
El Parc Geològic i Miner de la Catalunya
Central ja forma part oficialment de la
Xarxa Europea de Geo-
parcs de la UNESCO.
Aquesta admissió arriba
després que dos avalua-
dors visitessin els princi-
pals punts d’interès del
parc —entre ells, les
coves del Salnitre— el
passat mes de juny.

Un dels principals objectius que es per-
segueixen amb la inclusió de Collbató a la

Xarxa Europea de Ge-
oparcs és impulsar el
geoturisme a la zona,
però aquesta inclusió
ha de servir també per
a garantir la preserva-
ció d’una part fona-
mental del nostre
patrimoni. (Pàgina 6)

L’ingrés a la xarxa
europea ha de ser

l’impuls definitiu 
per a la implantació

del geoturisme

Collbató forma part del 
primer geoparc català
El nostre és l’únic municipi de la comarca integrat 
al Parc Geològic i Miner de la Catalunya Central
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La Festa de 
Sant Corneli 
(Pàgina 8)

Les Jornades 
Europees 
de Patrimoni
(Pàgina 9)

«Preservar el benestar dels veïns i veï-
nes de Collbató i impedir que l’agreu-
jament d’aquesta situació de crisi
derivi en greus problemes de cohesió
social, en una degradació de les acti-
vitats empresarials i en més incre-
ments de l’atur i la pobresa»: aquest
és un dels principals motius que des-
taca el text de la moció aprovada pel
Ple Municipal que declara la nostra
vila territori català lliure per tal d’iniciar
el procés d’independència de Cata-
lunya. El text aprovat, a més, insta el
Parlament de Catalunya a emprendre
les accions necessàries per a assolir
aquesta fita. (Pàgina 5)

Territori 
català lliure

L’Ajuntament tanca els comptes del 2011 en positiu (Pàgina 4)

Foto: Jorge Pazos
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Edita
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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 octubre

Posposada la Fira d’Entitats
La Fira d’Entitats, que havia de celebrar-se el passat dissabte 29 de
setembre, va haver de posposar-se al cap de setmana següent a
causa de la pluja. Al proper número d’aquesta revista informarem
sobre la seva celebració.

Avís sobre la presència de 
«morrut de la palmera»
Darrerament, des de la Regidoria de Medi Ambient s’ha pogut
constatar la presència, en algunes palmeres plantades en propietats
privades, del que es coneix com a «morrut de la palmera»
(Rhynchophorus ferrugineus). Entre les característiques d’aquesta
plaga es troba la poca eficàcia dels insecticides contra ella. Els atacs
poden detectar-se quan fulles centrals de la palmera engrogueixen
i es marceixen, abans de provocar la mort de l’arbre en poques set-
manes. Si som propietaris d’una palmera que sospitem que podria
trobar-s’hi afectada, des del consistori se’ns recomana contactar
amb professionals de la jardineria. En cas de mort la millor opció és
la seva substitució per espècies autòctones que eviten la presència
de plagues exòtiques.

Foto: Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Dissabte 13 d’octubre. 18 h
Ball casal d’avis obert a tothom

Diumenge 7 d’octubre. Per determinar
V Caminada Popular

Diumenge 21 d’octubre. De 10 a 14 h
Mercat d’artesans a Collbató

Dimecres 31 d’octubre. Per determinar
Festa Castanyada, Hora del Conte, passatge del terror, 
tallers de Halloween i concert jove (nit)
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Fins a quin punt ha d’arribar la implicació

d’un ajuntament en una qüestió nacional

com és la independència de Catalunya?

Som un poble positiu, amb voluntat de

prosperar, respectuós amb els altres, que,

després d’anys i panys de buscar justícia,

progrés i el bé comú, ens veiem en la tes-

situra de no poder decidir sobre el nostre

país. Honestament, crec que aquesta im-

plicació ha d’arribar allà on el senti-
ment general del municipi i l’obligació
de vetllar pels veïns i veïnes ho exigei-
xin. Ara per ara, és imperatiu que ens ma-

nifestem obertament i fem un pas

endavant, perquè el moment actual ens

demana que donem respostes a les inquie-

tuds socials.

D’una banda, perquè existeix a Collbató

una voluntat generalitzada d’atorgar-nos

com a nació la potestat de decidir si volem

esdevenir un estat de ple dret. I de l’altra,

perquè, com a gestors que som del benes-

tar dels nostres conciutadans, hem de
poder valorar si una Catalunya inde-
pendent ha de ser una opció que ens
proporcioni una molt millor gestió d’a-
quest mateix benestar.

L’actual situació de crisi ha posat a sobre

de la taula tota una sèrie de desigualtats

en la relació Catalunya-Es-

panya que ens obliguen a

actuar de manera ferma i

decidida. 

És per aquest motiu que

al passat ple ordinari es pre-
sentava i s’aprovava una
moció a través de la qual
Collbató s’ha declarat ter-
ritori lliure en espera que
el Parlament català actuï
en conseqüència a un

desig obertament manifes-

tat el passat 11 de setembre.

Es tracta d’un gest que té

molt de simbòlic però que

acompleix el que en un inici

apuntava: la voluntat d’un ajuntament

d’atendre el sentiment majoritari dels seus

ciutadans i de vetllar pel seu benestar.

No voldria, en cap cas que d’aquesta

decisió es desprengués una lectura exclo-

ent: Collbató és un poble obert, on la di-

versitat es viu amb normalitat i ens fa

millors. Som un municipi on es treballa per

tal que tothom se senti integrat i així ha de

continuar sent. El que demana aquest
consistori, senzillament, és quelcom
tan bàsic com és disposar de la possi-

bilitat com a nació de decidir el nostre
futur comú, un pas que arribarà com han

arribat tots els grans canvis a Catalunya:

amb una voluntat integradora, amb diàleg

i amb el compromís de tots els sectors de

la nostra societat. Aquest només podrà ser

un país si ho és de tots i de totes els que

hi vivim.

Collbató, Catalunya

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

La declaració de 
territori lliure atén el 
sentiment majoritari 

dels seus ciutadans i a
l’obligació de vetllar 

pel seu benestar
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L’Ajuntament de Collbató ha estat l’admi-
nistració local escollida des de la Diputació
de Barcelona per a la implantació com a
prova pilot del sistema de gestió de docu-
ments i expedients FIRMADoc. La proposta
sorgia de la consideració, per part de la Di-
putació, de la capacitat del consistori per a
aplicar noves tecnologies als seus processos.
Entre les característiques
més destacades d’aquest
nou sistema es troba la
possibilitat que ofereix
de realitzar els tràmits
propis sense la necessitat
de fer servir papers.

La signatura electrònica
Per tal de fer-ho possible es disposa d’una
suite completa per a la gestió que permet,
per exemple, l’aprovació de qualsevol docu-
ment comptable mitjançant la signatura
electrònica. Aquest sistema suporta 39 tipus
de certificats diferents i s’ajusta a la legalitat
referent a la signatura electrònica.

Una 
administració
lliure de papers
L’Ajuntament participa en
una prova pilot per a la 
implantació d’un sistema
de gestió pioner a 
l’administració pública

Els comptes municipals del 2011
es tanquen en positiu
La recent aprovació dels comptes municipals 
de l’exercici passat millora les previsions establertes 
pel pla de sanejament

L’Ajuntament de Collbató aprovava al Ple
Municipal el tancament de l’any 2011 i ho
feia amb un resultat positiu de 348.122,36
€, que millora les previsions que es consig-
naven en el pla de sanejament econòmic
que actualment s’aplica al consistori. Entre
les xifres presentades es destacava la situa-
ció del romanent de tresoreria, que repre-
senta el superàvit o dèficit acumulat
durant tots els anys i que també era posi-
tiu, concretament de 556.899,84 €.

Un dels aspectes més valorats del tre-
ball econòmic desenvolupat al llarg de
l’any passat és la situació del deute muni-
cipal (vegeu gràfic): aquest passava dels
més de 7.000.000 € del 2004 als poc més

de 3.000.000 € actuals. En la presentació
dels comptes la regidora d’Hisenda, Ana
Úbeda, destacava que «el bon compor-
tament de les finances municipals,
paral·lelament a l’increment de les ac-
tivitats que es duen a terme, és un
èxit compartit i és la suma de l’esforç
de l’Ajuntament i també de la manera
de fer dels veïns i de les entitats del
municipi».

En els darrers 8 anys 
l’endeutament del municipi

s’ha vist reduït en més 
del 50%

Deute 2011
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Collbató és el primer municipi del Baix Llo-
bregat que es proclama territori català
lliure un cop s’aprovava al ple municipal
del passat 24 de setembre una moció re-
lativa a la independència de Catalunya que
presentaven de manera conjunta CiU,
GIC-E i ERC. En aquesta, a més de declarar
el nostre municipi com a territori català
lliure, s’instava el Parlament de Catalunya,
entre altres qüestions, a sotmetre a votació
la declaració unilateral de sobirania nacio-
nal; a la creació d’una hisenda pròpia, o
que les banderes oficials siguin la local, la
senyera i, fins al dia de la independència,
l’estelada.

Un dels aspectes en què fa més èmfasi
el text aprovat és l’actual situació de crisi
econòmica i els perjudicis que aquesta
provoca a Catalunya.

La proposta fou aprovada amb els vots
a favor dels regidors dels grups que la pre-
sentaven i dos regidors del PSC.

Altres aprovacions
A la mateixa sessió plenària es van aprovar
altres qüestions, com la ratificació de l’a-
cord l de baixa de l’Ajuntament com a
membre de l’associació Innobaix; l’aprova-
ció provisional del Pla Especial Urbanístic
de canvi d’ús de l’equipament públic situat
al passeig Mansuet, 9; el compte general
de l’exercici 2011; les festes locals de l’any
2013, o una moció del grup d’ERC en què
es demana la col·locació d’una placa feta
per un artista local per a commemorar
cada any la Diada, així com col·locar la
senyera de manera permanent.

Collbató és territori 
català lliure
El ple celebrat el passat 24 de setembre aprovava una
moció relativa a la independència de Catalunya

La moció aprovada 
es fonamenta 

en la voluntat de 
«preservar el benestar 

dels veïns i veïnes 
de Collbató»

L’Onze de Setembre
Collbató va celebrar la Diada nacional
amb diferents activitats. En tot cas des-
tacava la nombrosa participació de
collbatonins i collbatonines, que van
omplir dos autocars per anar a la ma-
nifestació celebrada a Barcelona.



La celebració de la Conferència Europea
de Geoparcs a Auroca (Portugal) era el
marc escollit per tal de donar a conèixer la
decisió de la UNESCO d’incloure el Parc
Geològic i Miner de la Catalunya Central
a la Xarxa Europea de Geoparcs. Aquest
fet suposa que Collbató, únic municipi del
Baix Llobregat integrat, formi part, gràcies
a les coves del Salnitre, del primer geoparc
català. Un dels principals objectius d’a-
questa iniciativa és promoure el geotu-
risme a la nostra zona a través de les visites
d’investigadors i geòlegs i persones inte-
ressades en el geoturisme, a més d’escoles
i centres educatius.

Un dels aspectes més valorats d’aquest
tipus de turisme és la seva capacitat de
contribuir activament al desenvolupament
del territori d’una manera sostenible, ja
que es treballa per la preservació i mante-
niment dels elements que formen part

dels geoparcs. I és que la pertinença a la
xarxa europea és per un període de quatre
anys que cal anar revalidant per tal de ga-
rantir que els geoparcs mantinguin la seva
qualitat.
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Collbató, al primer geoparc 
de Catalunya
La UNESCO inclou el Parc Geològic i Miner de la 
Catalunya Central a la Xarxa Europea de Geoparcs

El geoturisme 
destaca com a eina 

sostenible per al 
desenvolupament 

del territori

Aquest mes de setembre s’ha ini-
ciat la difusió de la que és la nova
campanya per a promoure el tu-
risme al municipi. En concret, la
nova imatge del nostre turisme
local se centra a posar de relleu al-
guns dels principals atractius que
pot trobar el visitant al nostre
terme municipal, com són la sere-
nitat, la gastronomia, la cultura, el
patrimoni i la natura. Entre el ma-
terial gràfic editat s’han creat diver-
ses postals en les quals es recullen
imatges il·lustratives dels principals
valors de la nostra vila i d’alguns
dels seus espais més emblemàtics.

Nova imatge
turística del
municipi

Foto: Jorge Pazos
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Ja ha començat el
curs als diferents cen-
tres públics del muni-
cipi i enguany ho ha
fet amb un total de
1.011 alumnes matri-
culats. A més, han de
tenir-se en compte
les 72 matrícules que
s’han realitzat a l’Aula de Música. Cal des-
tacar en aquest sentit que les places desti-
nades a alumnes de P3 han estat suficients
en relació amb la demanda d’aquestes. En-
guany l’escola La Salut rep 438 alumnes,
pels 227 que cursaran estudis a l’escola
Mansuet, mentre que a la SI Collbató hi
haurà 277 alumnes i a la llar d’infants L’A-
bellerol, un total de 69 infants i nadons.

Jornada intensiva a l’institut
Pel que fa als horaris, la SI Collbató serà un
dels 379 centres d’educació secundària ca-
talans que —a petició del centre al Depar-
tament d’Ensenyament de la Generalitat—
al llarg d’aquest curs faran horari intensiu.
L’hora d’entrada és, doncs, a les 8 h i la de
sortida, a les 14.35 h.

Comença el
curs 2012-2013
Més de 1.000 infants i joves
han començat el curs a la
llar d’infants, les escoles i
l’institut del municipi

Torna ampliat el programa 
«Portes Obertes»
La proposta va dirigida a donar suport educatiu 
a infants i adolescents en horari extraescolar

El passat 10 de setembre l’equip de «Portes
Obertes» celebrava amb l’equip docent de
la SI Collbató una trobada abans de donar
inici, per cinquè curs consecutiu, al pro-
grama de suport educatiu en horari extraes-
colar. Enguany la iniciativa s’amplia i
comptarà amb 28 places, repartides en 4
grups de 7 menors cadascun. Allà es treba-
llaran aspectes que no són essencialment

acadèmics però que influeixen en el rendi-
ment escolar i en el creixement personal,
com són el reforç afectiu o de l’autoestima,
la gestió de conflictes o el treball d’hàbits.

Al llarg d’aquest curs tornarà a repetir-se
la proposta de les parelles educatives del
curs passat, en què 15 alumnes voluntaris
de l’institut van donar suport escolar a par-
ticipants del «Portes Obertes».

Enguany es repetirà 
l’experiència de les 

parelles educatives amb
alumnes voluntaris
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La festa del patró del municipi va tornar a
portar a Collbató la tradició i el record per
la nostra gent gran. I és que entre el més
destacat de la celebració trobàvem la cer-
cavila que el 15 de setembre portà, de la
mà del Grup de Grallers L’Alzina Gran, al
voltant de 200 grallers, gegants i tabalers
als nostres carrers. Posteriorment el Casi-
net es va omplir per a gaudir amb les ha-
vaneres del grup Port-Bo i del tradicional
rom cremant. 

No van ser, en tot cas, aquests els únics
esdeveniments de la festa amb una gran
participació, ja que l’endemà tenia lloc una
diada castellera ben especial amb la pre-
sència de la colla Joves Xiquets de Valls,
acompanyats per a l’ocasió dels Castellers
d’Esparreguera. Entre el més espectacular,
es van poder veure dos castells de vuit a
càrrec dels vallencs: un 3 de 8 i un 4 de 8.

Al programa també tenia un espai re-
servat la nostra gent gran, en honor de la
qual tingué lloc un dinar de germanor du-
rant el qual van rebre un merescut reco-
neixement l’avi i l’àvia de més edat del
nostre municipi.

Tradició i homenatge per
Sant Corneli
La diada castellera i la cercavila van aplegar un gran
nombre de participants

La diada castellera 
va portar imatges 

espectaculars amb 
lescolles Joves Xiquets 

de Valls i Castellers 
d’Esparreguera
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Olesa de Montserrat –
Collbató, el patrimoni
històric ens uneix
Una mostra recollia diversos materials
provinents d’una sèrie de jaciments situats
al terme municipal d’Olesa i al seu entorn

Amb motiu de la celebració de les Jornades Europees del Patri-
moni, enguany sota el lema «Europa, un patrimoni comú», el Ca-
sinet acollia entre el 28 de setembre i el 7 d’octubre la mostra
«Olesa de Montserrat – Collbató, el patrimoni històric ens uneix».
L’exposició, organitzada pel Centre Muntanyenc i de Recerques
Olesà i un grup de persones del municipi de Collbató vinculades
amb en Josep Matalonga, «Ponis», recollia objectes d’una sèrie
de jaciments situats al terme municipal d’Olesa i al seu entorn i
datats entre finals del segle XX i fa 6.000 anys.

Altres activitats
La celebració de les Jornades Europees del Patrimoni es comple-
tava amb una xerrada amb visita guiada al Casinet a càrrec de
Jaume Morera i la presentació al Centre d’Interpretació de l’Oli
del Mapa de Patrimoni de Collbató, elaborat per la historiadora
Assumpta Musset amb el suport de la Diputació de Barcelona.

Gran participació a la 
III Collbatonina
La prova aconseguia la presència 
de més de 600 persones en les proves 
absolutes i infantils

La Collbatonina batia aquest passat 22 setembre el seu rècord de
participants en una edició en la qual es podia competir en dos re-
correguts —de 5 i 10 quilòmetres, respectivament— i que, a més,
acollia curses infantils so-
lidàries. En concret, en les
proves absolutes prengue-
ren part 450 corredors, i
més de 200 infants parti-
cipaven a les proves desti-
nades a recollir fons per a
l’Associació Collbató per la Solidaritat. Els guanyadors de la cursa
de 10 km, enguany, foren Albert Viñau en categoria masculina i
Carme Ballesteros en categoria femenina, amb rècord de la prova.

Cal destacar el paper local, especialment en categoria feme-
nina, amb els primers podis del recentment creat Club Atletisme
Collbató —organitzador de la prova juntament amb la SEE de
l’escola La Salut—, com l’obtingut per l’equip femení a la cursa
de 10 quilòmetres.

El Club Atletisme 
Collbató aconseguia
els seus primers podis

a la prova



¡¡¡¡VER PARA CREER!!!!
El pasado día 24 se cele-
bró el pleno ordinario en
el ayuntamiento de nues-
tro municipio. Se presentó
una moción conjunta que
solicitaba que Collbató se
declarase territorio catalán

libre. Esta moción fue presentada por el GIC, ERC y
CIU, con el apoyo de dos concejales del PSC-PSOE
que votaron a favor de ésta; uno se abstuvo y otro
votó en contra (una muestra de la manera de fun-
cionar del PSC-PSOE).

A nosotros nos preocupa que se lleve este tipo
de mociones al Pleno. Qué lástima que estemos dis-
cutiendo de la independencia de Cataluña cuando
las necesidades de nuestro municipio y de todos los
españoles son otras: el paro, el crecimiento econó-
mico y el bienestar de los ciudadanos. Desde el
Grupo Municipal del Partido Popular solicitamos al
PSC-PSOE que rompiera el gobierno y gobernara en
minoría, pero, al parecer, lo único que importa a
este partido político es gobernar como sea y con
quien sea. El Partido Popular de Collbató quiere re-
cordar al alcalde que es alcalde de los que lo vota-
ron y de los que no, pero con sus actuaciones está
claro que lo único que quiere es el enfrentamiento
y la división entre los vecinos de Collbató.

También quiero informar de que el alcalde no
dejó que finalizara el pleno: una vez conocidas las
votaciones de la moción de la independencia dio
por concluido el pleno para tomar unas copas de
cava para celebrarlo. ¡¡¡¡Ver para creer!!!!

LORENZO GARCÍA
Concejal portavoz del PPC 
en el Ayuntamiento de Collbató

MOCIÓ PER LA 
INDEPENDÈNCIA. 
POSICIÓ DE L’AGRUPACIÓ
SOCIALISTA DE 
COLLBATÓ DAVANT LA
MOCIÓ PRESENTADA AL
PLE DE L’AJUNTAMENT
«Aquest grup és la primera

força d’aquest consistori quant a nombre de regidors.
Representem molts veïns i comptem amb una agru-
pació local que ofereix un ampli ventall de respostes
davant la qüestió de la sobirania de Catalunya. Per
respecte a aquesta diversitat —que és també la nostra
força—, no hem considerat convenient signar con-
juntament amb CiU, GIC i ERC la proposta de moció,
tot i que el grup ha donat plena llibertat als regidors
perquè votem allò que considerem més convenient.

Els que votarem a favor de la moció ho farem amb
la mateixa convicció amb què el passat Onze de Se-
tembre vam assistir a la gran manifestació de Barce-
lona o, en el seu dia, vam participar en la consulta
sobiranista que es va celebrar. I amb la mateixa lliber-
tat votaran els qui opten pel no o per l’abstenció. 

La nostra és una formació d’esquerres i de progrés
que no pot girar l’esquena al dret a decidir ni a la
possibilitat que Catalunya decideixi el seu futur a les
urnes. Som profundament demòcrates, i precisament
per això donem llibertat de vot als nostres membres.

Si bé la nostra missió no és resoldre els problemes
del país a gran escala, considerem que la qüestió de
la sobirania de Catalunya són paraules majors i, per
tant, els municipis ens hi hem d’implicar, i més des-
prés de veure la gran quantitat de persones que la
Marxa de la Independència va atraure a Collbató. 

És per això que celebrem que aquesta moció s’ha-
gi presentat per tal que tots puguem votar-la a cons-
ciència absorbint una inquietud ciutadana i que
nosaltres, com a representants del veïnat, no podem
obviar de cap de les maneres.»
Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
ELS COMPTES CLARS
En l’últim ple municipal es
van aprovar els comptes
de l’Ajuntament de l’any
2011, només amb els vots
favorables dels regidors de
l’equip de govern.

Deixant a banda l’e-
xactitud o no dels números, que no podem ni cer-
tificar ni negar per la poca claredat que sempre els
envolta, el que sí que podem afirmar és que, analit-
zant detalladament els comptes, hi trobem algunes
argúcies comptables que fan que la situació sembli
més favorable del que realment és. Us posarem dos
exemples. Des de l’any 2010, i per desavinences
sobre la quantitat, l’Ajuntament d’Esparreguera no
presenta la factura per l’Escola de Música i, per tant,
aquest import no consta en els comptes com a des-
pesa i passa a engreixar un fals superàvit, fals per-
què algun dia aquesta factura arribarà i s’hi haurà
de fer front, i no hi ha cap quantitat provisionada
per a això. En el segon exemple, l’Ajuntament su-
posa que la morositat (el fet que particulars, empre-
ses i administracions no paguin a temps a
l’Ajuntament) és la mínima establerta per la llei,
quan és obvi que, en plena crisi i amb la Generalitat
en bancarrota, aquesta quantitat ha de ser molt
més gran. Passar aquesta quantitat del mínim al que
realment està passant suposaria passar de superàvit
a dèficit.

Ens diuen que tenim superàvit, que els comptes
estan sanejats, quan l’Ajuntament, després de de-
manar un crèdit per a fer front als pagaments del
primer trimestre de l’any, no va poder fer front a
més de 100.000 € en el mes de juny. Com pot ser
que si tenim més ingressos que despeses no siguem
capaços de pagar en el termini establert per la llei?

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

Des de la manifestació his-
tòrica de l’Onze de Setem-
bre, que reclamava la
independència de Cata-
lunya, les jornades històri-
ques se succeeixen. El
nostre president acudia a
veure el president espa-

nyol —amb la proposta de pacte fiscal aprovada pel
Parlament— amb la seguretat que era la darrera
oportunitat i que caldria obrir nous escenaris. Rajoy,
fidel al seu paper, no donava cap tipus de resposta.
Des de Madrid mateix, Mas afirmava que caldria
prendre decisions de gran transcendència pel futur
del país.

Al Parlament, les decisions no es van trigar gaire
a prendre. Artur Mas, amb un discurs responsable,
serè, seriós, històric i il·lusionant, obria una nova
etapa amb la convocatòria d’unes eleccions que
tenen tota l’aparença de comicis plebiscitaris. Al-
hora, la convocatòria la feia en el marc del darrer
Debat de Política General de l’era autonòmica. El
mateix Parlament, amb una àmplia majoria formada
per CiU, ICV, ERC, SI i els diputats Laporta i Mara-
gall, aprovava una resolució en què s’expressava la
voluntat d’exercir el dret a l’autodeterminació en la
propera legislatura i, per tant, donava per tancada
l’era autonòmica iniciada l’any 1980.

Les eleccions del 25-N seran molt més que unes
eleccions; d’elles sortirà un Parlament que té un ob-
jectiu: fer un referèndum d’autodeterminació i, en
cas que una majoria així ho vulgui, constituir Cata-
lunya com a estat, dins d’Europa. Els diputats electes
tindran una missió històrica en aquest procés i el pre-
sident que elegeixin serà el responsable de liderar
una Catalunya que marxa cap a la independència.

CDC Collbató

JA SOM «TERRITORI
CATALÀ LLIURE»
El Ple del passat 24 de se-
tembre va aprovar una
moció de declaració d’in-
dependència de Cata-
lunya que fou impulsada
per ERC i presentada con-

juntament amb CIU i GIC, a la qual es van sumar
els vots favorables de dos regidors del PSC.

Amb aquesta aprovació es declara Collbató ter-
ritori català lliure, i es considera la normativa es-
panyola vigent de forma provisional fins que el
Parlament de Catalunya dicti la legislació legal-
ment aplicable. La moció vol, a més, que el Parla-
ment de Catalunya emprengui accions immediates
per tal de dotar el país dels instruments necessaris
per a fer viable el procés d’independència.

De fet, amb la convocatòria de les eleccions per
al proper 25 de novembre podem afirmar que el
camí ja s’ha iniciat. Seran unes eleccions consti-
tuents, on el tema central serà la independència, i
com arribar-hi, i que faran necessari que tots els par-
tits que s’hi presenten es posicionin.

Desitgem que el proper parlament estigui confi-
gurat per una majoria independentista prou àmplia,
però sabem que una majoria absoluta d’un sol grup
seria perjudicial per al país.

ERC és la garantia nacional i social de l’èxit d’a-
quest procés: la garantia nacional que eviti ambi-
güitats i passos enrere i la garantia social que el
naixement d’aquest nou estat d’Europa preservi la
cohesió social i l’estat del benestar.

L’any 1980 Heribert Barrera va fer una crida als
diputats a «garantir la llibertat i el benestar dels ca-
talans i recuperar per a la nostra nació la sobirania
perduda». Més de trenta anys després, per fi tenim
a les mans l’oportunitat d’aconseguir-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.
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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

Inscrits a l’escola de
música els alumnes dels
cursos de sensibilització 
Els cursos estan destinats a alumnes 
d’edats compreses entre els 4 i els 6 anys

Al llarg d’aquest passat
mes de setembre tenien
lloc les inscripcions als
cursos de sensibilització
que organitza l’aula de
Collbató de l’Escola de
Música per al curs 2012-
2013. En concret són tres els cursos programats, en els quals els
alumnes es divideixen segons les seves edats: trobem, així, cursos
per a nens i nenes amb edats orientatives de 4, 5 i 6 anys. Mentre
que el curs per als més menuts serà d’una sessió setmanal, els
alumnes de 5 i 6 anys disposaran de dues sessions cada setmana.

Inscripcions
Les inscripcions s’han realitzat a les oficines de l’ajuntament entre l’1
i el 28 de setembre.

Música coral
a Collbató
La música coral ha estat protagonista a la nostra vila al
llarg de les darreres setmanes. D’una banda, el passat 12
de setembre s’iniciava l’activitat d’una nova entitat musical
del municipi: la Coral Salnitre. Allà trobaran un espai per
a les seves aptituds musicals tots els interessats a partir dels
10 anys, ja que l’entitat té la característica de formar una
coral mixta amb veus adultes i blanques. Per ampliar-ne la
informació, la Coral Salnitre es reuneix cada dimecres a les
nou del vespre a l’església de Sant Corneli.

D’altra banda, cal
destacar també el
concert que el pas-
sat 23 de setembre
oferia a la parròquia
de Sant Corneli la
Coral Mixta d’Igua-
lada, convidats per
l’Associació d’Amics
de l’Orgue.




