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Una nova aposta
per l’impuls 
a l’economia local 

(Pàgina 7)

Es millora l’accés
de les entitats 
als equipaments
municipals   
(Pàgina 7)

Quan els estudiants ja són a
punt de posar el punt i final al
curs, es preparen per a comen-
çar a la nostra vila tot un con-
junt de propostes de caire
esportiu, lúdic i cultural dirigides
als joves i infants. Els casals o les
activitats programades durant
tot el mes de juny coincideixen,
a més, amb l’inici de la tempo-
rada de la piscina municipal.

A més de permetre a nens,
nenes i joves continuar la seva
formació durant aquests mesos,

les activitats estiuenques perme-
ten també als pares i les mares
la conciliació de la vida laboral i
familiar. 
(Pàgina 4)

Homenatge a la figura de Gabriel Blancafort i inauguració de l’Espai Temàtic dels Orgueners · (Pàgina 8)

Arriba l’estiu a Collbató
El final del curs suposa també l’inici de
nombroses activitats per als joves i infants
i el començament de la temporada de la
piscina

Enguany la Cursa de l’Alba ha assolit 25 anys. Un cop esta-
blerta com una de les cites esportives més destacades del mu-
nicipi, enguany la cursa s’ha obert a nous reptes, com la
celebració de la que ha estat la primera Vertical Cursalba. 

Aniversari compartit
A banda dels més de 400 atletes que han pres part en l’edició
d’aquest 2012, tots els collbatonins i collbatonines hem tingut
la possibilitat d’apropar-nos a la prova gràcies a l’exposició que
acollia el Casinet i en la qual, a través de material recollit al llarg
de tots aquests anys, hem pogut apropar-nos a la seva història.  
(Pàgina 11)

L’aniversari de la Cursa
de l’Alba
Gran participació en la vint-i-cinquena
edició de la prova atlètica del nostre 
municipi

Les activitats 
infantils i juvenils

permeten continuar
la formació i 

conciliar la vida 
laboral i familiar
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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
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària Igualada 

93 472 91 40
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, El Bruc i
Esparreguera        659 89 40 13 / 610 35 43 75

Emergències
Ambulàncies i emergències mèdiques

112
Bombers de Collbató 112
Bombers de la Generalitat 112
Emergències 112
Guàrdia Municipal de Collbató 670 20 14 20
Mossos d’Esquadra 112

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 juny
Dissabte 9. 
(Hora per determinar)
Ball per a tothom organitzat
pel casal d’avis
CASINET

Dissabte 16. 
21 h
La Nit de l’Esport
Festa de participació i 
reconeixement de totes les 
associacions esportives del
poble.
Premis esportistes, entitats i 
Esportbató 2012
PISTA COBERTA

Dissabte 16 i 
diumenge 17. 
Matí i tarda
Exposició dels treballs dels i
de les alumnes assistents als
cursos i tallers per a adults
CASINET

Diumenge 17. 
10 h
XVI Trobada de Puntaires
Trobada de puntaires, 
esmorzar, sorteig i exhibició
de com fan els seus treballs
JARDINS DE CAN ROGENT

Dissabte 23.  
Tarda i nit (per determinar)
Flama del Canigó
Arribada de la flama, 
recorregut pel poble, lectura
manifest, celebració, sopar i
ball
ESPLANADA BOMBERS / PLAÇA
DE L'ERA

Del dilluns 25 al 
divendres 29. 
De 19 a 21 h
Concerts Escola de Música
Concerts de fi de curs de 
diferents agrupacions
CASINET

Es consoliden les projeccions 
al Casinet
Dins de la voluntat d’oferir de manera periòdica projeccions cine-
matogràfiques al Casinet, aquest passat mes de maig es consoli-
dava la proposta amb una segona cartellera. Novament, foren dues
les pel·lícules projectades: Les aventures de Tintín. El secret de l’U-
nicorn i Zooloco.

Presentat el Parc Geològic i
Miner de la Catalunya Central
Ja ha estat presentat en societat el Parc Geològic i Miner de la Ca-
talunya Central, del qual forma part Collbató amb les coves del Sal-
nitre. Aquesta proposta està destinada a promoure el
desenvolupament turístic sostenible del territori. De moment s’han
concretat dues rutes d’aquest nou parc i se n’han editat els primers
fulletons informatius. La ruta de les coves del parc s’inicia a Coll-
bató, continua a Manresa —Museu de Geologia i la Cova—, s’atura
a Calders —forn de calç— i acaba a Moià —coves del Toll—. La vo-
luntat és potenciar el geoturisme a la zona.
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Els moments que vivim són exigents. Ens

demanen redoblar esforços, ser emprene-

dors i imaginatius i, especialment, explorar

noves vies que activin l’economia dels mu-

nicipis i del país. Coneixedors d’aquests

reptes, al llarg dels darrers temps hem
promogut algunes iniciatives fins al
moment no explotades i que han ofert
uns resultats esperançadors de cara a

un futur immediat.

A Collbató tenim la sort de disposar

d’un patrimoni paisatgístic i històric que va

més enllà dels moviments dels mercats.

Viure en l’entorn natural privilegiat en el

qual vivim, propers a un nucli central en la

història i la cultura catalanes, és quelcom

que mai perd ni pot perdre valor. I és en

aquest sentit que hem buscat noves fór-
mules que ens permetin fer jugar el
nostre emplaçament a favor de l’eco-
nomia local.

D’una banda voldria destacar el compro-

mís ferm que hem adquirit com a municipi

amb la tradició dels mestres orgueners coll-

batonins. La creació de l’Espai Temàtic
dels Orgueners esdevé un punt de re-

ferència per a tot aquell que
té curiositat per aquest ins-
trument o, senzillament, pot

servir com a trampolí per a co-

nèixer millor la passió d’aquest

municipi pels orgues i com a re-

coneixement d’aquells que els

han fabricat i els fabriquen. És

precisament en aquest sentit

que el Ple Municipal aprovava

per unanimitat nomenar fill

adoptiu de Collbató algú que

va fer de la seva professió un art

i de la nostra vila un lloc de re-

ferència en el món de la mú-

sica: Gabriel Blancafort.

I si l’Espai Temàtic és una aposta per un

dels nostres trets històrics i culturals més

destacables, la celebració de la primera

Fira Gastronòmica i l’acollida de la concen-

tració d’autocaravanes de l’AC Pasión són
noves experiències per a beneficiar el
teixit comercial local aprofitant la nos-
tra situació privilegiada.

Queda encara molta feina per fer,
en som conscients. Però l’empenta de-

mostrada pels veïns i veïnes en totes

aquestes actuacions, el seu ferm compro-

mís amb Collbató i la voluntat d’aquest

equip de govern de continuar treballant en

positiu ens permetran assolir, de ben

segur, noves fites i reptes.

Noves fórmules per a
promoure l’economia
local

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

Viure en l’entorn 
privilegiat en el qual 
vivim és quelcom 
que mai perd 
ni pot perdre 

valor



El final del curs lectiu i l’inici de les vacances per als joves i infants
del municipi no suposa, necessàriament, el final de la seva activi-
tat. Si més no, disposen d’una àmplia oferta de propostes entre
les quals tenen un paper especial les que formen part de l’estiu
jove organitzat per l’Ajuntament —Barraka Jove—. Durant tot el
mes de juliol, de dilluns a divendres, s’ofereix una activitat diària
d’entre diverses que van des de la cultura urbana —hip-hop o
grafits— a l’esport —futbol sala i bàsquet— passant pel lleure a
la piscina. La programació ha estat confeccionada, a més, amb la
participació d’un grup de joves de la nostra vila.

Els casals d’estiu
D’altra banda, l’oferta de formació, cultura i lleure es completa
amb els diferents casals que es programen en aquestes setmanes,
com el casal de l’escola Mansuet o el de l’AB D8n8, dirigits a nens
i nenes de 3 a 12 anys i dedicats a continuar la formació d’una
manera lúdica els mesos d’estiu. Allà els infants podran experi-
mentar amb nous coneixements a través de tallers de cuina o la
pràctica esportiva.

Pel que fa a l’esport, enguany torna a tenir una especial pre-
sència a través de propostes com les rutes que proposa l’associa-
ció 4000peus, com l’alta ruta pirenaica —del 14 al 22 de juliol—
i la ruta al Pirineu del setembre. De la mateixa manera el Club de
Tennis Collbató ofereix un campus obert a infants de 3 a 12 anys
en el que la iniciació al tennis es completarà amb d’altres activitats
esportives i lúdiques.

Per la seva banda, la piscina municipal iniciarà la seva tempo-
rada el proper 16 de juny i inclourà en la seva programació cursos
de natació, «aquagym» i tai-txi. Els usuaris habituals d’aquestes
instal·lacions podran també gaudir dels abonaments per a la tem-
porada completa en les diferents modalitats establertes o dels
mensuals. Aquests abonaments poden adquirir-se a partir del 4
de juny a l’ajuntament. Els banyistes podran disposar també del
lloguer d’hamaques i para-sols.

Per tal de conèixer en detall el conjunt d’activitats pot
consultar-se el web municipal: www.collbato.cat.
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L’estiu omple d’activitat el municipi
A les activitats per als joves i als casals d’estiu se suma l’inici de la temporada 
de la piscina municipal

La pràctica esportiva tornarà a ser 
un dels aspectes fonamentals de les 

propostes estiuenques
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La primera Fira Gastronòmica,
tot un èxit
Des de l’organització es 
valora molt positivament 
la primera edició d’aquest 
esdeveniment

El cap de setmana del 18 al 20 de maig
va oferir tres dies d’activitats pràctica-
ment ininterrompudes, amb la coincidèn-
cia de propostes tan singulars com la
inauguració de l’Espai Temàtic dels Or-
gueners, l’homenatge a Gabriel Blanca-
fort, la concentració d’autocaravanes o la
celebració de la primera Fira Gastronò-
mica. Aquesta última va atreure un des-
tacat nombre de participants i visitants
que varen poder gaudir de les degusta-
cions ofertes pels diferents establiments
participants així com del conjunt d’activi-
tats paral·leles programades. La fira
arrencava el matí del dia 19 i, al llarg de
la jornada, oferí a tots els que s’hi apro-
paven la possibilitat de prendre part en
activitats com la gimcana gastronòmica,
els tasts i degustacions, la fira d’exquisi-
deses o el còctel de final de jornada.

Altres activitats
La fira es va obrir també a propostes cul-
turals, com la xerrada al voltant dels bolets
al Molí de l’oli o els concursos d’allioli i
truites. Davant l’èxit registrat, l’organitza-
ció ja es planteja una segona edició.

Més d’un centenar d’autocaravanes
aplegades a la nostra població atra-
gueren un gran nombre de visitants
durant el cap de setmana del 18 al
20 de maig. La concentració, orga-
nitzada per l’associació AC Pasión,
ha estat valorada molt positivament
tant des de l’entitat organitzadora
com des de l’Ajuntament i ja es plan-
tegen futures actuacions similars.

La visita de les
autocaravanes
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foto: Conserves Ferrer

foto: autocaravanning.blogspot.com.es
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Enguany l’Associació Gats de Collbató celebra el seu primer lustre
d’existència. Des de l’entitat, amb la col·laboració del consistori,
es desenvolupa un treball essencial que afecta aspectes com la
prevenció de plagues i el control de les colònies de gats: per exem-
ple, s’esterilitzen els animals abandonats, s’atenen aquells que es
troben malalts o desnodrits, es facilita l’adopció de cadells i s’evita
l’enverinament dels gats.

Voluntaris pels gats
Aquesta entitat, que no funciona com a refugi, desenvolupa la
seva activitat gràcies als voluntaris que hi prenen part. Les persones
que estiguin interessades a participar-hi poden comunicar-ho a tra-
vés de l’adreça de correu electrònic doloressamartino@yahoo.es o
del número de telèfon 677 470 121.

Cinc anys treballant 
per la convivència 
amb els gats
L’Associació Gats de Collbató 
desenvolupa una tasca fonamental 
per al control de les colònies 
de gats al municipi

El carrer de Sant Corneli ja ha completat el seu enllume-
nat públic. Concretament, aquest ha estat instal·lat a la
vorera on es troben els habitatges per tal de facilitar l’ac-
cés dels veïns i veïnes i el trànsit de vianants.

El carrer de Sant Corneli, 
enllumenat

Des del final del mes
d’abril, ja es troba pro-
tegit el pas pel túnel
que comunica la font
del Còdol amb l’avin-
guda Centenari. La
col·locació de tanques
de seguretat tipus New
Jersey ha permès que
els vianants puguin fer
aquest camí de manera
segregada del trànsit.

Un pas més segur
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Aquest passat 18 de maig es
presentava públicament una
proposta empresarial per a la
creació d’un centre d’activitat
econòmica a la zona de la Font
del Còdol – Montserrat Exprés.
El projecte, que va ser presen-
tat prèviament als grups muni-
cipals al consistori, suposaria la
creació de diferents espais co-
mercials a la zona, com una
benzinera o un centre comer-

cial i de restauració, a més
d’un espai reservat a equipa-
ments públics.

A la presentació, a càrrec del
despatx Ademà, Canela, Co-
mella Arquitectes Associats, re-
dactors de la proposta, els veïns
i veïnes van poder manifestar
els seus dubtes i inquietuds per
tal que siguin recollits al pro-
jecte final. Entre els aspectes
més destacats de la iniciativa es
troba l’impuls que aquesta su-
posaria per a l’economia i l’o-
cupació a la nostra vila.

Una proposta de 
desenvolupament 
econòmic per a la zona
del Montserrat Exprés
El projecte podria suposar un important
impuls a l’economia local i la creació de
nous llocs de treball al municipi

Recentment s’ha posat en marxa un nou sistema d’accés a deter-
minats equipaments municipals utilitzats habitualment per les en-
titats i associacions del municipi. Concretament, a través de la
col·locació de panys electrònics, aquestes poden accedir de ma-
nera més senzilla que fins al moment a aquestes instal·lacions on
desenvolupen una part fonamental de la seva activitat alliberant
la Guàrdia Municipal d’aquesta tasca.

En els horaris acordats
Entre els principals avantatges que presenta el nou sistema im-
plantat pel consistori —per exemple, al Casinet, entre altres espais
públics— es troba el de facilitar l’accés i la sortida en els horaris
establerts. Fins ara, les entitats que ja en fan ús han mostrat la
seva satisfacció amb els resultats d’aquest nou sistema.

Un accés més senzill 
de les entitats als 
equipaments
La instal·lació de sistemes d’obertura 
electrònics a diversos equipaments 
municipals en facilita l’ús

Els assistents 
a la presentació
van poder aportar 
les seves opinions

respecte 
al projecte
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Un dels espais més em-
blemàtics de la nostra
vila, l’ermita de la Salut,
ja llueix a les seves parets
un nou mural. En aquest
cas ha estat una donació
de l’artista i membre de
la confraria Mare de Déu
de la Salut Valentí Julià.

Nou mural a l’ermita
de la Salut

Des d’aquest passat 18 de maig, el mestre orguener Gabriel
Blancafort és fill adoptiu de Collbató: així ho acordava el Ple
Municipal en una sessió extraordinària prèvia als actes de
reconeixement que tingueren lloc l’endemà. Així, coincidint
amb la inauguració
de l’Espai Temàtic
dels Orgueners de
Collbató, se celebrà
un acte d’home-
natge a la figura del
mestre orguener als
Tallers Blancafort, al
qual seguí el bateig
del passatge que, a
partir d’ara, durà el
seu nom.

Gabriel Blancafort, fill 
adoptiu de Collbató

Una setmana dedicada a
la nostra gent gran
Del 7 al 12 de maig tenien lloc tot un 
conjunt de propostes específicament 
dissenyades per a aquest col·lectiu

Amb els objectius de promoure un envelliment actiu, l’adquisició
d’hàbits saludables i d’oferir un grup d’activitats emmarcades dins
dels interessos del col·lectiu dels més grans del municipi, entre el
7 i el 12 de maig se celebrava la quarta Setmana de la Gent Gran.
En total eren una dotzena les propostes que componien el pro-
grama, entre les quals trobàvem des de l’activitat física a les visites
culturals passant pels tallers i el lleure.

Cal destacar també aquelles activitats dirigides a enfortir i po-
tenciar les xarxes de relacions socials de la nostra gent gran: així,
el punt i final a les jornades d’enguany era un ball celebrat al Ca-
sinet en el qual els avis i àvies tingueren la possibilitat de trobar-se
en un espai propici a la conversa i la interacció.
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Final de curs per a pares i mares
Aquest mes de maig finalitzaven dues propostes destinades a donar suport
als progenitors, com són l’Espai Nadó i les Jornades de Pares i Mares

El passat 9 de maig es tancava el primer
dels tallers de l’Espai Nadó per a aquest
2012. Els participants valoraren molt posi-
tivament una experiència que, al llarg de
10 sessions, els ha permès compartir in-
quietuds i trobar respostes als reptes que
suposa la cura de nadons de fins a 1 any.
L’entorn de les trobades prova, a més, d’o-
ferir un ambient lúdic en el qual poder
compartir les respectives experiències. Els
pares i mares que hi han pres part ja han
mostrat la seva voluntat de perllongar l’ex-
periència fins als infants de 3 anys.

D’altra banda, també han tingut una re-
cepció molt positiva les diferents xerrades
desenvolupades a les Jornades de Pares i
Mares organitzades pel Consell Escolar
Municipal. Aquestes han tractat, fins el
passat 7 de maig, sobre diferents aspectes
concrets de l’educació dels 0 als 12 anys,
temes que anaven des de l’alimentació sa-
ludable als conflictes amb els i les «prea-
dolescents», passant per les moixaines i els
jocs de falda.

Les Jornades de Pares 
i Mares oferien trobades 
al voltant de qüestions 
relatives als nens i nenes

dels 0 a 12 anys

El Consell Comarcal del Baix Llobregat,
conjuntament amb una subvenció de
la Diputació de Barcelona, ha assumit
els costos que quedaven pendents de
les beques menjador d’aquest curs es-

colar. Amb aquest finançament, d’un
total de 285.000 €, es garanteix als be-
cats que puguin continuar gaudint del
servei fins el proper 22 de juny a tots
els municipis de la comarca.

Garantides les beques menjador fins al
final de curs



LA VERDAD DE LAS 
REFORMAS (I)
La reforma está encami-
nada a la creación de em-
pleo. Cuatro razones son
las que sustentan esta
afirmación:

Con la incorporación
del nuevo contrato indefinido, se está apoyando a
los emprendedores y a los autónomos, que son la
principal fuente de generación de empleo de nues-
tro país.

No se está abaratando el despido, puesto que la
aplicación de esta ley no es retroactiva. Esto supone
que los derechos adquiridos por los ocupados hasta
la fecha de entrada en vigor de esta ley se conser-
van, extremo que queda expresamente recogido en
la Disposición Transitoria quinta del texto (los parti-
dos de izquierdas lo primero que hicieron fue criti-
carlo y «tomar la calle», ¿cómo vamos a pensar que
pudieran leer las disposiciones adicionales?).

La reforma impulsa la transformación de los con-
tratos temporales en indefinidos así como limitar el
encadenamiento de los contratos temporales, lo
que dará más calidad y estabilidad al empleo.

Generando confianza a los empresarios, a los
emprendedores y a los autónomos, dotándolos de
las herramientas necesarias para que sus empresas
sean competitivas y productivas, dando a los traba-
jadores la libertad para negociar con éstos, fuera de
los rígidos convenios colectivos y sectoriales, conse-
guiremos la creación de empleo.

La creación de empleo estable y de calidad nunca
puede suponer un retroceso en los derechos de los
trabajadores. No debemos olvidar que el principal
derecho es el de tener un trabajo.

LORENZO GARCÍA
Concejal-portavoz del Partido Popular de
Collbató
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GRÀCIES, ENRIC SERRA 
Hem sabut que l’Enric
Serra ha deixat la presi-
dència local de CiU. Tenint
en compte que a les darre-
res eleccions ja no es va
presentar, podem dir que
s’ha retirat de la política

de primera línia en dues etapes, amb discreció i
bones maneres. Des d’aquest espai —actuant en
nom propi i en representació del meu grup— vol-
dria dedicar-li quatre ratlles que l’exalcaldessa Jose-
fina Martínez, qui també ha tractat de prop l’Enric
durant anys, m’ha expressat que vol subscriure amb
la mateixa convicció que jo mateixa. Penso que l’En-
ric es mereix aquest escrit i molts més, perquè amb
ell finalitza una etapa vital al consistori de Collbató.
Han passat anys des que vaig iniciar-me en la polí-
tica municipal local, i l’Enric sempre ha estat un bon
referent. Hem compartit cadira a l’equip de govern
i també banqueta a l’oposició, hem jugat en el ma-
teix equip i també en bàndols contraris; hem viscut
pactes i també afers municipals complexos que, per
sort, ja són història. Malgrat tot, ell sempre s’ha
comportat com un senyor; fins i tot quan no hem
estat d’acord, mai no ha deixat d’oferir-me diàleg.
D’ell he après coses vitals en política, com ara que
cal anar sempre de cara o que si s’ha de triar entre
el partit o el poble la segona opció té preferència.
El seu sentit de l’humor subtil i els seus aforismes
quedaran per sempre més en el record mut de la
sala de juntes, on hem viscut moments dolços i
amargs, però on, en tot cas, amb la presència de
l’Enric, s’ha fet política honesta i compromesa amb
Collbató. Per tot plegat: moltes gràcies, Enric Serra
i Rogent.

ANA ÚBEDA
Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus municipals
TRANSPARÈNCIA?
En el darrer ple municipal
del passat 19 de març, el
Grup d’Independents de
Collbató va formular una
bateria de preguntes a l’e-
quip de govern. Tret d’una
pregunta, la resta no van

ser contestades i ens van comunicar que rebríem la
resposta per escrit. Tot i que l’informe al Parlament
2011 del Síndic de Greuges estipula que el termini
de resposta ha de ser de 4 dies, han passat ja més
de dos mesos i encara no n’hem sabut res.

Les preguntes, que podreu trobar al nostre web
i en l’acta del ple, tocaven temes diversos: quines
gestions s’han fet per tal que l’institut tingui gim-
nàs; com afecten les mesures del govern la fiscalitat,
l’Ajuntament i els seus treballadors; per quins mo-
tius no es disposa d’un pla de tresoreria; en quin
estat es troben els parcs infantils municipals; les de-
ficiències de la borsa de treball, o per què s’han fet
certs canvis en l’equip de govern. Algunes d’aques-
tes preguntes ens havien estat suggerides per veïns
de Collbató.

Hem insistit diverses vegades que el paper de l’o-
posició és controlar l’acció de govern. Formular pre-
guntes al Ple i, òbviament, obtenir-ne resposta és
un dels pocs instruments per a poder-ho fer. Al ma-
teix temps, l’equip de govern ha d’entendre que
part de la seva feina és sotmetre’s a aquest control.
D’altra banda, els veïns tenen dret a saber com s’es-
tan administrant els seus recursos, i a saber-ho en
un temps raonable. En això consisteix la transparèn-
cia que tant es demana als polítics.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

GRÀCIES, ENRIC
Des de l’agrupació local
de Convergència de Coll-
bató volem mostrar públi-
cament i inequívocament
el nostre sincer home-
natge d’agraïment a qui
durant molts anys ha estat

el nostre referent en la política municipal. L’Enric
Serra ha estat durant més de vint anys regidor de
l’ajuntament del nostre poble per Convergència De-
mocràtica de Catalunya, vint anys en què les ha vist
de tots colors, estant en diferents equips de govern
(dues legislatures) i a l’oposició durant tres legisla-
tures, sempre mostrant un tarannà afable, pacient,
constructiu, empàtic amb les diverses problemàti-
ques que afecten els nostres convilatans.

Ara que, parafrasejant el president Pujol, l’Enric,
més que retirar-se, s’enretira, és el moment de fer-
li públic reconeixement de les seves virtuts, de la
seva constància, de la seva abnegació, del lliura-
ment que durant tants anys ha fet d’esforç, temps
i il·lusió per a millorar en tot el que ha pogut Coll-
bató, que no ha estat poc.

Als que en prenem el relleu no ens queda més
que l’agraïment pel seu mestratge, en el qual pre-
tenem emmirallar-nos, i el prec que, des de la res-
ponsabilitat de la veterania que encara i sempre
exercirà, ens vulgui acompanyar amb la seva amistat
i el seu savi consell, pel bé de Collbató i de tots els
seus vilatans i sempre lluitant per fer de Catalunya
un estat lliure dins la Unió Europea, que feina en
queda.

LLUÍS CAPDEVILA
President CDC-Collbató

CONTRA L’ESPOLI 
FISCAL: 
INDEPENDÈNCIA
Hi ha molts arguments a
favor i en contra de la in-
dependència que apel·len
a raons emocionals, però
els números mai enga-

nyen i els arguments racionals són clars.
Una família catalana de 4 membres paga 10.000

€ l’any en impostos que van a Madrid i no tornen,
la qual cosa provoca un dèficit fiscal de 16.000 mi-
lions d’euros, que suposa el 8-10% del PIB anual
català: un dèficit que, per agreujar més la situació,
suporten les classes mitjanes i populars, que són qui
reben uns serveis públics cada cop més minvats.

A més, la taxa d’atur segueix pujant fins el 22%,
mentre es redueixen les prestacions.

Però aquí no acaba el drama. Avui s’executen al
nostre país 21 desnonaments diaris, i 1 de cada 5
catalans (el 20% de la població) viu sota el llindar
de la pobresa, un percentatge que s’incrementa si
parlem d’infants, fins l’esgarrifosa xifra d’un de cada
4 nens pobres.

Això sí, els rics s’estalvien l’impost de successió,
i els defraudadors queden impunes amb una am-
nistia fiscal que el PP s’ha tret de la màniga.

Queda clar que aquest espoli fiscal situa Cata-
lunya en una situació gravíssima, i a Collbató ho
vivim en el nostre dia a dia. Un exemple són les úl-
times retallades en les partides d’ensenyament, que
afecten la situació de la llar d’infants o l’institut.

Ara, mentre uns aposten per un pacte fiscal que
s’albira cada cop més aigualit, altres veiem l’estat
propi l’única solució per a abaixar l’atur, apujar les
pensions, incrementar les inversions en sanitat, edu-
cació i polítiques socials, millorar infraestructures i,
en definitiva, garantir l’estat del benestar.
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.



Aquest 2012 la Cursa de l’Alba ha arribat a
les seves primeres 25 edicions. La prova
tenia lloc el 13 de maig, amb una participa-
ció de més de 400 atletes i amb les victòries
de José Manuel Grandero a la categoria
masculina, amb un temps d’1 h 54’ 34”, i

de Susana Santos López a la categoria fe-
menina, amb un registre de 2 h 35’ 31”.

Activitats paral·leles
Amb motiu del quart de segle de la cursa,
se celebraren diferents actes commemora-

tius com, per exemple, el sopar de col·la-
boradors —el 5 de maig— o la presenta-
ció d’una exposició al Casinet. També se
celebrà, el dia abans de la cursa, la «Verti-
cal Cursalba», on es va imposar l’Albert
Vinyau.
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25 edicions de la
Cursa de l’Alba
Entre les diferents activitats
realitzades per a celebrar
l’aniversari es podia visitar
una exposició 
commemorativa al Casinet

Aquest proper 16 de juny, a partir de
les 21 h, la pista poliesportiva rebrà la
vint-i-unena edició de la Nit de l’Es-
port. Al llarg de la vetllada es lliuraran
els premis als esportistes de l’any de
les diferents entitats participants i es
donarà a conèixer la persona recone-
guda amb el Premi Esportbató 2012.
Els tiquets es poden adquirir a les en-
titats esportives o al consistori al preu
de 6 € més 1 € que es destinarà a l’As-
sociació Collbató per la Solidaritat.

La gran nit de 
l’esport collbatoní

La celebració, el passat 19
de maig, del segon Cam-
pionat Escolar d’Atletisme
ha servit per a consolidar
una competició que, en-
guany, ha multiplicat per
tres el nombre de partici-
pants. En total han estat
147 joves esportistes de
les categories de «preben-
jamí» a «cadet» els que
han pres part en les qua-
tre proves establertes: 50
metres, 300/600 metres,
salt de llargada i llança-
ment de pes/javelina.

El Campionat Escolar 
d’Atletisme triplica 
la participació



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


