
Collbató informa
Revista d’informació local

Abril 2012

Reflexió, compromís
i lleure al Dia de 
la Dona  
pàgina 5

Per una gestió 
eficaç dels nostres
residus 
pàgina 7

Del 23 al 25 de març els
collbatonins i collbato-
nines tornàvem a apro-
par-nos a les nostres
tradicions més arrelades
i al passat agrícola del
municipi a través de la celebració dels Tres
Tombs. La festa, en la qual els animals de
tir i els carruatges són protagonistes, oferia
un ampli programa en què s’intercalaven
les activitats culturals amb les lúdiques.

Més enllà de la cele-
bració mateixa dels Tres
Tombs, entre els actes
paral·lels que hi van
tenir lloc destacaven els
noms propis de Jordi

LP, com a pregoner de la festa, i de l’espec-
tacle Sercam Show, guanyador de la pas-
sada edició del programa televisiu Tú sí que
vales. 
(Continua a la pàgina 9)

Els principals noms
propis van ser Jordi LP 

i el de l’espectacle 
Sercam Show

Balanç en positiu dels comptes públics al 2011 · pàgina 4

La tradició és protagonista
La celebració dels Tres Tombs va tornar a esdevenir 
una de les festes més destacables del nostre 
calendari cultural

Ja ha estat aprovada l’Ordenança re-
guladora de la recollida i transport de
residus municipals. El pas definitiu es
va fer en el passat ple ordinari corres-
ponent al mes de març, una sessió or-
dinària en la qual es debateren altres
qüestions com les subvencions de la
llar d’infants municipal, l’increment
de la taxa de la piscina municipal per
sota de l’IPC o l’aprovació inicial d’un
nou reglament del mercat de venda
no sedentària. 
(Continua a la pàgina 6)

Aprovada 
l’ordenança 
de la recollida
de residus



02 I Collbató informa Abril 2012

Edita
Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

Disseny, continguts i impressió
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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 00 88
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Agenda abril

Dilluns 9. 12 h
Aplec de La Salut 
Per determinar
ÀREA D'ESPLAI LA SALUT

Dissabte 14. 18 h
Ball casal d'avis
Ball per a tothom 
organitzat pel casal d'avis
CASINET

Dissabte 14 i 
diumenge 15. 8.30 h
BTT La Portals
Volta amb BTT Portals de
Montserrat 
(Actes programa mà)
SORTIDA PISTA COBERTA

Diumenge 15. De 10 a 14 h
Mercat d'artesans a Collbató
Mostres artesanals de 
diferents productes i 
matèries a la venda
PS. MANSUET I VOLTANTS
PLAÇA DE L'ERA

Dilluns 16. 17 h
Taller d'alimentació saludable
(pares i mares educació 
infantil) 
Sensibilització del 
complement alimentari
LLAR D'INFANTS ABELLEROL

Dissabte 21. De 10 a 13 h
Jornada «Portes Obertes»
Visita a l'escola per a pares i
nens. Inscripcions a la llar al
mes de maig
LLAR D'INFANTS ABELLEROL 
P. FUMADA, 5-7

18.30 h
Conferència Per un Futur
sense Txernòbil ni Fukushima
Inscrita dins de la Setmana
d’Acció Europea
A càrrec de la Sra. Sinila Sofia
(liquidadora de Bielorrusia) 
i el Sr. Tomonori Watanabe
(liquidador de Fukushima,
Japó)
AL CASINET 

Dilluns 23. Per determinar
Celebració Sant Jordi
Programa per determinar
PER DETERMINAR

Dijous 26. 9.15 h
Caminada gent gran
Caminada pels entorns del
municipi
CASAL D'AVIS
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Quan és habitual que les administracions

locals apareguin de manera recurrent als

mitjans de comunicació per les seves difi-

cultats econòmiques, des de l’Ajunta-

ment de Collbató podem dir sense
marge a dobles interpretacions que
en aquest consistori els comptes pú-
blics es troben sanejats. El tancament

de l’any 2011 ens deixa un balanç positiu

dels nostres comptes amb un increment

de l’estalvi i del superàvit i una reducció

del nostre endeutament. A tot això hem

de sumar el fet que, a data d’avui, no

mantenim cap deute amb els proveïdors.

Evidentment, només és possible assolir

aquests resultats, en un moment de pro-

funda crisi econòmica, amb un treball res-

ponsable envers els diners que, en

definitiva, són de tots i de totes.

En cap cas voldria que s’interpretés

aquesta satisfacció com un excés d’opti-

misme: som conscients que encara ens

trobem en un entorn econòmic que ens

convida més a la moderació que no pas a

desfermar l’alegria. Però el que

sí que puc garantir és que ens
trobem en una posició avan-
tatjosa respecte a un bon
nombre de municipis. I preci-

sament aquest avantatge ens

haurà de permetre, en el cas hi-

potètic d’una reducció d’ingres-

sos, disposar d’un marge més

gran de maniobra per a continuar crei-

xent i desenvolupant-nos com a municipi

en el futur immediat.

Precisament d’aquesta voluntat de
continuar millorant els serveis que
oferim i oferint-ne de nous trobem al
llarg de les darreres setmanes fites
destacables com l’aprovació de l’orde-

nança que regula la recollida dels residus

que generem, les primeres projeccions de

cinema al Casinet, el curs de monitors de

lleure o el reglament del mercat i les or-

denances fiscals de la piscina municipal i

de turisme. Es tracta de qüestions ben di-

ferenciades que afecten àmbits com els

serveis fonamentals i la sostenibilitat, la

cultura o l’ocupació entre els més joves.

L’objectiu continua sent únic: no per-

metre que les dificultats ens impedeixin

continuar avançant.

Un treball 
responsable

Econòmicament, 
Collbató es troba 

ara per ara 
en una posició 

d’avantatge 
respecte a molts 

municipis

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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Després de les pressions
dels ajuntaments per a
aclarir la interpretació del
decret 20/2011, que re-
gula la pujada de l’Impost
de Béns Immobles (IBI) im-
posada pel govern central,
aquesta revisió de l’impost
aliena al consistori supo-
sarà, finalment, un incre-
ment mitjà del 10% per a
la meitat dels habitatges
amb un valor cadastral
més elevat —uns 930 ha-
bitatges—, mentre que la
resta d’immobles tindran
un increment del 3,2%.

La situació
de l’IBI

Tot i la difícil conjuntura econòmica, l’Ajunta-
ment de Collbató ha tornat a aconseguir tancar
els seus comptes, per tercer any consecutiu, en
positiu. Entre les xifres més destacables trobem
un estalvi net de 515.088,38 €, un resultat pres-
supostari de 348.122,36 €, un romanent de tre-
soreria de 556.899,84 € i un endeutament a
llarg termini de 3.172.964,93 € —sense relació
directa amb els proveïdors, amb els quals no
existeix endeutament—.

Amb aquestes xifres s’ha aconseguit acomplir
els tres objectius econòmics per al 2011: un in-
crement de l’estalvi net —situat al 10,85%— i

del superàvit —situat al 12%— i una reducció
de l’endeutament —que ha passat del 73,5% al
66,8%. Aquestes xifres permeten que Collbató
disposi d’un marge econòmic per a fer front a
futures disminucions d’ingressos.

Els comptes de l’Ajuntament es
tornen a tancar en positiu
El consistori aconseguia tancar el 2011 havent acomplert
els seus objectius d’increment de l’estalvi net 
i del superàvit i de reducció de l’endeutament

El municipi disposa 
d’un coixí econòmic 

per a fer front 
a futures disminucions 

d’ingressos

DEUTE AJUNTAMENT 2011
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Els passats 8 i 9 de març Coll-
bató celebrava el Dia Interna-
cional de la Dona amb un
seguit d’activitats que s’inicia-
ven amb una visita a la Colònia
Sedó d’Esparreguera en la qual
prengueren part al voltant
d’una trentena de persones.
L’experiència va servir com a
preàmbul a la conferència que
el dia 8 a la tarda oferia la his-
toriadora Engràcia Dorel al vol-
tant del paper de les dones a la
indústria tèxtil. Dorel, que ha
estat professora a la Universitat
de Lió, és una gran coneixedora
de les condicions de vida de les
dones a les colònies industrials.

El programa es tancava el
dia 9 de març amb una taula
rodona a la biblioteca sobre el
paper de la dona al nostre mu-
nicipi avui dia i amb el sopar de
la dona, que arribava a la seva
cinquena edició.

Present, passat i futur
de la dona
La celebració a la nostra vila del 
Dia Internacional de la Dona s’obria a la
reflexió, el debat, la cultura i el lleure

El final dels actes
tornava a ser 

el sopar 
de les dones, 
que assoleix 

la seva 
cinquena edició

El passat 22 de febrer es
duien a terme al nostre muni-
cipi una sèrie de mesuraments
del senyal de la TDT per part
de tècnics del Centre de Co-
municacions de la Generalitat
amb l’objectiu de detectar i
posar en vies de solució els
problemes de recepció regis-
trats en alguns punts de Coll-
bató. Gràcies a la participació
ciutadana a les xarxes socials,
es van detectar 7 punts pro-
blemàtics, en els quals es van
realitzar els mesuraments.

Les solucions
Una part dels problemes
prové dels centres de les Illes
Balears i serà solucionada
properament a través del pla
d’alliberament d’espectre ra-
dioelèctric del govern estatal.
També s’ha traslladat la inci-
dència a Abertis per tal que
estudiïn els centres emissors
implicats. Finalment, es reco-
mana als afectats de la zona
de la plaça de l’església que
orientin les antenes al centre
emissor de Gelida.

Millora de la recepció 
de la TDT
La Direcció General de Telecomunicacions
treballa a instàncies de l’Ajuntament en la
millora del senyal
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El darrer ple ordinari de
l’Ajuntament de Collbató,
celebrat el passat 19 de
març, servia, entre altres
qüestions, per a aprovar
l’Ordenança reguladora
de la recollida i transport
de residus municipals. El
text regula la recollida,
transport i tractament de
residus municipals domi-
ciliaris i inclou les dife-
rents bonificacions de
què es poden beneficiar,
per exemple, els usuaris
de compostadores (vegeu
article pàgina 7).

D’altra banda, en aquest ple —que va
arribar pràcticament a les 5 hores de du-
rada— es van tractar també els conceptes
de liquidació del rebut de l’aigua, que es
preveu que pugui incorporar l’amortitza-
ció de la xarxa i del clavegueram. A més
es va aprovar la taxa per la prestació de
serveis a la piscina municipal, que en-
guany s’apujarà un 2%, que representa
un increment per sota de l’Índex de Preus
de Consum.

Pel que fa a les mocions presentades,
destaca l’aprovació del text presentat pel
grup municipal d’ERC per a reclamar que

la subvenció de la Generalitat per a la
Llar d’Infants L’Abellerol es mantingui en
les xifres anteriors a la crisi. La moció
rebé el vot en contra del grup de CiU,
que suggeria plantejar el debat entorn
de les bonificacions a les famílies. Dins
encara de les mocions, se’n van desesti-
mar tres de presentades pel GIC refe-
rents a l’ampliació de la participació
política i ciutadana, ja que es va consi-

derar que aquestes iniciatives s’emmar-
quen en el procés que actualment des-
envolupen els diferents grups municipals
per a la redacció del Reglament Orgànic
Municipal.

Finalment, destacaren també l’aprova-
ció del projecte Kom-Promes, l’aprovació
inicial d’un nou reglament del mercat de
venda no sedentària i la modificació de
la taxa per serveis generals.

Aprovada en ple l’ordenança de residus
Durant la mateixa sessió es van tractar qüestions com les liquidacions a
SOREA o la taxa de la piscina municipal

La taxa de la piscina s’incrementa, però 
amb un percentatge inferior a l’IPC
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«Liquidadors» és com es coneix aquelles
persones que van participar en els treballs
per a minimitzar les conseqüències dels ac-
cidents nuclears de Chernobyl i Fukushima.
I el proper 21 d’abril, al nostre municipi,
tindrem la possibilitat de conèixer l’expe-
riència de dos d’ells —Tomonori Watanabe
(Fukushima) i Sinila Sofia (Chernobyl)— a
través de la xerrada que l’Associació de

Collbató per la Solidaritat organitza al Ca-
sinet a partir de les 18.30 h.

La iniciativa de l’entitat local s’inscriu
dins del calendari d’activitats de la Euro-
pean Chernobyl Network i serà una pos-
sibilitat única a tot l’Estat espanyol
d’aproximar-se a totes dues tragèdies a
través de la presència de dos dels seus
protagonistes.

El nostre ajuntament no s’ha vist
afectat per les darreres normatives
estatals orientades que els ajunta-
ments puguin pagar les seves factu-
res pendents als proveïdors. La gestió
dels comptes públics que es duu a
terme ha permès que actualment el
consistori no mantingui cap factura
pendent de pagament.

Collbató, sense
deutes amb els
proveïdors

Fukushima i Chernobyl visiten
Collbató
Un liquidador de cadascuna de les catàstrofes nuclears
prendrà part en una xerrada de l’Associació de Collbató
per la Solidaritat

Compostatge: un doble benefici
Ja han finalitzat les inspeccions al voltant dels 
60 habitatges que se’n beneficien

Del 14 al 28 de febrer han estat visitats
els 58 compostadors que actualment es
fan servir al municipi per a convertir les
restes vegetals i orgàniques en compost
i que suposen per als usuaris un des-
compte del 15% en la taxa de recollida
d’escombraries. Aquestes visites per a
constatar l’ús de compostadors han per-
mès conèixer l’alt grau de satisfacció
dels usuaris, que afirmen, en més del
50% dels casos, que ja han obtingut
adob per al seu jardí o hort.

RECORDATORI DE LA RECOLLIDA
PORTA A PORTA

Des de l’Ajuntament es recorda que la
recollida porta a porta de matèria or-
gànica en bosses compostables té lloc
els dimarts, dijous, dissabtes i diumen-
ges. La fracció resta es recull els dime-
cres i dissabtes. L’horari per a dipositar
els cubells en tots dos casos és de 20 a
22 h i es poden dipositar tots els dies
els bolquers en bosses normals.
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El passat cap de setmana del 10 i 11
de març tenia lloc al Club de Tennis
Collbató el Campionat de Dobles or-
ganitzat per Master Sports. Enric No-
guera i Antonio Navarro en categoria
masculina i Susana Itarte i Marta Pas-
cual en femenina en van ser els
guanyadors.

Dobles al 
CT Collbató

Bona acceptació del cinema al
Casinet
Al voltant de 150 espectadors acudiren a les primeres
sessions de la proposta cultural

Les projeccions de Rango i Los pingüinos
del Sr. Poper el passat 17 de març aconse-
guiren atreure més de 150 persones a les
tres sessions programades: dues per a l’os-
caritzada pel·lícula d’animació i una ter-
cera per a la cinta protagonitzada per Jim
Carrey. Més enllà de l’èxit pel que fa al
nombre d’espectadors, la resposta d’a-
quests ha estat altament satisfactòria, tal i
com reflecteix l’enquesta realitzada a una
trentena d’ells.

Els resultats
Així, una majoria del públic assistent va
considerar molt encertat el dia de la set-
mana, dissabte, triat per a les projeccions
i els seus horaris. Els títols escollits assolien
una puntuació de 4,3 sobre 5 punts, men-
tre que la pregunta que obtingué una
major puntuació fou aquella que feia re-
ferència a la possibilitat de continuar assis-
tint a properes sessions.

Després d’haver-se d’ajornar per la
malaltia d’un dels actors, els passats
10 i 11 de març el grup de teatre local
La Forja portava a l’escenari del Casi-
net l’obra La meva dona és el lampista.
Totes dues representacions van comp-
tar amb un aforament complet. La di-
rectora, Mònica Martínez, va animar
els assistents a afegir-se al grup per a
properes representacions.

La meva dona és el
lampista, de 
La Forja

Noves bústies
El servei de correus ha col·locat tres
bústies noves —situades a l’avinguda
Pierola amb el carrer d’Espot (Can Dal-
mases), al carrer Principal amb el carrer
Pierola (Pla del Castell) i a l’avinguda
Montserrat, al costat de la parada de
La Hispano Igualadina (Font del
Còdol)— i n’ha eliminat dues: la del
carrer Amadeu Vives i la de l’avinguda
Can Dalmases.
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Aquest proper diumenge
15 d’abril podrem tornar a
gaudir de la prova ciclista
La Portals, que organitza La
Taca, en la qual prendran
part 1.500 participants i
que enguany homenatjarà
la figura d’Àngel Edo. En fi-
nalitzar la prova tindrà lloc
la pedalada solidària de 10
quilòmetres, encara oberta
a inscripcions.

Tot a punt
per a La
Portals

Els nostres Tres Tombs

Relleu a la junta de la comissió
de la festa
Enguany la junta de la Comissió de la Festa dels Tres Tombs s’ha
vist renovada. Des de l’organització s’agraeix el bon treball des-
envolupat al llarg dels darrers anys pels que han ocupat aquesta
responsabilitat: Pepet Raventós, Josep Ma. Raventós, Josep Ber-
tran, Cisco Jorba i Margarita Gil.
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Lamentem profundament
les informacions que ha
difós el GIC referents al
gimnàs de l’Institut de
Collbató. No és cert que
l’Ajuntament no hagi fet
gestions per a demanar-ne
la construcció. Quan và-

rem haver de renunciar al pavelló, al juny del 2009,
ja es va demanar que la part que havia de subven-
cionar el Departament d’Educació es destinés a la
construcció del gimnàs. Des de llavors fins ara l’A-
juntament ha fet aquesta sol·licitud repetidament.
El 14 de desembre del 2009 va tenir lloc a la seu
dels Serveis Territorials d’Educació una reunió amb
la directora dels SSTT on eren presents l’equip di-
rectiu de l’Institut, l’AMPA i l’Ajuntament. En
aquesta reunió es va tornar a sol·licitar. La resposta
del Departament va ser que s’incloïa dins el mapa
d’actuacions sense data d’execució. Posteriorment
el grup parlamentari de CiU va fer una moció al Par-
lament instant a posar data d’execució. Al març del
2011 el Ple de l’Ajuntament va aprovar, per unani-
mitat, una moció on s’instava al Govern a complir
el mandat del Parlament i posar data a la construc-
ció del gimnàs. Finalment, al novembre del 2011,
en una reunió mantinguda amb el nou director dels
Serveis Territorials, es va tornar a demanar la cons-
trucció del gimnàs. No s’entén com el GIC, que va
votar la moció, pot dir que no tenen constància que
l’Ajuntament hagi demanat aquest equipament.

Els responsables del Govern de la Generalitat han
canviat; potser cal que els recordem els compromi-
sos presos, no només en innumerables visites i con-
verses amb representants de la Conselleria
d’Educació, sinó també en sessió parlamentària.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus municipals
LA TRANSPARÈNCIA ÉS
EL TEU DRET
Li agradaria saber amb qui
s’ha entrevistat l’alcalde el
darrer mes i per a què?
Voldria saber en què es
gasta els diners l’Ajunta-
ment o què costa aquest

butlletí i no sap on obtenir la informació?
És important saber què fan els nostres gover-

nants perquè és la millor manera d’evitar els abusos
i la corrupció. Si tots els contractes firmats per Iñaki
Urdangarín amb les institucions o els comptes del
Palau de la Música haguessin estat públics, si totes
les administracions haguessin estat obligades a pen-
jar en els seus webs les requalificacions de terrenys
i tots els contractes, s’hauria pogut lluitar molt mi-
llor contra la corrupció.

Des del GIC volem que, quan el ciutadà pregunti,
l’Administració tingui l’obligació de respondre de
manera ràpida i eficaç, amb dades i no amb discur-
sos. I per això vàrem presentar a l’últim ple munici-
pal tres mocions en aquest sentit, que van ser
rebutjades pels partits del govern per qüestions de
forma i sense entrar a debatre el fons de les inicia-
tives. Sembla, però, que algunes de les nostres pro-
postes poden ser realitat aviat, gràcies a la nova llei
de transparència.

Les administracions han de rendir comptes, han
de ser transparents al ciutadà. Que aquest tingui
lliure accés a la informació pot ajudar a millorar la
salut de la democràcia i a enfortir la seva responsa-
bilitat. En la campanya electoral dèiem que el nostre
compromís amb la transparència ens diferenciava
dels altres grups polítics, i aquest compromís conti-
nua vigent.

Si el president Obama publica la seva agenda,
per què l’alcalde de Collbató no ho pot fer?
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

16è CONGRÉS DE 
CONVERGÈNCIA 
DEMOCRÀTICA DE 
CATALUNYA
En els darrers dies hem
participat en el darrer con-
grés nacional de Conver-
gència a Reus, un congrés

amb una elevada participació quant a persones (uns
dos mil delegats) i amb molta tasca: dues ponèn-
cies, una d’organització i l’altra d’estratègia, amb
unes 2.500 esmenes entre elles; molta feina de
debat, sempre enriquidor, i molts canvis d’impres-
sions amb delegats d’altres municipis i comarques.

També vàrem participar en l’elecció de la nova di-
recció del partit, una remodelació profunda, amb la
incorporació de gent jove però mantenint persones
amb una llarga experiència.

El text final de la ponència aprovada resumeix i
exemplifica l’esperit que va presidir el congrés i
que reproduïm amb la voluntat que els nostres
convilatans que simpatitzen amb les nostres idees
el coneguin:

«Volem portar Catalunya a la plena sobirania i si-
tuar la seva gent al capdavant del progrés i el be-
nestar dels països europeus més avançats,
aconseguint progressivament més quotes de lliber-
tat que ens condueixin a ser un país independent
normalitzat.

I volem també llegar a l’esdevenidor una Cata-
lunya lliure, justa i independent que ocupi un espai
propi, amb veu pròpia en el món del segle XXI. En
altres paraules, la militància de Convergència tenim
el dret i l’obligació de treballar per una Catalunya
sense límits i amb plena sobirania nacional.»

Convergència i Unió

UN MERCAT ON 
TOTHOM SE SENTI BÉ
Fa temps que ERC denun-
ciem que el mercat setma-
nal respon a un model
caduc que requereix un
canvi substancial. Però,
malauradament, la situa-

ció segueix igual, i el malestar dels veïns i veïnes
continua. No en va, diversos barris veuen alterada
la seva tranquil·litat cada diumenge, sigui pels so-
rolls o per problemes de circulació i aparcament que
impedeixen la mobilitat i l’accés a zones del muni-
cipi. A això cal sumar la dificultat dels equips d’e-
mergències per a arribar fins a carrers que queden
col·lapsats.

Ara, l’equip de govern ha proposat un Regla-
ment del mercat de venda no sedentària de Coll-
bató. Des d’ERC entenem que és una eina
necessària, però ha mancat un diàleg amb paradis-
tes i veïns en la seva redacció, i per aquest motiu no
li hem donat suport.

Val a dir que el nostre objectiu és disposar d’un
mercat menys massificat, de més qualitat, que prio-
ritzi els productes de proximitat i on els vehicles i
equipaments dels paradistes no dificultin la mobili-
tat. Però estem convençuts que només hi ha una
manera possible de dur a terme una nova norma-
tiva, i és a través del diàleg i el consens amb els pa-
radistes, però molt especialment amb els veïns i
veïnes. És per això que ERC demana al consistori la
retirada del projecte fins que es creï una taula de
negociacions amb les parts afectades. No obstant,
la resposta de l’alcaldia ha estat negativa, al·legant
que el nou reglament tindrà en compte la legislació
vigent però no preveu consultar l’opinió dels veïns.

Tanmateix, a ERC no ens donem per vençuts, i
seguirem lluitant per fer-ho possible.
www.esquerra.cat/collbato
www.facebook.com/esquerra.collbato

El Ayuntamiento de Coll-
bató tiene una deuda, a
fecha 31/12/2011, de
3.172.964,93 €. Esta deu-
da, que debemos todos
como ciudadanos de Coll-
bató, es debida a la mala
gestión de todos los parti-

dos políticos que han gobernado hasta ahora en
nuestro Ayuntamiento, y que se han dedicado a
gastar lo que no había.

Ahora ya dicen que somos todos los ciudadanos
de Collbató los que tenemos que pagar esa deuda,
pero omiten decirnos que es debida a la mala ges-
tión que ha habido durante tantos años en este
ayuntamiento.

Desde luego, siempre es más fácil echar la culpa
a los demás: en este momento, al PARTIDO POPU-
LAR, que, sorprendentemente, nunca ha tenido
nada que ver con la gestión económica del Ayunta-
miento de Collbató. Las tasas e impuestos munici-
pales están al máximo permitido por la Ley desde
hace muchos años; en el tema de la subida del IBI,
si hubieran hecho los deberes no nos afectaría,
como no va a afectar a la mayoría de los municipios.
Por lo que la responsabilidad es única y exclusiva de
los gobernantes de Collbató, es decir, que no han
sabido gestionar lo que el pueblo les delegó en las
urnas.

Lo que más me sorprende es  que, con estos nú-
meros, sigan gobernando en este ayuntamiento.

Y yo preguntaría al equipo de gobierno: ¿en qué
se han gastado tanto dinero? Estoy seguro de que
a todos los ciudadanos que vivimos en Collbató nos
gustaría saberlo.

Lorenzo García
Concejal del PARTIDO POPULAR 
en el Ayuntamiento de Collbató

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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El proper 20 d’abril està previst l’inici del
curs destinat a la formació de monitors i
directors d’activitats de lleure infantil i ju-
venil que promou el consistori amb la
Fundació Catalana de l’Esplai. Els partici-
pants disposaran d’una titulació recone-
guda per la Generalitat que els permetrà
dedicar-se professionalment a les activi-
tats de lleure educatiu. A més, els univer-
sitaris podran convalidar crèdits de lliure
elecció. Per a més informació pot trucar-
se al 934 747 474 o a l’adreça de correu
electrònic jchalbat@esplai.org.

El lleure educatiu, també una
sortida laboral
L’Ajuntament promou un curs de monitors i directors
d’activitats de lleure infantil i juvenil

El perxista collbatoní
Noel del Cerro s’ha
proclamat recent-
ment campió de
Catalunya de salt
amb perxa en pista
coberta amb un salt
de 4,25 m —millor
marca nacional de
la categoria—. A aquest èxit ha sumat
també el sotscampionat d’Espanya a
Oviedo amb un salt de 4,01 m.

Noel del Cerro, 
campió de 
Catalunya i 
sotscampió 
d’Espanya

L’Slam Pàdel, amb la Fundació
Cruyff
Les instal·lacions del club local acolliren un torneig 
benèfic amb la presència de personalitats com el propi
Johan Cruyff o Joan Laporta

Del 12 al 17 de març a les instal·lacions
de l’Slam Pàdel tenia lloc el primer tor-
neig benèfic de pàdel organitzat conjun-
tament amb la Fundació Cruyff. Un dels
dies més assenyalats de la competició va
ser el dissabte 17 de març, quan, a més

de la fase final, els assistents van poder
gaudir de la presència de professionals
del pàdel, periodistes, exesportistes i per-
sonalitats com el propi Johan Cruyff o
l’expresident blaugrana Joan Laporta.

Entre el 7 i el 18 de maig poden pre-
sentar-se les sol·licituds de preins-
cripció a la Llar d’Infants Municipal
l’Abellerol. Prèviament, concreta-
ment el 21 d’abril, està programada
la jornada de portes obertes de 10 a
13 h per a conèixer les instal·lacions
i el programa educatiu.

Preinscripcions a
la llar d’infants



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

www.collbato.cat
I també ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/Collbato
www.twitter.com/collbato


