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Tanca la 
temporada 
esportiva i s’inicia
l’estiu més jove
El final de la temporada dels
clubs i entitats esportives del
municipi coincideix amb l’i-
nici d’un conjunt d’activitats
destinades als i a les joves de
Collbató i programades amb
la seva col·laboració. 

(Pàgines 4 i 5)

El Ple Municipal aprovava
aquest mes de juny l’avanç del
POUM. Aquest document està
destinat a establir les principals
línies del pla. El redactat defi-
nitiu permetrà ajustar-se a la
legislació urbanística vigent pel
que fa a sostenibilitat ambien-
tal i incorporarà nous criteris
paisatgístics i urbanístics entre
altres qüestions.

La participació ciutadana
continuarà sent un element fo-
namental en el procés de des-

envolupament del POUM. Pro-
perament s’obriran nous pro-
cessos de participació que
ajudin a desenvolupar el pla
definitiu. (Pàgina 6)

Els cursos i tallers municipals es presenten en una exposició · (Pàgina 9)

Llum verda a l’avanç 
del POUM
El document aprovat marca les línies 
principals del que haurà de ser el pla 
definitiu

Un dels principals atractius del municipi per als seus visitants i,
alhora, un dels espais més emblemàtics per als collbatonins i
collbatonines són les Coves del Salnitre. I amb l’objectiu de con-
tinuar promovent-ne la divulgació, al llarg de les darreres set-
manes han estat notícia per partida doble. 

Garantit el futur ús
D’una banda, i dins dels treballs desenvolupats pel Parc Geolò-
gic i Miner de la Catalunya Central, del qual formen part, han
estat avaluades per la UNESCO per tal de decidir si el parc pot
formar part de la Xarxa Europea de Geoparcs i, de l’altra, per
la ratificació del conveni perquè el municipi en faci ús els pro-
pers 40 anys. (Pàgina 7)

Un nou impuls a les
Coves del Salnitre
L’espai és avaluat per la UNESCO 
dins del procés d’integració del Parc
Geològic i Miner a la Xarxa Europea 
de Geoparcs

Els collbatonins i
collbatonines 

estan cridats a
prendre part en els
propers processos

de participació

foto: Generalitat de Catalunya

foto: Marc Pazo
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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
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 68 09 19 / 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 99 80
Escola La Salut 93 777 00 19
Escola Mansuet 93 777 98 38
SI Collbató 93 777 98 37

Agenda juliol

Dissabte 14. 
18 h
Ball organitzat pel casal d’avis i obert a tothom
CASINET

22 h
Teatre
Obra: No et vesteixis per sopar
Grup: L’Ull de Bou, de Sant Esteve de Sesrovires
CASINET

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

Divendres 27. 
19.30 h (aproximadament)
Conferència «200 anys del pas dels francesos 
per Collbató»
Celebració amb una conferència dels 200 anys 
de l’estada dels francesos per les nostres terres
CASINET

Sopar parroquial
El proper dissabte 21 de juliol tothom està convidat a prendre part
en el sopar parroquial que tindrà lloc a la plaça de l’Era. Aquells
que hi vulguin participar ja poden adquirir els corresponents tiquets
a la parròquia de Sant Corneli al preu de 10 €.

Comencen els cursets de la 
piscina municipal
Aquest passat 2 de juliol es posaven en marxa els cursets progra-
mats per a aquests mesos de juliol i agost a la piscina. A més dels
cursos de natació, l’equipament municipal ofereix al llarg d’aquest
estiu la possibilitat de gaudir de l’activitat física amb cursos de tai-
txi i aquagym.



Collbató informa Juliol 2012 I 03

Perquè els municipis no fan vacances ni

queden en suspens durant l’estiu, tampoc

ho fa l’activitat municipal. Així, arribem
a les portes del que per a molts han
de ser unes vacances amb un ampli
conjunt de projectes. La perspectiva de

la Festa Major ens garanteix que ja es tre-

balla activament en les activitats culturals,

lúdiques i esportives que l’ompliran. Però

ja aquests dies són diverses aquest tipus

d’iniciatives, especialment aquelles que es

dirigeixen al segment més jove de la nos-

tra població.

El final del curs lectiu no suposa a Coll-

bató el punt i final a les activitats i rutines.

Des del consistori, amb el suport inestima-

ble dels i de les joves collbatonins i collba-

tonines que s’impliquen a impulsar i

millorar les activitats que se’ls adrecen,

hem dissenyat un programa en el qual
l’esport, la cultura urbana i l’aproxi-
mació a noves inquietuds es donen la
mà. Els casals, l’inici de la temporada de

la piscina o el programa d’activitats de la

Barraka Jove en són una mostra

excel·lent.

En tot cas, el treball munici-

pal d’aquestes setmanes no té

exclusivament com a prioritat

les qüestions més immediates.

L’aprovació de l’avanç del

POUM és, per la seva pròpia fi-

losofia, una aposta de futur. Els

processos de participació duts

a terme ens han atorgat línies

bàsiques sobre les quals volem

construir el futur desenvolupa-

ment del municipi. I ara ja ens
preparem per a continuar
treballant, a través d’un
nou procés de participació, en el des-
envolupament del Collbató que hem
de ser.

A l’últim, no voldria finalitzar aquest

text sense felicitar els clubs i entitats es-

portives per l’excel·lent tasca que han des-

envolupat al llarg de la temporada que

finalitza. La Nit de l’Esport va tornar a
ser un magnífic escenari on constatar
que, més enllà dels resultats puntuals,
l’esport gaudeix d’una excel·lent salut
a la nostra vila. Guanyar o perdre esdevé

secundari quan ho comparem amb les

nombroses activitats esportives que es

duen a terme, amb l’empenta d’aquells

que les promouen i amb el ressò que as-

soleixen entre els ciutadans.

Un municipi 
no s’atura mai

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

Entre tots estem 
dissenyant el futur 
desenvolupament 

del municipi 
a través 

del POUM
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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

El final de la temporada esportiva a Coll-
bató ha deixat unes elevades xifres de par-
ticipació: fins a un total de 800 collbatonins
i collbatonines, entre infants, joves, adults i
gent gran, han pres part en les activitats
que han posat al seu abast les nombroses i
diverses entitats i clubs esportius amb què

compta el nostre municipi. Més enllà dels
resultats finals, des de la Regidoria d’Es-
ports es fa balanç de la temporada assegu-
rant que la principal fita assolida ha estat
fer possible que l’esport s’esdevingui una
potent eina integradora, educativa i saluda-
ble. En aquest mateix sentit, s’ha volgut
destacar la voluntat i dedicació dels volun-
taris que integren els clubs esportius i que
permeten oferir un ampli ventall de possi-
bilitats als esportistes de totes les edats.

I és que, en total, són 18 les modalitats
esportives que es poden practicar a la nos-
tra vila, amb propostes tan diferenciades
com poden ser l’atletisme, el karate, l’ae-

ròbic/ball, el tennis taula, l’escalada, l’ex-
cursionisme i senderisme, el ciclisme de
muntanya, el bàsquet, el patinatge, la pe-
tanca, el tennis, el pàdel, la gimnàstica de
manteniment, el ioga, el tai-txi, el hip-hop,
el pilates, el futbol sala i, com no pot ser
d’una altra manera, el futbol 11. Aquesta
variada i nombrosa activitat esportiva fa
que les instal·lacions esportives municipals
registrin al llarg de la temporada 1.700
usos setmanals.

El civisme, clau en la preservació
dels equipaments
En aquest sentit, un dels aspectes destacats
dins de la valoració municipal al tancament
de la temporada és l’alta implicació asso-
lida entre la ciutadania i les entitats espor-
tives en el manteniment dels equipaments.
La civilitat que de manera habitual presi-
deix el seu ús permet que el municipi pugui
mantenir una despesa ajustada en la seva
conservació.

Es tanca una temporada amb prop
de 800 esportistes
Gràcies a les entitats i clubs esportius, al llarg d’aquesta temporada
s’han pogut practicar 18 modalitats esportives diferents

Les instal·lacions 
esportives municipals 
han registrat enguany
1.700 usos setmanals

Aquest passat 16 de juny els clubs i entitats esportives ce-
lebraven la seva festa amb la tradicional Nit de l’Esport.
A més de compartir conjuntament un sopar de germanor,
la vetllada va servir per a reconèixer els esportistes de
cada entitat que han desenvolupat una tasca més desta-
cable durant la temporada, així com per a atorgar el
Premi Esporbató 2012, al millor esportista de l’any, que
en aquesta ocasió recaigué en la figura de Joan Arnau,
corredor i promotor de la Cursa de l’Alba.

La gran festa de l’esport
local
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Amb l’arribada del juliol s’inicien tot un
conjunt de propostes nascudes amb la
participació activa dels joves del municipi
i que s’adrecen directament a aquest
col·lectiu. Novament, l’esport tindrà un
paper fonamental amb propostes com els
campionats de futbol sala i de bàsquet
3x3 els dimarts i dijous, respectivament,
que tindran lloc a la pista de Can Dalma-
ses i a la pista de les Illes. 

Més que esport
Però, més enllà de l’activitat física, l’estiu
jove s’obre també a altres inquietuds,
entre les quals trobem els tallers de hip-
hop, de grafits i de maquillatge que es
duran a terme. El moment més tranquil
seran les nits de divendres amb la piscina
a la fresca, de la qual podran gaudir tots
els participants.

Cal destacar també altres propostes de
caire puntual però que també tindran una

especial rellevància en les properes set-
manes pel que fa a l’agenda dels collba-
tonins i collbatonines dels 12 als 30 anys:
d’una banda, la més propera en el temps
serà el Festival Urbà, que se celebrarà el
divendres 27 de juliol a la pista coberta, i
de l’altra, i dins dels actes de la Festa
Major, el 24 d’agost tindrà lloc a l’ermita
de la Salut la Festa Major Alternativa.

Aquesta àmplia programació estiuenca
promoguda des de la Barraka Jove ha
estat possible gràcies a la participació, el
compromís i el treball desinteressat realit-
zat conjuntament amb l’entitat juvenil
Joves de Collbató.

L’estiu és jove
Es posen en marxa les diferents activitats esportives,
lúdiques i culturals destinades als joves del municipi

El Festival Urbà 
i la Festa Major 

Alternativa 
seran les dues 

principals activitats 
puntuals

Aquest passat 2 de juny la pista co-
berta es convertia en un espai d’ini-
ciació esportiva per als infants del
municipi amb la celebració de la
Festa de l’Esport. Al voltant de 250
nens i nenes prengueren part en una
festa en què podien gaudir d’activi-
tats com la baixada en tirolina, un
futbolí inflable, patinatge, futbol, tir
amb arc o tennis, entre d’altres.

Iniciant els més
joves en l’esport

ABONAMENTS TEMPORADA COMPLETA
Familiar amb fills fins els 18 anys: 98,50 €
Adults de més de 18 anys: 50 €
Infantil i juvenil de 4 a 18 anys: 32,10 €
Jubilats: 32,10 €

ABONAMENTS MENSUALS DE 30 DIES
Familiar amb fills fins els 18 anys: 56 €
Adults de més de 18 anys: 32,50 €
Infantil i juvenil de 4 a 18 anys: 22,45 €
Jubilats: 22,45 €

ENTRADES laborables/festius
Infantil de 4 a 12 anys: 4,20 € / 4,55 €
Juvenils de 13 a 18 anys: 4,20 € / 4,55 €
Adults de més de 18 anys: 6,45 € / 7,50 €
Jubilats: 4,20 € / 4,55 €

HORARIS PISCINA
16 i 17 de juny: d’11 a 20 h
Del 18 al 22 de juny: de 15 a 20 h
Del 23 de juny al 31 juliol: d’11 a 20 h
De l’1 al 31 d’agost: d’11 a 19.30 h
1 i 2 de setembre: d’11 a 19.30 h

Preus i horaris de la piscina
municipal
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El passat ple munici-
pal, celebrat el 18 de
juny, tenia entre els
seus punts principals
l’aprovació de l’avanç
del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal,
així com del correspo-
nent Informe de Sos-
tenibilitat Ambiental
Preliminar que l’inte-
gra i el Programa de
Participació Ciutadana
que ajudarà a desen-
volupar-lo. Aquest
avanç marca les línies
principals del que
haurà de ser el pla de-
finitiu i es completarà
amb els treballs que es
realitzaran a partir
d’ara per tal de deta-
llar aquestes línies
d’actuació amb el su-
port d’un nou procés
de participació ciuta-
dana. Des de la Regidoria d’Urbanisme ja
s’anima la població a continuar prenent-hi
part activa. Un cop sigui desenvolupat i

aprovat definitivament, el nou pla vindrà a
substituir l’actual Pla General d’Ordenació
Urbana (PGOU) aprovat l’any 1984.

La consulta del document aprovat es
podrà realitzar a les dependències muni-
cipals durant els 45 dies en què l’avanç es
trobarà a exposició pública. D’altra banda,
també es podrà trobar al web municipal
tota la informació acompanyada de docu-
ments que facin més accessible la seva
consulta.

L’avanç del POUM, aprovat
pel Ple Municipal
Properament s’iniciaran nous processos participatius 
que ajudaran a definir el nou pla

L’avanç del POUM 
es troba en 

exposició pública 
al consistori per tal 

de ser consultat 
pels veïns i veïnes

foto: Generalitat de Catalunya

Entre la resta de qüestions aprova-
des al darrer ple destacava l’aprova-
ció de les taxes de l’escola bressol.
L’abaixada de l’aportació de la Ge-
neralitat de 1.300 a 875 € per
alumne ha suposat un increment de
l’aportació de les famílies, que
passa a ser de poc més del 30%, i de
l’Ajuntament, que subvenciona al
voltant del 55%. També s’aprovaren
les taxes dels tallers —amb una
aportació municipal del 50%— i les
taxes de la piscina.

Altres 
aprovacions
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Les Coves del Salnitre, avaluades
per la UNESCO
D’altra banda, també es ratifica l’acord perquè el municipi disposi
durant 40 anys més de la concessió de les coves

Les Coves del Salnitre són un dels princi-
pals espais que formen part del recent-
ment presentat Parc Geològic i Miner de
la Catalunya Central, destinat a esdevenir
un pol d’atracció de geoturisme, vinculat
a la sostenibilitat del territori. I per tal d’as-
solir aquesta fita, un dels principals objec-
tius del parc és formar part de la Xarxa
Europea de Geoparcs de la UNESCO. Així,
el passat 18 de juny visitaven el nostre mu-
nicipi dos avaluadors —provinents de Grè-
cia i Irlanda, respectivament— per tal
d’emetre els corresponents informes que
hagin de permetre l’entrada del parc ca-
talà a la xarxa europea.

La visita
Els representants de la UNESCO foren re-
buts per l’alcalde, Ramon Ferrer, a les 11 h
a l’Oficina d’Informació Turística, des d’on
es van desplaçar a les coves. Un cop visita-
des, els avaluadors seguiren el seu recorre-
gut pels diferents emplaçaments clau del
Parc Geològic i Miner de la Catalunya Cen-
tral visitant Mura, Súria i el Museu de Ge-
ologia Valentí Masachs, a Manresa, i
l’endemà, les Coves del Toll, el CAT de Sa-
llent i el CACIS (Centre d’Art Contempo-
rani i Sostenibilitat) del Forn de Calç.

En tot cas, la decisió definitiva no es co-
neixerà de manera immediata. Seguint la
previsió del calendari de treball que desen-
voluparà la UNESCO, probablement no
serà fins a la tardor que podrem saber si el
parc català passa a formar part o no de la
Xarxa Europea de Geoparcs.

Més enllà del treball vinculat al Parc Ge-
ològic i Miner de la Catalunya Central, les
Coves del Salnitre també han estat notícia
recentment per la ratificació —que tenia
lloc el mateix 18 de juny al ple municipal—
dels plecs de condicions administratives
particulars i de condicions tècniques que
regeixen la concessió demanial de l’ús de
les coves. Aquest pas ratifica l’acord amb
la Generalitat perquè el nostre municipi
pugui gaudir al llarg dels propers 40 anys
de l’ús d’un dels seus espais naturals més
emblemàtics.

S’espera que aquesta 
tardor es conegui la 

decisió de la UNESCO
pel que fa al parc català

foto: Jorge Pazosfoto: Marc Pazo
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Dins de les diferents activitats que
al llarg de l’any es realitzen de ma-
nera conjunta amb el municipi
agermanat de Cazères sur Ga-
ronne, aquest mes de maig un
grup d’infants del Centre d’Esports
Collbató prenia part en el torneig
social que se celebra a la població
francesa. Des del club s’ha valorat
molt positivament aquesta nova
experiència.

Els joves del CE 
Collbató, a Cazères

Arriben els infants bielorussos
acollits durant l’estiu
Els nens i nenes provinents de les zones afectades pel
desastre de Txernòbil gaudiran de l’estada gràcies a la
medició de l’Associació de Collbató per la Solidaritat

Des d’aquest passat 22 de juny, un grup
de 19 nens i nenes bielorussos —12 d’ells
acollits a través de l’Associació de Collbató
per la Solidaritat— es troben entre nosal-
tres per tal de gaudir d’un estiu diferent
gràcies a les diferents famílies d’acollida
que els han rebut. Aquests infants provi-
nents d’una zona especialment afectada
per la radiació de l’accident nuclear de
Txernòbil i que pertanyen a famílies des-
estructurades podran gaudir fins el proper
5 d’agost d’activitats culturals —casal del

Club de Tennis Collbató, classes de castellà
i classes d’informàtica— a més de passar
diferents revisions mèdiques.

L’Ajuntament de Collbató, a través
del seu alcalde, Ramon Ferrer, ha
volgut reconèixer la important
tasca desenvolupada per la histo-
riadora local Assumpta Muset en la
creació del recentment inaugurat
Espai Temàtic dels Orgueners. A
través d’una carta, Ferrer ha desta-
cat la qualitat, el rigor i l’eficiència
del treball de la historiadora per
sobre de les crítiques que hagi
pogut rebre.

Reconeixement 
a la historiadora
Assumpta Muset

Controls de velocitat als nostres
carrers
La mesura, que s’aplicarà durant tot l’estiu, està 
orientada a incrementar la seguretat a la via pública

Amb l’objectiu de reduir el nombre de ve-
hicles que transiten pels nostres carrers a
grans velocitats, al llarg d’aquest estiu la
Guàrdia Municipal realitzarà una sèrie de
controls de velocitat als nostres carrers.
Aquesta mesura serà possible gràcies a l’a-
cord assolit amb el Servei Català de Trànsit

per tal de disposar de manera gratuïta
d’un radar làser. Els mesuraments de velo-
citat es duran a terme a diferents hores i
emplaçaments per tal de detectar amb
més facilitat les possibles infraccions de ve-
locitat. La voluntat és millorar la seguretat
a la nostra via pública.



El treball dels cursos d’adults, 
a exposició
Al voltant d’un centenar de persones han pres part al llarg 
d’aquest curs en aquestes iniciatives de formació continuada

El passat 16 de juny el regidor de Serveis
Socials, Oriol Castells, inaugurava al Ca-
sinet l’exposició que recollia una part dels
treballs realitzats als diferents cursos i ta-
llers per a adults duts a terme al nostre
municipi a través de les regidories de Ser-
veis Socials i d’Educació a més de les ac-
tivitats —com la punta de coixí i la
ceràmica russa— que es duen a terme a
través de les associacions del Casal d’Avis
i Dones de Collbató,  respectivament. En
total es calcula que han estat al voltant
d’un centenar les persones que han pres

en aquestes activi-
tats de formació
continuada durant
el curs 2011/2012.

Els treballs
Així, l’exposició o-
feria mostres de
punta de coixí, patchwork, ceràmica
russa, dibuix, pintura, informàtica, etc.
L’aposta municipal es completa amb al-
tres activitats com anglès, català, ioga o
activitat física per a gent gran.

Gran participació a la Trobada 
de Puntaires
Més de vint-i-cinc grups de 
puntaires es donaven cita 
a la nostra vila

La setzena edició de la Trobada de Pun-
taires, organitzada pel grup local de pun-
taires, tornà a registrar una gran
participació en la seva celebració el pas-
sat 17 de juny. En total, més de vint-i-
cinc grups arribats de diferents punts del
país s’aplegaren als jardins de Can Ro-

gent en una jornada en què van donar a
conèixer el treball que realitzen.

A més de les demostracions de confec-
ció de puntes de coixí, la trobada va in-
cloure també sortejos, un esmorzar de
germanor i l’actuació del grup de grallers
de l’Alzina Gran, Músics de Collbató.
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Amb relació a la publicació en el passat
número d’aquesta revista de l’article ti-
tulat «Garantides les beques menjador
fins al final de curs», referent a les be-
ques atorgades pel Consell Comarcal
del Baix Llobregat, la Regidoria d’Edu-
cació vol aclarir que les úniques comu-
nicacions rebudes a les escoles per part
del Consell pel que fa al cas assegura-
ven que es trobava tramitant una adju-
dicació d’ampliació de dies d’ajuts per
a menjadors escolars per als alumnes
que estiguin becats per l’entitat, con-
sistent en:
• 13 dies més d’ajut als alumnes de 2on
cicle d’infantil i primària de centres pú-
blics i concertats, centres d’educació es-
pecial i CAEP
• 8 dies més d’ajut als alumnes becats
de centres de secundaria públics
• 11 dies més per a alumnes becats de
centres de secundària concertats

Aquesta ampliació s’anunciava que
era aplicable a partir del dilluns dia 14
de maig. D’altra banda, es comunicava
que quedaven exempts de l’ampliació
els alumnes que ja gaudeixen dels 148
dies d’ajuts atorgats pel Consell Comar-
cal i, a més a més, de la beca del MEC.

Aclariment 
respecte a les 
«beques menjador»



¿DÓNDE ESTÁN 
ESCONDIDOS?
En primer lugar quiero di-
rigirme a la regidora de
Espacio Público, que haga
bien su trabajo: sigue ha-
biendo calles en Collbató
donde la iluminación no

funciona, papeleras llenas de basura... Que sean
los propios vecinos los que al encontrarse con
algún regidor por la calle le soliciten si por favor
pueden vaciar las papeleras me parece lamentable;
yo mismo he tenido que ir a la deixalleria a pedirles
por favor si podían retirar unos colchones que hay
depositados en la calle, y han pasado varios días y
siguen en el mismo sitio. Señores del equipo de
gobierno, yo soy el primero en estar interesado en
terminar las obras del nuevo casal, pero para el
Partido Popular hay cosas más importantes en el
día a día de nuestros vecinos, tan importantes
como es tener nuestro municipio limpio, y al
equipo de gobierno parece que no les importa; eso
sí, poner  radares dentro del casco urbano sí les
importa; ahora, la siguiente reflexión se la dejo a
los vecinos de Collbató: ¿les importa la seguridad
de nuestros vecinos o solo les importa recaudar?

LORENZO GARCÍA
Concejal-portavoz del PP de Collbató
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L’Agrupació del PSC de
Collbató té per costum, de
tant en tant, fer alguna
actuació de conjunt que, a
banda de ser un benefici
per al poble, serveix
també com a «excusa»
per a trobar-se un grup de

veïns, no necessàriament «socialistes», i acabar fent
un esmorzar de germanor. Exemples d’això poden
ser un «matí de neteja al bosquet de les escoles», o
un «dissabte pintant la tanca del cementiri», etc.,
etc. A algú del grup se li va ocórrer que aquesta ve-
gada l’actuació podria ser al parc de les Parellades:
«Podríem pintar les tanques de fusta», va dir…
«Bona idea —va contestar un altre—, el que passa
és que part d’aquestes tanques no hi són…»

Si no col·laborem tots una miqueta, per molt
bona voluntat que posi l’Ajuntament, i ens consta
que la hi posa, tenim poques possibilitats de triom-
far tots plegats. El poble som tots: l’Ajuntament i,
per sobre de tot, els veïns. Tinguem cura del que és
nostre… Malgrat tot, els socialistes prenem el com-
promís de fer el rentat de cara d’aquest parc. Tan
aviat com es pugui fer, us convidarem per si voleu
col·laborar-hi i, per què no?, esmorzar tots junts.

El nostre municipi ha tingut èpoques dolentes, si
econòmicament parlem; actualment, malgrat la
crisi, no és dels que es destaquen per estar pitjor;
algun mèrit tindran els que gestionen l’economia
municipal. Si els ciutadans posem el nostre granet
de sorra, de ben segur que Collbató funcionarà.

A tots aquells que ara les comencen: BONES VA-
CANCES!! I a la resta, paciència, que tot arribarà.

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus municipals
POUM: CRÉIXER MÉS O
CRÉIXER MILLOR?
Saps què és el POUM i si hi
ha previstes actuacions
que puguin canviar el teu
barri?

El POUM (Pla d’Orde-
nació Urbanística Munici-

pal) fixarà la configuració de Collbató des del punt
de vista urbanístic per als pròxims 20-25 anys i com
quedarà per al futur. Decidir l’urbanisme no és
només dir on aniran les cases sinó també com
seran, com viurà la gent, com i on es relacionarà,
quines activitats econòmiques s’hi podran desenvo-
lupar... És a dir, defineix bona part del que serà Coll-
bató i la vida que s’hi farà en el futur. Per això
creiem que ha d’elaborar-se amb el màxim debat
ciutadà i amb el màxim consens polític.

De moment, la cosa no comença bé: en l’últim
ple municipal s’ha aprovat en fase d’avanç, sense
debat ciutadà sobre les propostes presentades i
sense voluntat de consens amb els representants
polítics. Sobre dades de l’època del boom immobi-
liari, el POUM projecta un Collbató en què podran
viure més de 10.000 persones. S’hi preveuen actua-
cions urbanístiques en tots els barris: declarar urba-
nitzables zones ara protegides quan tenim més de
800 solars sense edificar, permetre blocs de pisos,
obrir nous carrers, augmentar-ne considerablement
el trànsit, etc. En definitiva, es massifica Collbató
sense compensar-ho desclassificant altres zones.

Us animem a informar-vos-en, perquè us afecta,
i us animem a participar en aquelles escasses opor-
tunitats que tindrem d’opinar abans de l’aprovació
definitiva, perquè és important que l’equip de go-
vern escolti els neguits dels veïns. Des del GIC ens
oferim a ajudar-vos en tot allò que vulgueu saber.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

En l’últim ple municipal es
va aprovar l’avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística
Municipal. Això és l’eina
que ens permet intentar
definir quin Collbató
volem per als propers 15-
20 anys.

No tenim cap pressa, l’actual situació de greu crisi
econòmica ens permet no tenir cap urgència en la
seva aprovació; ans al contrari, en convé més rumiar-
ho tot molt bé per poder-lo fer el millor possible.

El POUM necessita la participació ciutadana, però
no només per una qüestió purament reglamentària,
sinó perquè com més ciutadans de Collbató aportin
les seves idees, inquietuds, comentaris, opinions...,
com més sensibilitats sigui capaç d’assimilar, millor
sortirà aquest projecte. És per això que des de Con-
vergència encoratgem tothom a participar-hi de
forma activa.

L’altra cosa que necessita el POUM per a arribar
a bon terme és diàleg entre les diferents forces po-
lítiques que constitueixen aquest consistori. Tots
sabem que un POUM aprovat només per l’equip de
govern i sense el suport d’altres agrupacions políti-
ques sol acabar malament i no duent-se a terme, i
s’acaben malbaratant els recursos, humans i econò-
mics, dedicats al seu desenvolupament.

Ens caldrà, doncs, a tots molts esforços de com-
prensió vers els altres partits i les seves idees; molta
paciència per a intentar explicar els nostres postu-
lats, honestedat en la negociació i generositat per
a arribar a bons acords. Si som capaços de fer això,
segurament el resultat no serà el POUM que més
agradaria a Convergència (o a qualsevol altre partit),
però sí el que pot integrar la sensibilitat de més ciu-
tadans en el seu resultat final.

Convergència i Unió

PER QUÈ HEM VOTAT
EN CONTRA DE 
L’AVANÇ DEL POUM?
Recentment s’ha aprovat,
només amb els vots a
favor de l’equip de govern
(PSC i CIU), l’avanç del Pla
d’Ordenació Urbanística

Municipal (POUM), que representa el primer pas per
a definir la planificació que determinarà el futur de
Collbató per als propers 20 anys.

Encara que ens hauria agradat dir que ERC hi
hem votat a favor, són diversos els motius que ens
han dut a fer-ho en contra.

Creiem que parteix d’una premissa errònia, atès
que agafa com a referència unes projeccions demo-
gràfiques basades en dades anteriors al 2008, ob-
viant els importants canvis econòmics i socials que
s’han experimentat des d’ençà. A més, l’estudi con-
clou que Collbató veurà créixer les zones urbanitza-
bles i la població superarà els 7.600 habitants.
Tanmateix, si avui ja hi ha 1.817 habitatges i 814
solars buits, la pregunta és: cal créixer tant?

D’altra banda, aquest document ja presenta un
seguit de propostes molt concretes que afecten di-
versos barris (Pujolet, Font del Còdol, Eixamples...),
la qual cosa ens dóna a entendre que hi ha poc
marge per a introduir canvis.

A més, no ens convenç el programa de partici-
pació que es proposa per a la següent fase, massa
genèric i aplicant en tot cas el mínim exigible per
llei.

Finalment, hi ha hagut una manca evident de
diàleg entre les diferents forces polítiques, cosa que
impossibilita de moment que hi hagi el consens ne-
cessari i que requereix la revisió d’un pla general
urbanístic.

Esperem estar a temps de corregir-ho.
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.



El TESTRA —Tablón Edictal de Sanciones
de Tráfico— ja està a disposició de tots els
ciutadans de Collbató gràcies a la incorpo-
ració del nostre municipi al servei, que per-
met consultar les notificacions de la
Dirección General de Tráfico i del Servei Ca-
talà de Trànsit. Allà podem, des d’ara, con-
sultar les notificacions de multes que no
ens hagin pogut lliurar al domicili, ja sigui
per absència o per haver canviat d’adreça.

Té caràcter legal, i per aquest motiu és el
mitjà oficial de publicació dels procedi-
ments sancionadors de Trànsit.

Fins ara, la llei establia que les notifica-
cions dels procediments sancionadors ha-
vien d’arribar al domicili de les persones
interessades i que en el cas que aquestes es
trobessin absents o foren desconegudes en
aquell l’Administració procediria a publicar
l’edicte en el Butlletí Oficial de la Província.
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Disponible la consulta de sancions
de trànsit per Internet
Collbató ja es troba inscrit al servei TESTRA, que permet 
la consulta de notificacions per sancions de trànsit

El passat 5 de juny tenia lloc a l’escola
Mansuet un simulacre d’evacuació
en el qual van participar aproximada-
ment 200 alumnes. Aquesta prova
d’evacuació, que es realitza anual-
ment a tots els centres educatius del
municipi, va ser valorada molt positi-
vament pel cap d’emergències dels
bombers, per realitzar-se en 8 minuts
i sense incidents.

Simulacre 
d’evacuació a 
l’escola Mansuet

Al voltant de 150
alumnes de l’es-
cola La Salut han
pres part en l’ac-
tivitat d’educació
vial realitzada per
la Guàrdia Municipal. Entre els dife-
rents temes tractats se’ls informava
sobre l’ús del cinturó de seguretat,
les cadires infantils per als més pe-
tits i el comportament de les bicicle-
tes a la via pública.

Educació vial a 
l’escola La Salut

Preparant la
baixada de
trastos

Ja podem començar a
treballar en la preparació
dels trastos que prendran
part en la propera «bai-
xada de trastos» de la
Festa Major. Novament
podrem gaudir, així, no
només amb la velocitat
dels dissenys, sinó també
amb la seva originalitat. 




