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S’incrementa l’atenció
domiciliària a la gent
gran i persones amb
discapacitat 
(Pàgina 8)

Grans resultats en la
separació de la
brossa al municipi 
(Pàgina 9)

Ja s’ultimen els detalls per a la celebració
de la nostra Festa gran. Entre el 22 i el 26
d’agost es duran a
terme unes vint-i-cinc
activitats que tenen
com a objectiu arri-
bar al major nombre
de collbatonins i collbatonines. Prèvia-
ment, com és habitual, hem tingut la pos-
sibilitat de conèixer el cartell que anuncia

l’esdeveniment i que enguany correspon
a la Mariona Férriz Martí, de 18 anys.

Enguany, Jordi LP
serà el pregoner
d’una festa que
comptarà novament
amb un ampli suport

de les entitats i associacions del municipi
que han treballat intensament en la seva
organització. (Pàgina 7)

La participació tornarà 
a ser una de les claus 

de l’èxit de la festa

Davant la incertesa generada en els
darrers temps al voltant de la conti-
nuïtat del servei que ofereix al nostre
municipi l’Escola de Música i Dansa
d’Esparreguera, l’Ajuntament ha ma-
nifestat la seva voluntat d’apostar per
la continuïtat. En tot cas, l’objectiu
municipal passa per adequar l’actual
centre a un model que sigui més pro-
per a la realitat econòmica i social ac-
tual. Els pares i mares dels alumnes ja
han estat informats amb detalls sobre
l’actual situació i sobre les propostes
del consistori. (Pàgina 5)

Collbató, 
amb l’Escola
de Música 
i Dansa

Totes les mesures per a la prevenció i la lluita contra el foc (Pàgina 11)

Arriba la festa gran
Del 22 al 26 d’agost el municipi celebra la seva
Festa Major
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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 agost · setembre

Diumenge 19 d’agost
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

Del dimecres 22 al 
diumenge 26 d’agost
Festa Major 2012
Programa de mà

Dissabte 1 de setembre
20 h
«Trobada paellera» de 
tennistes de Collbató
a les instal∙lacions del
Bar cluB de tennis

Dimarts 11 de setembre
Diada de Catalunya

Del divendres 14 al 
diumenge 16 de 
setembre
Festa St. Corneli 2012

Diumenge 16 de 
setembre
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

Diada patró, Sant Corneli
Dinar-homenatge als nostres
avis. Activitats culturals

Joves campions del CT Collbató
Pau Font, Hèctor Ga-
llego, Oriol López, Sara
Ferrer, Álvaro Palou, Nar-
cís Carrau i Marc Garcia
formen l’equip benjamí
del CT Collbató, que en-
guany s’ha proclamat
campió de la primera
Lliga Interclubs MS. Els
collbatonins guanyaven el campionat després de classificar-se pri-
mers i segons a les dues fases prèvies i de derrotar el CT Olesa i el
CT Sant Sadurní en les semifinals i a la final, respectivament.

No et vesteixis per sopar, 
al Casinet
Al voltant d’un centenar de persones assistien al Casinet el passat
14 de juliol a la representació de l’obra No et vesteixis per sopar, a
càrrec del grup de teatre L’Ull de Bou, de Sant Esteve Sesrovires.
L’obra és una adaptació de l’original del dramaturg francès Marc
Camoletti, especialment conegut per l’obra Boeing-Boeing.
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Ens trobem pràcticament a les portes de

la celebració de la nostra Festa Major,

una festa que, seguint la voluntat que

apliquem en bona part de les polítiques

municipals, enguany ha de començar
a plantejar-se un model que estigui
en consonància amb les nostres capa-
citats. La participació, la voluntat con-

junta i l’esforç comú que ja estem

demostrant amb el treball compartit per

entitats, associacions i Ajuntament ho

faran possible.

Ja fa un temps que des de l’equip de

govern ens esforcem a trobar aquelles

fórmules que ens permetin mantenir els

serveis dels quals disposem, amb una es-

pecial preocupació per aquells —com,

per exemple, el Servei d’Atenció Domici-

liària— que són més necessaris per als

sectors menys afavorits de la nostra so-

cietat. I allà on no arriben les nostres
pròpies capacitats econòmiques po-
sem el treball per a aconseguir vies
de finançament, com poden ser els

ajuts de la Diputació, que ens permetin

garantir el nostre desenvolupament.

Tot i això, de vegades és

necessari un esforç per a as-

solir uns serveis que s’ade-

qüin a la realitat econòmica i

social que ens envolta:

aquest és, per exemple, el cas

de l’Escola de Música i Dansa.

Per sobre de qualsevol espe-

culació o informació distor-

sionada que hagi pogut

haver-hi en aquest sentit, puc
garantir que la principal
voluntat d’aquest consis-
tori és fer possible que
continuem disposant d’aquest servei.
Ara bé, entenem que haurem d’aplicar

també una reestructuració al centre si

volem que la seva continuïtat sigui facti-

ble sense generar un perjudici a altres ac-

tivitats que desenvolupem els municipis

implicats. I sota aquest convenciment

continuarem treballant en les properes

setmanes. 

Però les preocupacions i la feina no han

d’impedir que sapiguem trobar el nostre

espai per al lleure, la diversió i la convivèn-

cia a peu de carrer amb tots els collbato-

nins i collbatonines. I, per a això, quina ex-

cusa pot ser millor que la nostra festa

gran? Allà ens trobarem tots i totes.
Allà us esperem.

Un municipi amb serveis
a la nostra mida

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

És necessari 
un esforç per a 

assolir uns serveis que
s’adeqüin a la realitat

econòmica i social 
que ens envolta



Amb l’objectiu de garantir les condicions
de seguretat i corregir les possibles defi-
ciències dels edificis plurifamiliars, la Ge-
neralitat de Catalunya aprovava el Decret
187/2010 d’Inspecció Tècnica dels Edificis
d’habitatges (ITE) al novembre del 2010.
Per aquest motiu, des de la Regidoria
d’Urbanisme es recorda l’obligatorietat
d’aquesta inspecció per als edificis pluri-
familiars i la necessitat que els edificis uni-
familiars es mantinguin subjectes a la
normativa d’habitabilitat.

sobre l’informe
L’informe, realitzat per personal tècnic
qualificat, descriu les característiques ge-
nerals de l’edifici, les possibles deficiències
detectades en els seus elements comuns,
la qualificació d’aquestes i els terminis per
a esmenar-les i, finalment, fa una qualifi-

cació sobre l’estat general de l’edifici. A
partir d’aquí l’Agència de l’Habitatge de
Catalunya ha d’emetre un certificat d’ap-
titud. El Col·legi Oficial d’Arquitectes de
Catalunya compta amb un registre d’ar-
quitectes experts per a l’elaboració de l’in-
forme de la inspecció tècnica, que pot ser
consultat al seu lloc web (www.coac.net).

Segons les darreres estimacions exposades,
l’Ajuntament ha aconseguit de la Diputació
de Barcelona al llarg d’aquesta legislatura
al voltant de 135.000 € per a finançar una
trentena de projectes. A aquests han d’afe-
gir-se els vuit per als quals s’ha aconseguit
suport tècnic, amb l’estalvi que aquest ha
suposat a les arques públiques. Aquest tre-
ball de recerca i sol·licitud de subvencions a
les administracions supramunicipals per a
desenvolupar una part destacada de les po-
lítiques municipals es troba emmarcat dins
de la voluntat del consistori d’assolir noves
vies de finançament que permetin alleuge-
rir la càrrega econòmica en l’actual situació
de crisi.

Les polítiques comercials, el foment de
l’ocupació, la dinamització del col·lectiu de
gent gran, la millora de la mobilitat i l’ac-

cessibilitat als espais públics o l’esport i la
cultura han estat alguns dels àmbits en els
quals s’han invertit aquests recursos obtin-
guts. En total, els projectes desenvolupats

gràcies al suport de la Diputació de Barce-
lona assoleixen pràcticament tot el conjunt
de les polítiques municipals sobre les quals
el consistori té competències.
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135.000 € en ajuts de la Diputació
de Barcelona
El treball de recerca de noves vies de finançament 
permet aconseguir el suport de la Diputació per a prop 
de 40 actuacions

La promoció de l’esport i
la cultura o la millora de
la mobilitat són alguns

dels àmbits que se n’han
beneficiat

Sobre la inspecció tècnica dels
edificis d’habitatges
La Regidoria d’Urbanisme recorda l’obligatorietat 
de sotmetre’s a la inspecció per als edificis plurifamiliars

AnTiguiTAT De
l’eDiFiCi

Anteriors a 1930

Entre 1931 i 1950

Entre 1951 i 1960

Entre 1961 i 1970

A partir de 1971

TeRmini màxim PeR A PAssAR lA 
insPeCCió

Fins al 31 de desembre de 2012

Fins al 31 de desembre de 2013

Fins al 31 de desembre de 2014

Fins al 31 de desembre de 2015

Fins al 31 de desembre de l’any en què l’edifici 
assoleixi els 45 anys d’antiguitat
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Davant la incertesa generada pel futur de l’Es-
cola de Música i Dansa d’Esparreguera i de les
aules que aquesta té associades al nostre muni-
cipi i al Bruc, des de l’Alcaldia s’ha informat di-
rectament els pares i mares implicats sobre la
voluntat municipal de garantir el futur de l’es-
cola mitjançant la creació d’un nou model per
al centre. Així mateix, s’ha donat a conèixer l’ac-

tual situació de la relació econòmica entre
aquest i el consistori, i és que l’Ajuntament de
Collbató no ha rebut de l’administració de l’es-
cola les liquidacions definitives corresponents als
anys 2010 i 2011 ni les provisionals de 2011 i
2012. També s’ha comunicat a les famílies les
discrepàncies existents en la comptabilitat de les
aportacions que corresponen a cada municipi,
conflicte que s’arrossega ja des de l’any 2005.

Aquest fet provoca que en aquests moments
el consistori només pugui reconèixer un deute
de 3.854,60 € referent a l’escola. Sigui com
sigui, i davant l’actual conjuntura econòmica i
social, Collbató ha manifestat la seva voluntat
de redefinir el model de funcionament del cen-
tre per tal d’adaptar-lo tant a les necessitats de
la població com a la capacitat dels municipis.

L’Ajuntament aposta per la 
continuïtat de l’Escola de Música 
i Dansa
La voluntat municipal és aclarir definitivament quina és 
la situació econòmica del centre i replantejar-ne el model 
de funcionament

La falta d’informació 
rebuda fa que 

el consistori només 
pugui reconèixer 

un deute 
de 3.854,60 €

Des del proper 1 d’a-
gost i fins el dia 31 el
consultori oferirà aten-
ció els dilluns, dimecres
i divendres de 9 a 11.30
h i els dimarts i dijous
de 12 a 14 h a excepció
del servei de pediatria,
del qual no es dispo-
sarà. Fora d’aquest ho-
rari s’haurà de visitar el
PAC Esparreguera (via
del Mil·lenari, s/n).

Horaris 
d’agost al 
consultori



Al llarg del mes de juliol els joves de la nostra
vila han tingut la possibilitat de gaudir de tot un
seguit de propostes lúdiques, culturals i esporti-
ves aplegades al programa de l’Estiu Jove. I el
passat 27 de juliol aquestes finalitzaven amb el
Festival Urbà, el qual incloïa les finals de futbol
sala i d’street basket, amenitzades per les actua-
cions de les noies participants al taller de hip-
hop dance. L’esdeveniment es va tancar amb la
creació d’un grafit de l’artista local Adrià Canet
a la piscina municipal.

A més de les esmentades, entre les activitats
joves del juliol també es trobava el taller de ma-
quillatge o la piscina a la fresca. Des de l’orga-
nització es destaca l’elevat grau d’assistència i
participació registrat, en bona part, gràcies a la
implicació de l’Associació Joves de Collbató.

La participació ha estat un
dels aspectes més destacats

des de l’organització
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Un dels aspectes destacats de les polítiques juvenils és l’establiment de ponts de treball
entre el consistori i els col·lectius de joves del municipi. Per tal de fer-ho possible, l’Ajun-
tament disposa de la figura del dinamitzador juvenil, Eloi Gómez. La seva feina permet fa-
cilitar el desenvolupament de les activitats de l’Associació Joves de Collbató i la recerca de
nous col·laboradors.

El paper de la dinamització

A través del web «en-
torneducatiu.diba.cat»
ja és possible consultar
quins són els serveis,
les activitats i els recur-
sos educatius relacio-
nats directament amb
el nostre territori que
ofereix Collbató. La Re-
gidoria d’Educació par-
ticipava així en una
prova pilot destinada a
oferir una eina educa-
tiva creada per l’Àrea
de Coneixement i No-
ves Tecnologies de la
Diputació de Barce-
lona. A través d’ella els
educadors poden con-
sultar fàcilment l’oferta
d’activitats educatives,
els recursos materials
i/o econòmics de què
disposen o els equipa-
ments que poden ser
educatius.

Collbató 
mostra els
seus recursos
educatius 
a la xarxa

Finalitzen les activitats de 
l’Estiu Jove 2012
El Festival Urbà del passat 27 de juliol va posar el punt i final 
al programa juvenil d’estiu
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Camí de la 
Festa Major
Del 22 al 26 d’agost el municipi
celebra la seva festa gran

Ja s’ultimen els detalls per a la celebració
de la que serà la Festa Major de Collbató
2012. Enguany, més enllà de les activitats
més tradicionals, trobarem altres novetats
i sorpreses, entre les quals es troba la
doble participació de l’humorista Jordi LP:
d’una banda, serà precisament ell qui doni
la benvinguda a la celebració com a pre-
goner de la Festa —el dijous 23 a partir de
les 20.30 h a l’ajuntament— i, de l’altra,
podrem gaudir amb el seu humor a l’es-
pectacle que oferirà al Casinet el mateix
dijous 23 a les 22 h. Pel que fa a les nove-
tats, cal destacar també el concurs de ti-
ratge de carros que tindrà lloc el diumenge
26, organitzat per la Comissió de Festa
dels Tres Tombs.

Pel que fa als actes que al llarg dels dar-
rers anys han tingut una presència de veïns
i veïnes més nombrosa, cal destacar el
sopar popular que tindrà lloc el divendres
dia 24 a la pista coberta, al qual seguirà el

tradicional ball per a amenitzar la vetllada,
i el correfoc amb què es tancarà la festa el
diumenge. D’altra banda, també és desta-
cable la consolidació de la Festa Jove Al-
ternativa organitzada per l’Associació de

Joves de Collbató. Cal dir que aquests han
col·laborat intensament en la Festa Major
formant part també de l’organització d’al-
tres esdeveniments com són el descens
urbà i la baixada de trastos.

El correfoc, el sopar i el
ball populars i la Festa

Jove tornaran a ser alguns
dels moments centrals
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Més a prop d’aquells que ho 
necessiten
Al llarg dels darrers anys els serveis d’atenció 
domiciliària han registrat un notable increment

Hi ha un sector de la nostra gent gran i de
les persones amb discapacitat que neces-
sita una sèrie d’atencions específiques que
li permetin mantenir un cert grau d’auto-
nomia sense haver d’abandonar la seva
pròpia llar. Per tal de fer-ho possible, l’A-
juntament posa a la seva disposició el Ser-
vei d’Atenció Domiciliària (SAD) i la
Teleassistència, uns serveis en què, segons
les darreres estimacions, s’ha registrat un
notable increment. Pel que fa al SAD, ha
passat d’oferir poc més de 500 hores d’a-
tenció a l’any 2006 a dirigir-se cap a les
2.500 durant l’any passat. Aquest servei

ofereix un suport a les tasques domèsti-
ques més bàsiques i necessàries, com fer el
llit, els àpats, rentar la roba o netejar la llar,
entre d’altres. A més, en certs casos les
persones beneficiàries també reben ajuda
per a realitzar aquelles accions relacionades
amb la cura personal —higiene, vestir-se o

desvestir-se, manteniment de la roba,
etc.— que no poden realitzar per si soles.

El SAD es complementa amb el servei
de Teleassistència, destinat a oferir la pos-
sibilitat que aquelles persones que la ne-
cessiten puguin rebre atenció d’urgència.
Aquest servei manté els usuaris connectats
les 24 hores del dia, mitjançant un senzill
aparell, a una línia telefònica central. Així,
simplement pitjant un botó, poden comu-
nicar la situació en què es troben per tal
que la central receptora localitzi els fami-
liars o persones de contacte, desplaci al
domicili de l’usuari una unitat mòbil o re-
alitzi l’actuació oportuna. Al llarg de l’any
passat aquest servei quadruplicava els 10
usuaris que tenia l’any 2007.

El passat 13 de juliol més de 200
persones s’aplegaven al pati de
l’antiga escola per celebrar el final
de curs de la llar d’infants munici-
pal L’Abellerol. A més de la presèn-
cia d’un animador infantil, la festa
va incloure les actuacions dels di-
versos grups d’infants, un sopar de
germanor i el ball que va tancar la
jornada.

Final de curs
a la llar 
d’infants
L’Abellerol

Aquests serveis van 
des del suport en les 
tasques domèstiques 

a l’assistència 
immediata 

en cas d’urgència



Collbató, municipi líder en separació de 
residus a la comarca
Tot i les bones xifres, des del consistori s’insisteix en la importància de dipositar correctament
les deixalles als contenidors

Prop d’un 85% de les deixalles que es ge-
neren al nostre municipi han estat separa-
des en origen per al seu correcte
reaprofitament: així ho demostren les
dades publicades per l’Agència Catalana

de Residus (ACR), que situen la nostra
com la població del Baix Llobregat més efi-
cient a l’hora de separar els seus residus,
amb una diferència de més de 25 punts
per sobre de la segona. En tot cas, i amb

l’objectiu de recordar la importàn-
cia de mantenir aquests nivells,
des del l’Ajuntament s’iniciava
aquest passat mes de juliol una
campanya de reforç que, sota el
nom «A Collbató reciclem!», ha
comptat amb el suport del Consell
Comarcal i el finançament d’ECO-
EMBES i ECOVIDRIO. A través de
tríptics i imants de nevera se’ns re-
corda tant la manera correcta de
dur a terme la separació com els
beneficis que tots n’obtenim.

Un dels aspectes que des del consistori
s’han detectat com a més preocupants pel
que fa als nostres hàbits a l’hora de des-
fer-nos de les deixalles és l’aparició puntual
de bosses d’escombraries fora dels conte-
nidors. Per aquest motiu s’ha volgut posar
un accent especial en la importància que
aquestes siguin dipositades degudament
als receptacles per a evitar l’accés directe
dels animals a les bosses i la consegüent
presència de residus i males olors als nos-
tres carrers.
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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

Les bosses d’escombraries
han de quedar sempre 
dipositades a l’interior 

dels contenidors



GOBIernO COn rIGOr
El Partido Popular ha pre-
sentado unos Presupues-
tos austeros y realistas
para cumplir la reducción
del déficit del 8,5% en el
que nos dejó el Gobierno
Socialista de  Zapatero-Ru-

balcaba. Pero no se puede pedir a las familias, PYME
y autónomos que se aprieten el cinturón sin que las
administraciones lo hagan antes. Por eso en las me-
didas presentadas por el Gobierno no solo se con-
gelan las retribuciones a los funcionarios y se
suprime la paga de Navidad (compensada en 2015),
sino que el Gobierno baja la retribución del presi-
dente y los ministros, reduce el salario a senadores
y diputados y ahorrará más de 1 millón de euros en
sueldos y dietas de consejeros de las empresas del
sector público y  altos cargos, lo que supone una
reducción del 30% de media en el sector público
empresarial y un 16,9% del gasto de los ministerios.
Nosotros pedimos que el equipo de gobierno de
nuestro municipio haga lo mismo, porque no pode-
mos vivir por encima de nuestras posibilidades
como hasta ahora. El Ayuntamiento de Collbató
solo cobra impuestos para pagar las deudas de su
mal gobierno, y no puede pedir a sus ciudadanos
que paguen más y tengamos las calles levantadas,
zonas ajardinadas «hechas un desastre», parques
abandonados o una mala iluminación, entre otros.
Señores, si gobernaran en el rigor de las necesida-
des públicas y no pensando en su interés personal
Collbató, igual que Catalunya y España, estarían
hoy de otra manera. Gobiernen para los ciudadanos
a los que tanto nos cuesta pagar los impuestos para
que después lo derrochen, porque al final siempre
lo pagamos los mismos, los ciudadanos.
lOrenzO GArCíA Pérez
Concejal y portavoz del Partido Popular de
Collbató

En aquest mateix espai, al
mes de maig comentàvem
les apujades d’impostos
amb què ens venia obse-
quiant el govern del PP;
dèiem, també, que només
calia donar-los temps per-
què toquessin l’IVA; doncs

ja l’han tocat, i de quina manera… Ah!, però la di-
ferència de tres punts, com a mínim, no anirà a
pal·liar el fort dèficit de les Comunitats, no, no,
anirà directament a la Hisenda Central; ells ja ho re-
partiran… Aquest mes de juliol, hi ha una bona
quantitat de residències per a gent gran o discapa-
citats, d’aquí, de Catalunya, que no han cobrat les
subvencions i, per aquest motiu, perillarà l’atenció
a aquestes persones, totes elles dependents; bé,
rectifico: no perillarà perquè tenen la sort d’estar
sota la cura de persones enormement generoses i
compromeses, que si de la sensibilitat del Govern
depengués…

«Superman Montoro» diu que si els catalans
volem que ens ajudin (vol dir que ho poden fer, no?)
només hem d’oblidar-nos del Pacte Fiscal… d’això
se’n diu coacció. Així doncs, es tracta que ens deixin
«en préstec» uns diners que ens deuen però que no
ens deixaran «en préstec» si no ens oblidem del
Pacte Fiscal… curiós… El Partit Popular va concórrer
a unes eleccions  dient a la gent que els portarien a
la platja, i després, quan tenen els vots, els porten a
la muntanya, però a una muntanya amb un penya-
segat enorme, per on pensen llençar-nos tan bon
punt puguin: algú ho dubta? Si fins i tot la Sra. Pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid ho ha dit: «Hay
que revisar las Autonomías». Hi estem d’acord,
s’han de revisar; a Catalunya, el Pacte Fiscal i punt.
BON ESTIU!

Partit dels Socialistes de Catalunya

Portaveus municipals
elS eFeCTeS del
POUM
Vostè per què va venir a
viure a Collbató? Potser
perquè hi buscava tran-
quil·litat, paisatge o, en
definitiva, qualitat de
vida?

Doncs pensi que moltes d’aquestes coses estan
destinades a canviar en un termini no gaire llarg.
L’equip de govern ha aprovat, com ja es va publicar
al butlletí municipal de juliol, l’avanç del nou Pla
d’Ordenació Urbanística, el POUM. I aquest POUM
permet un desenvolupament urbanístic que pot
canviar completament Collbató, tant el poble com
les urbanitzacions, els propers anys. Us en donem
uns flaixos:
- C/ Llongànies, a l’entrada del poble: s’hi preveu la
construcció de 180 habitatges en pisos.
- Passeig de ronda Pujolet: aparcament i pisos en
zona protegida del Parc Natural.
- Av. Centenari: es permetrà la construcció de pisos
en tota l’avinguda i als Clots.
- La Massana: construcció de xalets i pisos fins a
l’A2, eliminant la barrera que suposa el bosc.
- Font del Còdol: multiplicació del trànsit a causa de
la construcció d’un pont fins a Can Dalmases (i més
pisos).
- Les Ginesteres: 250 naus industrials.

En resum, es dissenya un poble de 10.000 habi-
tants on els blocs de pisos aniran prenent el lloc de
les cases unifamiliars. Naturalment, això no es farà
demà mateix, però a poc a poc veurem com va can-
viant d’aspecte, fins que d’aquí a 20 o 30 anys ja
quedi molt poc d’allò que va fer que vostè vingués
a viure a Collbató.

Des del GIC ens hi oposem, i farem tot el possible
perquè el poble millori sense perdre qualitat de vida.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

el PACTe FISCAl
reclamem el que consi-
derem just, i necessari,
per al nostre poble.

S’ha produït una evolu-
ció en el pensament polític
del catalanisme, una evo-
lució que va des de la

transició espanyola a la transició nacional, del «Lli-
bertat, amnistia, Estatut d’Autonomia» al «Som una
nació, nosaltres decidim», del règim comú a la hi-
senda pròpia i, finalment, de l’Espanya plurinacional
a l’Estat propi.

També s’ha produït un canvi en el context eco-
nòmic: una greu crisi econòmica amb una impor-
tant caiguda dels ingressos i una gran dificultat
d’accés al crèdit. Això porta a una situació límit les
finances de la Generalitat.

la conclusió d’aquests dos contextos, polític
i econòmic, és clara: ens hi juguem la nació i el
progrés i benestar dels catalans.

Ja fa temps que sentim a parlar del dèficit fiscal
que pateix Catalunya. El dèficit fiscal es determina
a partir de la balança fiscal, que és la diferència
entre els diners que Catalunya genera en tributs i
els que l’Estat destina a Catalunya; en definitiva, el
que paguem els catalans i el que inverteix Espanya
a Catalunya. El resultat d’aquesta suma és negatiu,
per això parlem de dèficit fiscal. Hi ha altres comu-
nitats que tenen superàvit.

Ara només falta posar-hi xifres:
El dèficit fiscal de Catalunya l’any 2009 va ser de

16.409 milions d’euros: això vol dir uns 45 milions
d’euros al dia, o uns 2.251 € de cada català a l’any,
la qual cosa vol dir 6 € de cada català al dia, 6 €
al dia per català que van a Espanya i no tornen.

Del total d’impostos recaptats a Catalunya el
43% no es retornen. Vist això, encara, encara tin-
dran la barra de dir-nos que som insolidaris.
Convergència i Unió

Un eSTIU Per A 
CArreGAr PIleS
Generalment, l’agost es
caracteritza per una manca
d’actualitat informativa, a
excepció que hi hagi catàs-
trofes, incendis o esdeveni-
ments esportius. Durant els

mesos d’estiu sembla que tot s’aturi: les escoles tan-
quen, les famílies fan vacances i les notícies sobre
economia o política són purs fets anecdòtics.

Tanmateix, aquest any s’augura un estiu diferent.
A més dels malaurats incendis o els JJOO de què
tant es parla, enguany centenars de milers de per-
sones no podran dir que fan vacances, senzillament
perquè no tenen feina, la prima de risc puja i les pa-
raules «intervenció» o «rescat» ens acompanyen
cada dia. La greu crisi en què estem immersos no
deixa d’alimentar l’actualitat econòmica i política a
un ritme frenètic.

Però la gent d’ERC Collbató no parem, més aviat
aprofitem per a carregar piles per al proper curs, un
curs que tot sembla indicar que serà intens.

A nivell local viurem el canvi d’alcaldia acordat
entre el PSC i CIU, l’afectació de les reformes del
govern espanyol en el món municipal, l’evolució del
POUM...

A nivell nacional veurem la massiva manifestació
de l’11 de setembre a Barcelona i com s’accelera
l’inevitable xoc de trens entre Catalunya i Espanya
si el famós pacte fiscal (o concert econòmic) no és
acceptat pel govern espanyol com ja es comença a
albirar.

Nosaltres serem al peu del canó, allà on calgui,
ja sigui fent oposició o presentant propostes a  l’A-
juntament, però també al carrer, al costat de la
gent, escoltant les vostres demandes o explicant per
què necessitem viure en una república catalana.
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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Collbató, com moltes altres zones de Ca-
talunya, afronta un estiu d’especial risc pel
que fa als incendis forestals, provocat per
la manca de pluges durant la primavera.
Per això, s’han establert totes les mesures
necessàries per a evitar tant l’aparició del
foc com els seus possibles efectes sobre la
població. En tot cas, es fa imprescindible
el compromís ciutadà per a evitar qualse-
vol risc. Per aquest motiu, des de la Regi-
doria de Medi Ambient se’ns recomana
extremar al màxim les precaucions per tal
d’evitar l’aparició d’incendis. Així, per
exemple, fins el 15 de setembre hem d’e-
vitar les cremes de vegetació o els treballs
forestals. Aquells que tinguin dubtes pel
que fa a això poden contactar amb els ser-
veis tècnics de l’Ajuntament trucant al 937
770 100, per correu electrònic a l’adreça
collbato@collbato.cat o realitzant peticions
o aportacions a través de l’E-TRAM.

Paral·lelament, s’han desenvolupat di-
verses accions, com la posada en marxa

del Pla de Neteja de Parcel·les (PLANET), el
manteniment de les parcel·les de propietat
municipal, adequant la vegetació existent,
i l’establiment de franges de seguretat als
diversos barris del nostre municipi. A
aquest treball se suma la presència diària
de vigilants especialitzats en la prevenció
d’incendis a les zones més sensibles.
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Màxima precaució davant
l’elevat risc d’incendis
El municipi ha extremat les precaucions per a evitar 
l’aparició del foc a les zones boscoses

La col·laboració ciutadana
a l’hora d’extremar l’alerta

i les precaucions és 
imprescindible

En el que portem de 2012 la Guàr-
dia Municipal ha aconseguit qua-
druplicar les seves actuacions
davant dels robatoris o en la de-
tecció de vehicles sospitosos grà-
cies a la col·laboració ciutadana.
Amb l’objectiu de millorar el seu
servei amb la participació de tots
els conciutadans, des del cos de
seguretat es recorda que també és
valuosa la col·laboració en els de-
lictes relacionats amb el vanda-
lisme o qualsevol altra incidència a
la via pública: únicament cal noti-
ficar-ho al 670 201 420, des d’on
s’atén les 24 hores del dia tots els
dies de l’any.

La col·laboració
ciutadana, 
imprescindible per
a la seguretat

Voluntaris de Protecció Civil, un compromís
amb els altres
Tots podem col·laborar activament en situacions de risc col·lectiu o catàstrofes ex-
traordinàries com podria ser un incendi. Senzillament, hem de cedir una part del
nostre temps a la futura Unitat de Voluntaris de Protecció Civil de Collbató. Els in-
teressats poden ampliar-ne informació o inscriure-s’hi a l’ajuntament.




