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Inici de curs a la llar
d’infants municipal 
(Pàgina 5)

Tret de sortida a la
III Collbatonina 
(Pàgina 11)

Aquest mes de setembre tenim al nostre
abast un ampli ventall de propostes espor-
tives, culturals, lú-
diques i formatives
dins del programa
que presenta el
consistori amb el
suport de les enti-
tats i associacions
del municipi. A més d’algunes de les acti-
vitats més arrelades, al llarg del curs 2012-
2013 trobarem diverses novetats
destinades tant a ampliar els nostres co-

neixements com a oferir-nos alternatives
al nostre temps lliure. El proper 29 de se-

tembre tindrem
l’oportunitat de
conèixer amb més
detalls el catàleg
d’activitats pro-
gramades per a
aquest proper

curs si ens apropem a la Fira d’Entitats a
partir de les 17 h a la plaça de l’Era. Allà les
associacions donaran a conèixer les seves
propostes a tots els visitants. (Pàgina 7)

A la Fira d’Entitats podrem
conèixer bona part 

de les activitats en què 
podrem participar

Els valors de viure a Collbató i al Parc
Natural de la Muntanya de Montserrat
seran els protagonistes del calendari
municipal per a l’any vinent. I els encar-
regats d’il·lustrar-lo amb imatges seran
els participants en el concurs fotogràfic
convocat per a triar les instantànies que
ens acompanyaran al llarg dels dotze
mesos de l’any vinent. Ja es troba obert
el termini per a presentar les fotogra-
fies els que vulguin participar en
aquesta iniciativa i optar als 12 premis
que es repartiran entre els concursants
que realitzin les millors. (Pàgina 9)

Un concurs 
fotogràfic 
al calendari 
del 2013

Una Festa Major marcada per la participació ciutadana i associativa (Pàgina 8)

Comença el curs
Enguany seran més d’un centenar les activitats
programades

A l'interior, 

programa 

d'activitats 

del curs 

2012-2013
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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 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 setembre · octubre

Dissabte 22 de 
setembre
De 17 a 19 h
III Collbatonina

Dissabte 29 de 
setembre
Fira d'Entitats

Divendres 5 d’octubre
17 h
«Divendres de conte»
El Grup de Teatre del Casal
d’Avis serà l’encarregat 
d’explicar a tots els infants
els contes En Taró, el cargol i
la mar, Un botó ploraner, Els
colors i La Lola té vergonya.
BIBLIOTECA MUNICIPAL 

Canvi de data del ple ordinari
Aquest mes de setembre el ple ordinari de l’Ajuntament no se ce-
lebrarà, tal i com és habitual, el tercer dilluns del mes en tractar-se
del 17 de setembre, dia de Sant Corneli i, per tant, festiu al muni-
cipi. Per aquest motiu, la sessió quedarà ajornada una setmana i
tindrà lloc el 24 de setembre. L’ordre del dia es podrà consultar,
com és habitual, a través del web municipal (www.collbato.cat).

Sant Corneli, al proper 
Collbató Informa
El proper número d’aquesta publicació recollirà els esdeveniments
més destacats de la celebració a la nostra vila de la festivitat de Sant
Corneli. Atesos els terminis de redacció i el procés necessari per a
la seva arribada a les llars, no ha estat possible d’incloure aquesta
informació al present número.
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Probablement, aquests dies són, a les llars

de bona part dels collbatonis i collbatoni-

nes, dies de canvi i replantejament de les

rutines. Comencem un nou curs, amb tot

el que això suposa de nous propòsits i

plans. Voldria aprofitar aquest moment

per a convidar-vos a conèixer i valorar
les nombroses activitats que al llarg de
les properes setmanes es presenten a
la nostra població i que tenen com a ob-

jectiu enriquir el nostre dia a dia.

El nostre és un municipi que any
rere any s’esforça per posar a l’abast
de tots els ciutadans un ventall cada
cop més ampli d’activitats per al
lleure. Potser aquesta paraula, «lleure»,

pugui sonar banal en el context de les in-

formacions econòmiques que ens arriben

diàriament. Però no podem oblidar que a

través del temps que ens dediquem a no-

saltres mateixos podem assolir beneficis

tan importants com poden ser ampliar els

nostres coneixements i aptituds, millorar

la nostra salut a través de l’activitat física

o donar suport a la nostra tradició i la

nostra cultura.

Un curs més, no ens troba-

rem sols en aquesta tasca

d’oferir un programa ampli i

variat per al present curs: les
entitats, les associacions
de pares i mares o els clubs
esportius tornen a tenir un
paper fonamental amb el

treball que desenvolupen i els

esforços personals que hi

aboquen. Per aquest motiu

voldria també convidar-vos a

acompanyar-los el proper 29

de setembre a la celebració

de la Fira d’Entitats. Allà podrem conèi-

xer en profunditat les activitats que ofe-

reixen i en les quals col·laboren i, fins i

tot, serem convidats a formar part activa

del seu treball.

L’èxit del programa d’activitats per a

aquest curs serà la nostra participació;

només amb la nostra presència quedarà

justificat l’esforç organitzatiu desenvolupat

i la voluntat de continuar creixent en l’o-

ferta. És el moment de decidir si Coll-
bató serà al llarg d’aquest curs només

l’espai en el qual viurem o si volem
fer-ne un lloc on conviurem de manera
activa.

Bon curs 2012-2013!

En marxa

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

A través del lleure 
podem ampliar 

els nostres coneixements,
millorar la nostra salut 

o donar suport 
a la nostra tradició
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Totes aquelles perso-
nes que es trobin situa-
des en espais on fins al
moment no existeix
l’accés a Internet per la
banda ampla tradicio-
nal poden gaudir
també d’aquest servei
a través de la Banda
Ampla Rural-Satèl·lit
(BAR-SAT). Disposar
d’aquesta connexió via
satèl·lit no suposa cap
despesa d’instal·lació,
ja que la Generalitat de
Catalunya assumeix els
800 € del seu cost i
l’alta en el servei. L’u-
suari es fa càrrec del
cost mensual amb un
preu similar a l’ADSL
—31,5 € al mes—, que
correspon a una con-
nexió de 6 Mbps de
velocitat. Per a més in-
formació es pot con-
sultar el web
www.barsat.cat o
trucar al telèfon 900
844 009.

Internet 
a tot 
el municipi

Collbató es comprometia a través de la seva ad-
hesió al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses promogut
per la Unió Europea a reduir en un 20% com a
mínim les emissions de gasos d’efecte hivernacle
i el consum energètic del municipi i a incremen-
tar, també en un 20% com a mínim, l’ús d’ener-
gies renovables abans de l’any 2020. I per tal
d’assolir aquests objectius i col·laborar així en la
lluita contra el canvi climàtic, el consistori ja dis-
posa del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible

(PAES), elaborat amb el suport de la Diputació
de Barcelona.

Què inclou el PAES?
Aquest document inclou una anàlisi dels consums
energètics i les emissions de gasos d’efecte hiver-
nacle del municipi i una diagnosi estratègica de
reducció, alhora que s’hi defineixen, quantifiquen
i valoren les accions a executar per al compliment
dels objectius fixats. Per tal d’involucrar la ciuta-

dania en el seu desenvolupament,
es preveu la realització d’actuacions
de sensibilització i campanyes in-
formatives. L’objectiu del pla és fa-
cilitar la informació necessària per
a aconseguir la col·laboració ciuta-
dana a l’hora de dur a terme les ac-
cions previstes. I és que el canvi
climàtic i la lluita contra els seus
efectes és un dels principals reptes
globals que s’afronten a dia d’avui.

Ja es disposa del Pla d’Acció
per a l’Energia Sostenible
El document estableix les actuacions locals per a contribuir
a la lluita contra els efectes del canvi climàtic
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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

La Llar d’Infants Municipal L’Abellerol inicia
el curs amb un total de 70 alumnes, un
15% menys respecte als infants matricu-
lats al llarg del curs passat. A aquest fet,
enguany, ha vingut a sumar-se la reducció
de les subvencions aportades per la Gene-
ralitat de Catalunya, que, si al curs 2009-
2010 assolien els 1.800 € per any i alumne,
en aquest curs han quedat reduïdes a 875
€. Això ha provocat que des del consistori
s’hagi optat per una fórmula compensatò-
ria en la qual es passarà d’aportar el 48%
de la despesa que significava el centre el
curs anterior a assumir-ne més del 55%.
D’aquesta manera les famílies hauran d’a-
portar poc més del 30%, mentre que la
resta correspondrà a les subvencions pro-
porcionades pel govern català.

Un nombre d’educadors 
proporcional
No ha estat aquesta, en tot cas, l’única de
les mesures que s’han pres per tal d’equili-
brar la situació de la llar d’infants davant la
reducció d’ajuts: la disminució en el nombre
d’alumnes ha propiciat que s’hagi passat de
10 a 8 educadores. De tota manera,
aquesta variació en la plantilla no suposarà
una variació en la ràtio general infant/pro-
fessional, que es mantindrà en el 8,5 que
ja existia el curs anterior. 

Pel que fa a la distribució dels alumnes,
enguany són 5 les classes de què es dis-
posa. En elles es reparteixen els 42 infants
del grup de dos a tres anys, els 22 del grup
que va de l’any als dos i els 6 nadons que
es troben inscrits a L’Abellerol.

S’incrementa l’aportació municipal 
a la llar d’infants
La rebaixa en l’aportació de la Generalitat suposarà només un increment
repartit conjuntament amb les famílies



La nostra vila compta amb un ric patrimoni
cultural, històric i natural. I amb l’objectiu
de donar rellevància a aquest fet, s’adhe-
reix els propers dies 28, 29 i 30 de setem-
bre a les Jornades Europees del Patrimoni
2012, que enguany se celebren sota el
lema «Europa, un patrimoni comú». Les
activitats programades s’iniciaran divendres
28 a partir de les 18 h al Casinet amb la in-
auguració d’una mostra de ceràmica i
vidre, que es podrà visitar gratuïtament fins
el proper dia 7 d’octubre. Un cop inaugu-
rada l’exposició tindrà lloc una conferència
a càrrec de Jaume Morera.

El mapa del patrimoni collbatoní
D’altra banda, el 5 d’octubre a les 19 h es
presentarà al Casinet el mapa del patri-
moni del nostre municipi. Aquest mapa, fi-
nançat conjuntament amb l’Oficina de
Patrimoni de la Diputació de Barcelona,
aplega en un únic document els 311 ele-
ments patrimonials de la nostra vila i la
seva localització. Finalment, les jornades es
completaran amb una visita a les coves de
Vacarises i Viladecavalls.

Pel que fa a les darreres activitats dedicades a
la nostra història i patrimoni, destaca la xerrada
a càrrec de la historiadora Assumpta Muset que

el passat 27 de juliol tenia lloc al Casinet en
commemoració dels 200 anys de l’incendi que
afectà el nostre municipi durant la Guerra del
Francès.
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Aquest proper diven-
dres 5 d’octubre la Bi-
blioteca Municipal de
Collbató programa un
«Divendres de conte».
A partir de les 17 h, el
Grup de Teatre del
Casal d’Avis serà l’en-
carregat d’explicar a
tots els infants que as-
sisteixin a aquesta tro-
bada intergeneracional
els contes En Taró, el
cargol i la mar, Un botó
ploraner, Els colors i La
Lola té vergonya.

Divendres 
de conte a la
biblioteca

Posant de relleu el nostre 
patrimoni i la nostra història
Collbató se suma a les activitats de les Jornades Europees 
del Patrimoni 2012
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Un centenar de propostes de lleure,
esport i educació per a aquest curs
Ja es troba confeccionat el programa d’activitats en què podrem prendre part
al llarg del 2012-2013

Enguany seran més d’un centenar els cur-
sos, tallers o equips que conformen el ca-
tàleg d’activitats amb les quals podrem
omplir el nostre temps de lleure a Collbató
el curs vinent. Aquestes es dirigeixen a
totes les franges d’edat —des de l’esport
escolar fins a la informàtica per a la gent
gran— i cobreixen bona part dels interes-
sos que puguem tenir en àmbits com l’e-
ducació, l’esport o la cultura. En destaca
també la incorporació de noves propostes
respecte d’anys anteriors.

Les novetats
Les activitats promogudes des de l’Àrea
de Benestar Social són probablement les
que apleguen el màxim nombre de nove-
tats: per exemple, els cursos per a adults
s’han vist ampliats amb activitats com el
massatge relaxant, l’arranjament de roba,
els treballs manuals o el taller d’herbes. A
més, es mantenen altres cursos com són
els de ioga, patchwork o el de dibuix i
pintura. 

Més enllà de les arts aplicades o dels
treballs manuals, enguany trobem una
altra novetat dins de l’oferta formativa per
a adults: la incorporació d’un curs de con-
versa en anglès.

D’altra banda, cal destacar també, pel
gran nombre d’iniciatives que s’hi aple-
guen, els cursos destinats a fomentar l’ac-
tivitat física i l’esport: en total en seran
més d’una cinquantena, entre els quals
trobarem propostes com el taller de hip-
hop, promogut per la Barraka Jove, o dis-
ciplines més habituals com l’aeròbic,
l’atletisme, el tennis o l’excursionisme,
entre moltes altres.

Per tal de conèixer exactament la totali-
tat de les activitats programades per al
curs que comencem, en aquest mateix nú-
mero de Collbató Informa s’ha editat, a les
planes interiors, un especial amb tota la in-
formació necessària.

Tots aquells que vulguin conèixer de
primera mà quines són les propostes
de les entitats i associacions del muni-
cipi per al curs 2012-2013 tenen una
oportunitat de fer-ho de primera mà
amb la celebració de la Fira d’Entitats

aquest proper 29 de setembre. A la
plaça de l’Era, a partir de les 17 h, tro-
barem els diferents estands informa-
tius per a conèixer les diverses
activitats que ens ofereix el teixit asso-
ciatiu local.

La Fira d’Entitats, el millor aparador

Les entitats i associacions
tornaran a tenir 

un paper fonamental 
en el desenvolupament

del curs 2012-2013
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Collbató surt al carrer en la 
seva Festa Major
Les activitats programades tornaven a assolir una notable
participació d’entitats i veïns

La participació ha estat una de les tòni-
ques principals de la passada celebració
de la Festa Major entre el 22 i el 26 d’a-
gost. Així ho demostren algunes de les xi-
fres assolides, com la presència d’uns 250
veïns i veïnes al sopar popular celebrat el
dia 24 a la pista coberta o el notable in-
crement de participants en algunes de les
activitats programades: en aquest sentit
destaca especialment la «baixada de tras-
tos», en la qual el nombre de vehicles es

va veure pràcticament duplicat respecte al
d’edicions anteriors. L’empenta de les en-
titats ha estat imprescindible a l’hora d’a-
conseguir la major repercussió possible
dels actes programats.

Actes com la baixada 
de trastos han registrat 
un notable increment 

en la participació
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Al llarg de les darreres
setmanes, Collbató i les
Coves del Salnitre han
estat protagonistes d’al-
gunes de les publica-
cions sobre turisme més
destacades. A partir del
presstrip —visita per a
premsa— al voltant de
les activitats ecoturísti-
ques de la província de
Barcelona organitzat per
la Diputació de Barce-
lona, Turespaña i el CPT
del Benelux, el nostre
municipi ha aparegut en
publicacions com l’ho-
landesa The Sentinel i la
belga Metro. A aquestes
dues aparicions ha de
sumar-se també la pre-
sència al reportatge
sobre Barcelona que
s’incloïa a l’edició es-
panyola de la prestigiosa
Lonely Planet.

Collbató, 
a la premsa 
especialitzada
en turismeEnguany els propis collbatonins i collbatonines

seran els encarregats d’il·lustrar el calendari mu-
nicipal per a l’any vinent amb les seves instantà-
nies entorn dels valors de viure a Collbató i al
Parc Natural de la Muntanya de Montserrat. Fins
el proper dia 21 d’octubre, tots els interessats
poden prendre part en el concurs convocat amb
l’objectiu de triar les imatges que ens acompa-
nyaran al llarg dels mesos de l’any vinent. En
total són quatre les categories a les quals poden
optar les instantànies: hivern, primavera, tardor
i estiu. Cadascuna d’elles comptarà amb tres

premis: un primer premi d’un sopar per a dues
persones en un restaurant del poble, un segon
premi d’un lot de productes de la terra i un ter-
cer premi d’un llibre.

Els guanyadors —els noms dels quals es faran
públics el proper 11 de novembre—, a més de
rebre els premis esmentats, tindran la satisfacció
de saber que les seves imatges es trobaran a les
llars de tots els seus veïns i veïnes durant tot el
2013.

Les bases
Les fotografies s’han de trametre en format digital
JPEG, amb la mínima compressió, sense cap marca
d’aigua ni cap identificació i amb una amplada i
alçada de 1024x768 píxels, respectivament, a l’a-
dreça electrònica turisme@collbato.cat. Al cor-
reu haurà de constar el títol de la fotografia, el
nom del o de la concursant, el seu número de DNI,
l’adreça postal, la modalitat a què concorre i un
telèfon de contacte.

Les bases completes es poden consultar al web
municipal (www.collbato.cat).

Els veïns i veïnes il·lustraran
el calendari del 2013
A través d’un concurs, tots els ciutadans estan convidats a
aportar les seves imatges per al calendari municipal

Durant un any, 
les imatges guanyadores 

es trobaran a les llars 
de tots els ciutadans



RESPETO PARA TODOS
El pasado día 1 de sep-
tiembre Collbató por la in-
dependencia hizo varios
actos en nuestro munici-
pio solicitando la indepen-
dencia, en el que se
hicieron varios actos en

que participaron entidades como la Colla de Trabu-
caires d’Igualada, Colla de Sardanistes de Roquetas,
Gegants de Collbató, haciendo un recorrido por las
calles de nuestro municipio. Me parece bien que
cada uno exprese sus tendencias políticas, para eso
estamos en una democracia. Lo que más me sor-
prende es que en el balcón del ayuntamiento ese
mismo día se colgara una bandera independentista
con el beneplácito del alcalde y el equipo de go-
bierno (CiU y PSC-PSOE). Quiero recordarles que el
Ayuntamiento es la representación de todos los ciu-
dadanos y en nuestro municipio hay personas que
son independentistas y personas que no lo somos,
y me parece una falta de respeto hacia éstos. Tam-
bién quiero recordar que nuestro ayuntamiento in-
cumple la Constitución Española y la ley 39/1981,
que obliga a todas las administraciones a ondear las
banderas estatales y autonómicas en todos los edi-
ficios oficiales, y, como por todos es sabido, en Coll-
bató la bandera española no ondea en nuestro
consistorio. Nosotros, desde el Partido Popular, exi-
gimos al equipo de gobierno de Collbató (CiU –
PSC-PSOE) que sean respetuosos con todos los ve-
cinos de Collbató: los que les votaron y los que no.
Desde el Partido Popular creemos que es un mo-
mento para estar todos unidos contra el paro, con-
tra la crisis, en defensa del euro y en defensa de la
posición internacional de España, porque nos juga-
mos todos mucho.
LORENZO GARCÍA PÉREZ
Concejal y portavoz del Partido Popular de
Collbató

ESCOLA DE MÚSICA?
SÍ, ÉS CLAR...
Comença un nou curs
amb la incertesa sobre el
futur de l’Escola Municipal
de Música i Dansa d’Espar-
reguera. A la delicada si-
tuació dels ensenyaments

artístics a Catalunya, per la baixada en el cofinança-
ment per part del govern de la Generalitat (que ha
passat de 600 € per alumne el curs 2009-10 a 400
€ per alumne el curs 2010-11 i, finalment, a 230 €
per alumne el curs 2011-12), s’hi suma el projecte
de llei sobre hisendes locals que s’està gestant a Ma-
drid, a càrrec altra vegada de la dreta espanyola i
que pot limitar les competències dels ajuntaments a
tot l’Estat, i, sobretot, la incertesa absoluta sobre
com serà el finançament per al curs que aquest se-
tembre encetem, en una demostració més de la po-
lítica de retallades de drets en cultura i educació, tant
per part del govern de CIU com del PP.

Però, com ens afectarà tot això? Podran els nos-
tres infants i joves continuar estudiant música a
Collbató?

És evident que l’actual situació econòmica justi-
fica plenament un servei comú per a diversos mu-
nicipis, però no de qualsevol manera. Reclamem
més transparència i participació en la gestió, per mi-
llorar l’oferta educativa i l’eficiència del centre.

De moment hem acordat amb l’Ajuntament
d’Esparreguera la continuïtat del servei, però cal co-
mençar a reflexionar sobre quin és el servei que
volem, i a quin preu, tant per a l’Ajuntament com
per als usuaris.

Apostem decididament per l’escola de música, i
continuarem treballant perquè Collbató tingui una
oferta de qualitat per als nostres ciutadans.

El grup socialista de Collbató, sempre amb la cul-
tura, faltaria més.
Agrupació socialista de Collbató 

Portaveus municipals
QÜESTIÓ DE 
PRIORITATS
Haureu notat que última-
ment s’ha renovat la pin-
tura vial als carrers de
Collbató. I si sou usuaris
de les xarxes socials hau-
reu observat que el

compte de l’Ajuntament és molt actiu i ens informa
de qualsevol cosa que passi en el món dels orgues
o qualsevol concert d’una obra d’Amadeu Vives en
el món. O potser us heu sorprès en comprovar que
cada mes us deixen a casa un exemplar d’aquest
butlletí a tot color. I per un document, l’Avanç del
POUM, del qual ara diuen que «no cal que li fem
cas», han pagat 85.000 euros.

Aquests són exemples de coses ni necessàries ni,
per descomptat, imprescindibles. Són coses que
costen diners que, per tant, no poden dedicar-se a
altres finalitats. 

Per exemple, la llar d’infants augmentarà, a partir
de setembre, el nombre de nens per classe, al ma-
teix temps que es prescindeix d’una mestra i d’una
educadora. L’escola de música també aplicarà reta-
llades dràstiques que suposaran una pèrdua en la
qualitat de l’educació. I els parcs infantils municipals
estan en una situació de total deixadesa que, en al-
guns casos, els converteix fins i tot en perillosos.

Els ajuntaments disposen de pocs diners, que
han d’administrar en funció d’unes prioritats. Qui-
nes són les de l’actual ajuntament? Per què la pin-
tura dels carrers, l’edició a color d’aquest butlletí o
estudis inútils passen al davant de l’educació o dels
parcs infantils? Com a grup de l’oposició, seguirem
exigint a l’equip de govern que fixi les seves priori-
tats en aquelles coses que són de veritat importants
per a les persones i per al municipi i aparqui les que
són supèrflues.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org
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CATALUNYA, NOU PAÍS
D’EUROPA
Impressionant la immensa
quantitat de gent que hi
havia a Barcelona, no en-
trarem en la típica guerra
de xifres: hi havia molta i

molta gent.
Per començar, felicitar la gent de l’Assemblea Na-

cional Catalana; felicitar-los per la gran feina feta
durant molts i molts dies, feina tenaç i persistent re-
corrent la majoria de pobles de Catalunya i engres-
cant els catalans d’arreu, i una grandíssima feina
d’organització. S’ha de dir ben clar i ben alt: moltes
felicitats.

També, felicitar tots els que es van manifestar de
manera pacífica, amb un missatge contundent però
sempre de forma pacífica. 

Ara ens toca gestionar el dia després. El camí està
molt clar, però hem de saber construir un discurs
que sigui capaç d’aglutinar la immensa majoria de
la societat catalana. No serà un procés fàcil ni curt,
hi haurà alegries i decepcions, gent que s’hi anirà
sumant i d’altres que se’n sortiran, però hem de
tenir molt clar tots plegats que, al final, la victòria
no és ni serà dels impacients, sinó dels resistents.

A nosaltres no ens passarà allò que deia Mark
Twain: «Ho van aconseguir perquè no sabien que
era impossible». Nosaltres tenim molt clar que és
possible.

Ja només em queda un pensament; bé, més que
un pensament, és una sensació, gairebé la mateixa
que en aquell altre moment històric —em refereixo
al darrer 5-0 que vàrem clavar als de Madrid—, i és
que podrem dir a les futures generacions: «Sí, jo
també hi era!»

CDC Collbató

COLLBATÓ CRIDA 
«INDEPENDÈNCIA!»
El passat dissabte 1 de se-
tembre una riuada d’este-
lades va omplir els carrers
de Collbató amb motiu de
la Marxa per la Indepen-
dència al seu pas pel nos-

tre municipi, i tan sols uns dies més tard, per l’Onze
de Setembre, s’ompliren autocars de collbatonins i
collbatonines que no es volien perdre la gran marxa
convocada a Barcelona.

Tot això és una mostra de la voluntat del poble
per assolir la independència. 

Ja fa mesos, el Ple de l’Ajuntament va aprovar
una moció presentada per ERC per adherir el nostre
municipi a l’Associació Catalana de Municipis per la
Independència.

Tanmateix, arribar fins aquí no ha estat fàcil. I
és de justícia recordar tots aquells (alguns dels quals,
malauradament, ja no són amb nosaltres) que han
treballat al nostre poble per difondre l’independen-
tisme i normalitzar-lo fins arribar a on som ara. Des
d’aquells regidors que van retirar la bandera espa-
nyola del balcó de l’ajuntament fa 17 anys, o els
que van organitzar el Correllengua durant uns
quants anys, sense oblidar la gran mobilització po-
pular que es va generar per la Consulta sobre la In-
dependència del 2010, fins arribar als últims actes
d’aquest estiu.

Sense tots ells no hauríem arribat fins on som
avui. Però encara queda molt camí per recórrer, i
hem de ser conscients que no serà un camí fàcil. Tot
i així, encara que ja som molts els que lluitem per la
llibertat del nostre país, encara no som suficients,
cal seguir sumant per tenir una majoria social a
favor de la independència, perquè tots i cadascú de
nosaltres som necessaris.
www.esquerra.cat/collbato
www.facebook.com/esquerra.collbato

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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Aquest proper 22 de setembre el nostre
entorn natural tornarà a convertir-se en
un espai dedicat a la pràctica esportiva.
En aquest cas serà el torn de la celebració
de la III Collbatonina organitzada pel
Club Atletisme Collbató i la SEE de l’Es-
cola La Salut. Enguany, a més, la prova
presenta diverses novetats. Entre aques-
tes destaca que, a més de la cursa de 10
quilòmetres, es podrà participar també
en una cursa més curta de 5 quilòmetres
de recorregut. Aquestes dues curses es
completaran amb les proves infantils so-
lidàries de 600 i 1.500 metres a benefici
de l’Associació Collbató per la Solidaritat.
Precisament, seran aquestes curses soli-

dàries les que donaran inici a la jornada,
a partir de les 17 h, a l’avinguda del Cen-
tenari d’Amadeu Vives. A les 17.45 h co-
mençaran les dues proves de 5 i 10
quilòmetres.

Una nova entitat esportiva
Coincidint amb la presentació de l’esde-
veniment es presentava també el Club
Atletisme Collbató, una nova associació
esportiva que neix del que fins al mo-
ment ha estat una secció del Club Atle-
tisme Olesa. En tot cas, la primera de les
activitats organitzades per l’entitat fou la
cursa que va tenir lloc el dia 24 d’agost
durant la nostra Festa Major.
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Arriba la III Collbatonina
La prova atlètica coincideix amb la creació del Club
Atletisme Collbató

V Caminada
dels 4000peus
Es podrà triar entre dos 
recorreguts amb dues 
dificultats diferents al Parc
Natural de Montserrat

Fer exercici i apropar-nos a un dels espais
naturals més destacats del país: aquests
són els objectius que ens proposen per a
aquest proper 7 d’octubre des de l’asso-
ciació excursionista 4000peus amb la seva
V Caminada. En aquesta ocasió podrem
triar entre dos recorreguts de 12 i 24 qui-
lòmetres en funció de les nostres capaci-
tats. Aquells que vulguin informar-se’n
més àmpliament o formalitzar les inscrip-
cions poden fer-ho a través del web de
l’entitat —4000peus.wordpress.com—,
al seu local —al carrer Pau Bertran, 25—,
a través del correu electrònic —a l’adreça
4000peus.collbato@gmail.com— o a
través del seu perfil de Facebook.




