sí que s’han donat a conèixer els
registres que afecten el conjunt dels 8 mu-
nicipis del Baix Llobregat Nord, i aquests
parlen d’una reducció propera al 40% en
els robatoris a comerços, aproximadament

del 16% a l’interior de vehicles i del 8,5%
en els robatoris a domicilis.

Es redueixen els delictes al
nostre municipi
Els Mossos d’Esquadra han notificat una baixada
en els delictes al llarg de l’any passat

Al llarg de 2011 la campanya «Com-
partir Cotxe», de la qual forma part
Collbató, registrava un total de 88
usuaris, dels quals 43 han compartit
cotxe a l’hora de realitzar els seus
desplaçaments habituals. Segons les
dades proporcionades pels gestors
del servei, aquest ús del vehicle com-
partit ha suposat l’estalvi en emis-
sions d’aproximadament 12.000 kg
de CO2 a l’atmosfera. D’aquesta ma-
nera els usuaris del servei, a més de
l’estalvi personal en les seves despe-
ses de transport, han contribuït a un
estalvi en emissions de gasos d’efecte
hivernacle.

A través del web municipal
Aquelles persones interessades a conèi-
xer millor el servei i subscriure-s’hi
poden fer-ho a través del web municipal
—collbato.cat—. Senzillament han de
clicar al bàner que apareix a la portada.

Compartir cotxe
estalvia l’emissió
de prop de 12.000
kg de CO2 al 2011
La iniciativa destinada a
promoure l’ús del cotxe
compartit en els trajectes
habituals compta amb prop
de 90 usuaris a Collbató

Al Baix Llobregat Nord
els delictes que més

han caigut han estat els
robatoris als comerços
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EL DOBLE DISCURS DEL
PP
D’un dia per a l’altre,
Rajoy ha passat de criti-
car l’increment d’impos-
tos a convertir-se en el
seu màxim defensor.

Mentre ha estat a l’o-
posició, el Partit Popular ha criticat amb duresa
l’increment d’impostos. S’ha cansat de repetir que
per a dinamitzar l’economia el que cal fer és rebai-
xar-los al mínim i no gravar els consumidors. Fins i
tot s’ha presentat a eleccions comprometent-se a
aplicar aquesta política amb el màxim rigor. Quan
ha obtingut el poder, però, el discurs ha variat com-
pletament i ara aquest partit s’ha convertit en el
màxim defensor de les retallades i en l’avalador de
l’increment d’impostos més sonat que ha viscut l’Es-
tat espanyol en molts anys.

Els ajuntaments hem començat a patir la política
d’ordeno y mando del PP, i de moment ja ens ha
tocat revisar obligatòriament els tipus d’IBI, la qual
cosa suposa en alguns casos un increment escan-
dalós. Nosaltres no hi podem fer res, és clar, perquè
les ordres vénen directament de Madrid i són d’o-
bligat compliment; o sigui que ens tocarà callar i
passar pel rengle.

Ara bé, com que Collbató, actualment, compta
amb un representant del Partit Popular, pensem
que resultaria instructiu preguntar al nostre regidor
popular quina és la seva opinió en relació amb
aquesta qüestió. No oblidem que aquest senyor ha
votat sempre NO a totes les propostes de revisió de
taxes o preus públics. Ara, però, com que els seus
són al poder, el regidor popular calla. Sobtadament,
allò que abans era negre ara és completament
blanc.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus municipals
MÉS GIC
Renovar el discurs, mate-
nir els principis, redefini-
restratègies han estat
algunes de les conclsions
del 3r congrés que el GIC
va celebrar el cap de set-
mana de l’11 i 12 de fe-

brer. A més a més, es va renovar la junta amb la
incorporació de noves persones que aporten noves
il·lusions, nous coneixements i nous ports on fer
anar el vaixell.

El GIC està molt orgullós de la seva trajectòria,
compta amb el coneixement de l’experiència i amb
les ganes, les noves idees i formes de fer dels que
han arribat, perquè el projecte és comú i continua
sent tan il·lusionador com el del 2002. Però també
hem reconegut alguns errors comesos i hem deba-
tut com superar-los.

Així, dins de les conclusions del congrés hi ha la
necessitat de comunicar més i millor què fem i què
pensem, però també treure les antenes al carrer i
escoltar més el que se’ns diu, dirigir el nostre discurs
cap a les necessitats i preocupacions dels veïns, ei-
xamplar la nostra base social i obrir-nos a altres for-
ces polítiques i grups d’opinió que estan pel canvi
polític a Collbató.

L’eslògan del congrés podria molt bé haver estat
«+GIC», per a demostrar la voluntat de créixer i d’a-
glutinar forces i voluntats al voltant de dos grans
projectes: un gran projecte de base social i un veri-
table programa de coordinació d’esforços, del qual
ningú està exclòs. Som independents i participatius,
i volem continuar sent-ho.

Però el «+GIC» també diu de nosaltres que som
positius. I ser positiu no és creure que tot està bé:
és creure que es poden canviar coses i que val la
pena intentar-ho! Us esperem!
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Fa 8 mesos que Conver-
gència és a l’Alcaldia i en
el govern municipal amb
els nostres socis, i ara es
comencen a visualitzar al-
guns dels resultats del
nostre programa; d’altres
trigaran més, però ja hi

estem treballant. El nostre alcalde s’ha reunit amb
el president i el vicepresident de la Diputació, el de-
legat del Govern de la Generalitat a Barcelona (que
va visitar el nostre municipi), el Patronat de la Mun-
tanya de Montserrat...

En aquestes reunions s’han tractat diversos
temes: un dels més importants és la reordenació
dels usos del Casal; disminuir la dimensió de la fu-
tura biblioteca per tal d’ubicar-hi el CAP —la qual
cosa dignificaria els treballadors i els pacients que
s’hi visiten— i així aprofitar millor les infraestructu-
res, rendibilitzar més la inversió realitzada, fer més
assumible per al municipi el futur cost de manteni-
ment i, alhora, propiciar que CAT Salut avanci les
seves inversions a Collbató.

Pel que fa a l’atenció a la ciutadania, s’està tre-
ballant en el trasllat de l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana; esperem poder començar les obres de
condicionament perquè sigui una realitat en breu.

El que és una realitat és el nou programa de co-
municació, amb un Collbató Informa renovat i una
nova manera de gestionar el web, el Facebook, Twit-
ter i la informació en general: amb professionalitat i
voluntat de servei i d’informar, just en el moment.

També es comencen a notar els canvis en la ne-
teja de la via pública: tots hem vist passar les màqui-
nes de neteja més d’un cop pel nostre carrer; de fet,
cada deu dies es netegen els 50 km de carrers que
tenim.

Hem fet moltes coses i encara en volem i podem
fer més!
Convergència i Unió

CIU I PP EVITEN LA
CONSTRUCCIÓ DEL
GIMNÀS DE L’INSTITUT
El passat 15 de febrer es
van aprovar els pressupos-
tos de la Generalitat per al
2012 amb els vots a favor
de CIU i l’abstenció del PP.

No obstant, va ser rebutjada l’esmena presen-
tada per ERC, on s’instava el govern a fer efectiva
la construcció del gimnàs de l’institut de Collbató
després de molt temps de ser reivindicat.

Al 2007 Govern i Ajuntament acorden la cons-
trucció d’un poliesportiu annex al SES Collbató, que
donaria servei al centre i al municipi. Després de
mesos de silenci i sense consens amb els grups de
l’oposició, l’Ajuntament renuncia a la construcció
al·legant problemes de finançament. Però la de-
manda d’un gimnàs per part de la comunitat edu-
cativa i dels veïns i veïnes continua.

Això fa que al 2010 el Parlament aprovi per
unanimitat la resolució 706/VII, on es reconeix que
les instal·lacions del SES Collbató són «una obra
inacabada» i es reclama de nou la construcció del
gimnàs.

Atès el retard en l’inici de les obres, ERC presentà
l’octubre passat una esmena al Parlament on s’ins-
tava el govern a fer efectiva la resolució del 2010 i
fixar un calendari per a la seva construcció. Tanma-
teix, encara que va ser aprovada per unanimitat per
tots els grups de la cambra, ara CIU i PP eviten que
l’esmena prosperi en el marc de l’aprovació dels
pressupostos per al 2012, al·legant que no és una
inversió prioritària.

Des d’ERC Collbató lamentem aquesta decisió en
considerar que es tracta d’una demanda justa i ne-
cessària per a la comunitat educativa i per al poble,
i així ho seguirem defensant.
www.esquerra.cat/collbato
www.facebook.com/esquerra.collbato

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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Aquest passat 25 de febrer, gràcies a l’es-
forç de 4000peus Associació Excursionista
Collbató i amb la col·laboració dels Amics

del Dall i l’Ajuntament, tenia lloc una ex-
cursió de 3,5 quilòmetres per a conèixer al-
guns dels espais més rellevants que podem
trobar recorrent la serra dels Gatells i els
voltants de la Salut fins arribar a les Coves
del Salnitre.

En tot cas, el punt culminant del recor-
regut va arribar a les Coves del Salnitre:
allà es va descobrir una placa que, a partir
d’ara, retrà homenatge i reconeixement a
Josep Matalonga, en «Ponis», qui durant
anys va ser guia d’aquest espai natural em-
blema del municipi.

Una caminada cultural en record
d’en «Ponis»
La sortida per les serres properes al municipi servia per
a conèixer millor el nostre patrimoni i recordar la figura
de Josep Matalonga

Els prebenjamins del Centre d’Esports
Collbató s’han proclamat campions de
lliga. L’equip assolí el títol al triangular
celebrat a Blanes entre els campions
de cada grup, on ells collbatonins
guanyaren els seus dos partits.

Prebenjamins
campions

Grans resultats per als atletes
collbatonins
Noel del Cerro se situa com a líder nacional en el salt
de perxa i Kasia Marek es classifica per al Campionat
d’Espanya de Cros

El Centre d’Atletisme de Collbató es troba
en bona ratxa: d’una banda, el passat 28
de gener el saltador local Noel del Cerro
aconseguia superar en salt de perxa els 4
metres, una marca que, a més de ser la mi-
llor marca personal, el situa com a líder na-

cional cadet de l’especialitat; i de l’altra,
l’endemà la corredora Kasia Marek assolia
amb la resta del seu equip la cinquena po-
sició al Campionat de Catalunya de Cros;
aquesta marca permetrà a la collbatonina
prendre part en el campionat estatal.
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Cinema d’estrena a Collbató
Per primera vegada, amb el programa cultural del Casinet, es podran veure

al municipi films de recent producció

Un cop posat en marxa el primer cicle de
la programació del Casinet, ara és el mo-
ment d’una de les propostes més espera-
des dins de l’activitat cultural de la nostra
vila: el cinema. El proper dissabte 17 de
març s’hi projectaran dos films de recent

pas per les cartelleres: Rango, guanyador
de l’Oscar a la millor pel·lícula d’animació
2012, i Los pingüinos del Sr. Poper; el pri-
mer d’ells, en sessió de tarda a les 18 h i
de vespre a les 20 h per al públic infantil i
juvenil, i el segon, a partir de les 22 h per

al públic adult. Les entrades, a un preu
econòmic de 4 euros, es poden comprar a
través de les AMPA de les escoles Mansuet
i La Salut. Els assistents disposaran de ser-
vei de bar durant les projeccions.

Collbató tornarà a recordar la importàn-
cia dels animals de tir en el seu desenvo-
lupament com a municipi amb la
celebració de la tradicional festa dels 3
Tombs. El programa s’iniciarà el proper
23 de març a les 19 h amb una confe-
rència de la historiadora local Assumpta
Muset al Casinet sobre la història dels
traginers a la nostra vila. Un dels actes
centrals arribarà dissabte 24, a partir de
les 17 h al camp de futbol municipal,
amb l’espectacle eqüestre que oferirà
una exhibició de manejabilitat de car-
ruatges i l’espectacle Sercam show, po-
pularitzat pel programa de televisió Tú sí
que vales. Ja a la nit, al Casinet, l’humo-
rista Jordi LP oferirà el pregó de la festa
al qual seguirà el tradicional ball.

El diumenge 25
L’endemà, diumenge 25, les activitats co-
mençaran d’hora, a les 9 h, amb la cer-
cavila pel casc antic, a la qual seguirà
l’esmorzar de traginer —10 h a la plaça
de l’Era— i la concentració de genets i
carruatges —a les 12 h a la plaça Ama-
deu Vives—, que portarà els participants
a la font del Còdol. A les 13.30 h s’arri-
barà al final de la festa amb l’inici dels «3
tombs» i la benedicció dels animals.

Des de l’organització es recorda la im-
portància de comprar tiquets de la rifa per
a garantir la continuïtat de la celebració i
s’agraeix la participació dels comerços
col·laboradors. 

Tornen els 3
Tombs
El pregó de la celebració
anirà a càrrec del popular
Jordi LP i la festa
comptarà amb
l’espectacle
Sercam show,
guanyador del
programa
televisiu
Tú sí que
vales


