
Tot i que la presència de la pluja va obligar
a posposar fins el 6 d’octubre la celebració
de la Trobada
d’Entitats, prevista
en un primer mo-
ment per al 29 de
setembre, aquesta
va comptar una
vegada més amb una notable presència de
veïns i veïnes. Aquests van tenir així la pos-

sibilitat de conèixer en primera persona
quines són les nombroses activitats que

desenvolupa el tei-
xit associatiu del
nostre municipi en
una àmplia varietat
d’àmbits. La jor-
nada va comptar, a

més, amb diferents activitats paral·leles.
(Pàgina 5)

La participació dels 

ciutadans va ser un dels

aspectes destacats 

de la jornada

Les entitats vistes de prop
Nombrosos collbatonins i collbatonines no van voler 

faltar a la Trobada d’Entitats d’enguany
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Campanya 
solidària 
de recollida 
d’aliments  
(Pàgina 6)

Una poda més 
saludable 
per a l’arbrat
urbà 
(Pàgina 8)

Aquest mes de novembre està marcat
al calendari com l’inici d’una cam-
panya municipal amb què es pretén re-
cordar a la ciutadania els deures que
els propietaris d’animals domèstics
tenen envers les seves mascotes i en-
vers la resta de la població. Un dels ob-
jectius principals d’aquesta campanya
és estendre la consciència sobre el res-
pecte pels espais públics evitant que hi
apareguin excrements. En tot cas, la
proposta es completa amb altres con-
sells relatius, per exemple, al cens i la
identificació dels animals. (Pàgina 9)

A la recerca
d’una tinença
responsable
d’animals 
domèstics

La cinquena Caminada Popular assoleix una gran participació ciutadana (Pàgina 11)
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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 novembre · desembre

Propers «Divendres de conte» a
la biblioteca
Aquest mes de novembre la biblioteca municipal programa dues
cites amb el «Divendres de conte», els dies 16 i 30 a partir de les
17 h. El Grup de Teatre del Casal d’Avis de Sant Corneli explicarà
contes com En Tito Malabarista, La Lola i les boles de llana, El ge-
gant del pi, Vull un trineu, L’Elmer ha tornat i El Drac Simó i el llac
de xocolata, entre d’altres.

Mor al nostre terme municipal
un treballador del Patronat de
la Muntanya de Montserrat
Un escalador del Patronat de la Muntanya de Montserrat perdia la
vida al nostre terme municipal el passat 15 d’octubre, tot i la ràpida
intervenció de les assistències, després de caure des d’una alçada
de 20 metres. El treballador es trobava en aquells moments realit-
zant tasques de manteniment i, en el moment de tancar aquesta
edició de la revista, encara es desconeixen les causes que van pro-
vocar la caiguda. Des del municipi, l’alcalde, Ramon Ferrer, expres-
sava públicament l’endemà l’agraïment dels collbatonins i
collbatonines per la feina que desenvolupa aquest grup de treba-
lladors i transmetia el condol del municipi als familiars, amics i com-
panys de la víctima.

Primera quinzena
Recollida d’aliments bàsics
A DIFERENTS EMPLAÇAMENTS DEL MUNICIPI

Dissabte 10 de novembre. 18 h
Ball casal d’avis obert a tothom

Diumenge 18 de novembre. De 10 a 14 h
Mercat d’artesans a Collbató

Divendres 23 de novembre. Per determinar
Dia contra la violència a les dones

Diumenge 2 de desembre. 18 h
Concerts de tardor:
Cum càntico
ESGLÉSIA DE SANT CORNELI
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La greu situació econòmica i de dependèn-

cia del país no afavoreix iniciatives de recu-

peració econòmica. Aquest fet repercuteix

directament en la situació social, no única-

ment amb un increment de l’atur, sinó

també afectant serveis fonamentals com la

sanitat, els serveis socials, etc.

Hi ha situacions que, en tot cas, sí que

depenen de nosaltres, tots/es. Més enllà

d’aquestes dificultats, una bona convi-
vència i cohesió social són, i han de
ser, objectius del país i del municipi, in-

dependentment dels greus problemes que

ens veiem abocats a afrontar.

En moments tan importants i delicats

com els que estem vivint, els representants

i empleats públics hem de treballar amb

totes les  forces per mantenir la cohesió so-

cial. Hem de valorar degudament aque-
lles iniciatives que neixen de la societat
civil i del món associatiu i, alhora, sumar-

les als projectes que representem.

A la nostra vila trobem nombrosos
exemples de dedicació als altres: des

del suport a aquells que han

patit i pateixen els terribles

efectes d’un desastre nu-

clear a la solidaritat amb

aquells que, més a prop nos-

tre del que ens pensem, pa-

teixen la necessitat dels

productes més bàsics.

Fa ben poc va tenir lloc la

celebració de la Trobada

d’Entitats, un moment que

un gran nombre de veïns i

veïnes van aprofitar per a

apropar-se a conèixer el tre-

ball que aquestes desenvolu-

pen en àmbits tan diferents com poden ser

la cultura popular, els esports, la formació

o l’ajut social. Totes elles, amb el seu tre-
ball desinteressat, ens fan un  país i un
municipi millors i més cohesionats.

Aquestes manifestacions de poble, com

altres de país —com La Marató promo-

guda per la televisió pública—, ens fan

sentir orgullosos del nostre model de so-

cietat, que equilibra el treball i el servei.

Aquesta és l’essència de la nostra
identitat, de la nostra cohesió social.

Cohesió social

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

Ens hem de sentir 

orgullosos 

del nostre model 

de societat, 

que equilibra el treball 

i el servei
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Amb motiu de la celebració a Collbató del
Dia Internacional per a l’Eliminació de la
Violència envers les Dones, el 25 de no-
vembre, es programen diverses activitats en
col·laboració amb Dones de Collbató, com
seran els tallers «Cuidar-nos» i «Per pre-
venció, sensibilització i formació en l’àmbit
de la violència masclista» i una campanya
de visualització en col·laboració amb dife-
rents botigues i entitats del municipi. 

Més enllà de les activitats puntuals, des
de Collbató es desenvolupen al llarg de tot
l’any diferents actuacions en aquest sentit.
Entre elles trobem la divulgació del telèfon
gratuït i confidencial contra la violència
masclista —900 900 120— que ofereix
l’Institut Català de les Dones. A més, el con-
sistori compta amb l’equip de Serveis So-
cials —coordinat amb els serveis d’Atenció
a la Víctima dels Mossos d’Esquadra—, una
educadora social i una treballadora social.
Aquesta última pot derivar els casos al Ser-
vei d’Informació i Atenció a les Dones, a
Abrera, o al Servei d’Intervenció Especialit-
zada, ubicat a la seu del Consell Comarcal
a Sant Feliu de Llobregat.

Per a més informació es pot contactar
amb la treballadora social al 937 770 100.

En lluita contra
la violència
masclista
Aquest proper 25 de 
novembre es commemora
el Dia Internacional per a
l’Eliminació de la Violència
envers les Dones 

Oberts els tràmits per a 
l’acolliment d’infants bielorussos
A més de promoure l’acolliment estival, l’Associació 
de Collbató per la Solidaritat prenia part a Berlín 
en la Conferència Internacional de Txernòbil 2012

Totes aquelles famílies interessades a acollir
un infant provinent de la zona bielorussa
afectada pel desastre nuclear de Txernòbil
—acolliment que promou al nostre municipi
l’Associació de Collbató per la Solidaritat—
ja poden iniciar la tramitació. Concretament,
la data límit per a presentar sol·licituds és el
31 de desembre. Per ampliar informació
podem apropar-nos a la seu de l’associació
—passeig de la Fumada, 8—, visitar el seu
web —www.solidaritatcollbato.org— o fer
arribar un correu electrònic a l’adreça solida-
ritatcollbato@gmail.com.

Més enllà dels acolliments, l’associació
també promou la recollida de roba i jogui-
nes destinades als menors que formen part
del programa d’acollida, a més de lliurar-se
a famílies de Collbató i d’altres poblacions
properes que ho requereixin. Pel que fa a
les seves darreres activitats, cal destacar la
seva presència a la Conferència Internacio-

nal de Txernòbil 2012, que es va celebrar
del 19 al 21 d’octubre a Berlín, on va expo-
sar la tasca d’acollida de nens i nenes de
Txernòbil desenvolupada al nostre municipi.

L’entitat també recull 

roba i joguines per als 

menors acollits i les 

famílies del municipi que

ho requereixin

Nou període de sol·licitud 
de beques de menjador a l’escola
bressol
Les sol·licituds per als mesos 
de novembre i desembre 
poden presentar-se entre el 
15 i el 25 d’octubre

Ja es troba a disposició de les famílies amb
infants matriculats a la Llar d’Infants Muni-
cipal L’Abellerol un nou període de sol·lici-
tud de beques de menjador. Concretament,
entre el 15 i el 25 d’octubre és possible pre-
sentar la documentació necessària per a
disposar d’un ajut de 970,73 € per als
mesos de novembre i desembre de 2012.
La documentació necessària juntament
amb la sol·licitud que es facilita a les ofici-
nes de la casa de la vila poden presentar-se
a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de
l’ajuntament, de dilluns a divendres de les
9 a les 14 h i els dijous de 17 a 19 h.

Anteriors subvencions
Amb anterioritat, la Regidoria d’Educació,
amb el suport de la Diputació de Barce-
lona, va aprovar una convocatòria d’ajuts
individuals de menjador per als alumnes de
la llar d’infants municipal per al curs 2011-
2012 i una segona convocatòria per al curs
2012-2013 que ascendia a 823,64 €.
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La plaça de l’Era es convertia el passat 6
d’octubre en un aparador per al teixit as-
sociatiu collbatoní amb la celebració de la
Trobada d’Entitats, que arribava a la seva
tretzena edició. En total van ser 23 les en-
titats i associacions que hi participaren amb
els seus estands. Més enllà de l’àmplia re-
presentació d’associacions, cal destacar
també l’alta assistència de veïns i veïnes re-
gistrada, que, segons dades de l’organitza-

ció, podria situar-se al
voltant de les 400 perso-
nes. Aquestes van tenir
així la possibilitat de co-
nèixer en profunditat
quines són les activitats
en què poden participar
a través de les entitats.

I és que aquestes ofereixen un ampli
ventall de propostes amb l’esforç desinte-
ressat com a nexe comú. Així, podem
prendre part en tasques relacionades amb
la seguretat ciutadana a través de l’Agru-
pament de Defensa Forestal o dels Bom-
bers Voluntaris o aprofundir en les nostres
inquietuds esportives o culturals, entre al-
tres opcions que es posen al nostre abast.

La jornada es va completar amb activi-
tats paral·leles com una gimcana infantil i
una xocolatada.

Les entitats es donen cita
amb la població
Al voltant de 400 persones s’apropaven a conèixer les
activitats de les 23 entitats representades

La seguretat ciutadana,

l’esport o la cultura són

només una part del treball

del teixit associatiu
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Campanya solidària de
recollida d’aliments
Les aportacions seran destinades a les
famílies del municipi que requereixin
aquests productes de primera necessitat

Davant les dificultats econòmi-
ques que en aquests moments
pateixen algunes famílies del
nostre municipi, des del consis-
tori es promou durant aquesta
primera quinzena del mes de
novembre una campanya de re-
collida d’aliments bàsics. Per tal
de desenvolupar-la es compta
amb el suport de centres edu-
catius, entitats esportives, asso-
ciacions veïnals, culturals i de
lleure i d’agrupacions solidàries.
A través d’elles tots els ciuta-
dans estem convidats a fer les
nostres aportacions per tal d’o-

ferir el nostre suport a aquelles
famílies del municipi que patei-
xen en aquests moments difi-
cultats econòmiques.

L’agrupació de voluntaris de
la Creu Roja serà l’encarregada,
per la seva banda, amb altres
grups de la població, de realit-
zar la recollida dels aliments als
diferents punts establerts, fer-
ne el recompte i dipositar-los
en el magatzem que des del
Departament de Serveis Socials
s’ha habilitat. Pel que fa als ali-
ments que podem aportar tro-
bem, per exemple, pasta, arròs,
llet, llegums, oli, conserves,
sucre, farina, galetes, caldos,
productes envasats al buit o ali-
mentació infantil.

Treballant per uns millors
serveis municipals
A través dels processos de selecció que es
duen a terme, el consistori treballa per 
oferir una millora en l’atenció que ofereix

Amb l’objectiu d’assolir un increment en la qualitat dels serveis
que des del consistori es presten al conjunt de la ciutadania, des
de l’Ajuntament s’han dut a terme al llarg de les darreres setma-
nes diferents processos selectius. Aquests han afectat àrees del
treball municipal com l’educació, els serveis socials o la brigada.
El regidor de Recursos Humans, Salvador Valls, ha volgut destacar
que «aquestes incorporacions han de servir per a impulsar serveis
que són necessaris i imprescindibles en el dia a dia per al conjunt
de veïns i veïnes».

Els drets dels treballadors
En aquest mateix sentit, aquest mes d’octubre se signava un
acord amb els representants dels treballadors municipals en el
qual es fixa la nova cobertura que aquests rebran en cas d’inca-
pacitat temporal i accidents laborals. L’objectiu és consolidar
aquesta millora dels serveis municipals garantint els drets socials
dels treballadors.

Diferents entitats 

i agrupacions

col·laboren 

organitzant punts

de recollida



Collbató informa Novembre 2012 I 07

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

Al llarg de les darreres setmanes, s’ha rea-
litzat un qüestionari destinat a conèixer la
percepció de clients,
veïns i marxants al vol-
tant del mercat no se-
dentari que té lloc a la
nostra vila els diumen-
ges. Aquest qüestionari
s’emmarca dins d’un
conjunt d’actuacions
—entrevistes persona-
litzades, estudi del fons documental, es-
tudi de mercat...— destinades a millorar
tant el servei que ofereix el mercat com les
possibilitats de negoci que obre al comerç
i la restauració locals.

En conjunt, la valoració que fan els
clients del mercat dels diumenges és prou

satisfactòria per als
que han estat consul-
tats. Aquests han res-
post a la major part de
qüestions analitzades
—relació entre qualitat
i preu, atenció rebuda,
higiene, seguretat—
amb unes valoracions

que se situen majoritàriament entre «bona»
i «acceptable». En tot cas, la qüestió menys
valorada ha estat l’accessibilitat per a perso-
nes amb mobilitat reduïda, per les pròpies
característiques d’un mercat no sedentari.

Els mateixos participants de la iniciativa
han aportat també la seva apreciació
sobre l’oferta considerant que preferirien
menys roba de poca qualitat, més produc-
tes de proximitat i artesanals i també de
valor afegit i de serveis específics (celíacs,
peix, dieta, talles especials...).

Estudi al voltant del mercat
dels diumenges
El treball està destinat a detectar els aspectes 
millorables del mercat per a potenciar-ne els beneficis
per al conjunt del municipi

La valoració 

del servei entre 

els clients es mou 

a la forquilla de

«bona» i 

«acceptable»
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Del 17 al 25 de novembre se cele-
bra la Setmana Europea de la Pre-
venció de Residus i enguany
l’Ajuntament de Collbató s’hi suma
amb la programació de tota una
sèrie de propostes destinades a sen-
sibilitzar la ciutadania en aquesta
qüestió. En concret, es treballarà en
accions que se centraran en tres
àmbits diferenciats: d’una banda,
s’hi implicarà la pròpia administra-
ció local i el personal municipal, in-
cidint en les bones pràctiques
ambientals; d’altra banda, les esco-
les, treballant directament amb els
alumnes, i, finalment, també es
convidarà el conjunt de ciutadans a
reflexionar en aquest sentit amb re-
cursos interactius, a través del web
municipal, i amb materials informa-
tius com exposicions o xerrades.

L’objectiu de les diferents ac-
cions és arribar al màxim nombre
de ciutadans possible, ja que
només d’aquesta manera es poden
millorar els nivells de qualitat en la
gestió dels residus. Els detalls de les
diferents accions previstes es po-
dran consultar tant al web munici-
pal com a través dels comptes del
consistori a les xarxes socials.

Collbató se suma
a la Setmana 
Europea de la
Prevenció de 
Residus

Tractament contra 
la processionària 
del pi

Al llarg d’aquest mes d’octubre, des
del consistori s’han realitzat els tracta-
ments preventius contra la processio-
nària del pi a l’arbrat i zones verdes
amb presència d’aquest tipus d’arbres.
En tot cas, es recorda la idoneïtat que
aquells ciutadans que disposin de par-
cel·les en les quals es trobin pins pren-
guin també les mesures necessàries per
a evitar la proliferació d’aquesta plaga.
De la mateixa manera, es posa l’èmfasi
que aquests treballs els realitzin empre-
ses especialitzades i que els productes
utilitzats estiguin autoritzats pel Minis-
teri d’Agricultura, Alimentació i Medi
Ambient.

El nostre municipi tornarà a apostar en-
guany per un sistema menys habitual en
la poda dels arbres que es troben situats
als nostres carrers i espais públics, com és
la poda de formació. I és que els bons re-
sultats assolits ja l’any passat han fet que
s’hagi tornat a triar aquest sistema,
menys agressiu, que fa que els arbres no
quedin totalment sense branques ni fu-
lles, sinó que se’n mantinguin les bran-
ques principals.

Una poda mínima en el futur
Aquest tipus d’actuació permet que els ar-
bres creixin més forts davant de possibles
plagues i contribueix a la seva estructura-
ció. L’objectiu és que a llarg termini, i quan

els arbres ja estiguin totalment formats,
s’hagin de podar al mínim possible. Per a
més informació es pot fer arribar un correu
electrònic a collbato@collbato.cat, omplir
una instància presencialment a l’ajunta-
ment o via web amb l’aplicació «e-tram».

Una poda menys agressiva
per a l’arbrat de la via 
pública
Atesos els bons resultats assolits l’any passat, enguany
tornarà a realitzar-se una poda de formació

Per a qualsevol 

consulta els ciutadans

poden contactar amb 

el consistori

Fotografies: Generalitat de Catalunya



L’Ajuntament de Collbató és un
dels que ha donat el seu suport al
projecte «LIFE Montserrat», coordi-
nat per la Diputació de Barcelona
amb el Patronat de la Muntanya de
Montserrat, la Fundació Catalunya
Caixa, la Generalitat de Catalunya i
l’Associació de Propietaris Forestals
Entorns de Montserrat. La pro-
posta, que ha estat presentada a la
convocatòria del programa Life+ de
la Unió Europea, està basada en la
gestió silvopastoral —combinació
de tècniques de pastura i fores-
tals— de la zona. L’objectiu últim és
la prevenció d’incendis forestals,
augmentant la capacitat de resis-
tència i estabilitat dels boscos a tra-
vés d’un pla de gestió de la pastura
i un pla de restauració forestal que
abasta unes 3.000 ha.

Collbató dóna 
suport al projecte 
«LIFE Montserrat»
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Els propietaris d’animals de companyia
tenen una sèrie de deures envers les seves
mascotes i envers la resta de conciutadans.
Així ho recull l’ordenança de tinença d’a-
nimals de companyia de Collbató
i així ho recorda la campanya que
al llarg d’aquest mes de novembre
es desenvolupa des de l’Ajunta-
ment per a incrementar els nivells
de civilitat dels propietaris. A més
de recordar la importància de
mantenir actituds civils, aquesta
actuació servirà també per a infor-
mar del procés de col·locació de
xip als animals i sobre el cens mu-
nicipal, així com per a actualitzar
el registre d’animals perillosos i
evitar-ne l’abandonament.

Des de la Regidoria de Medi
Ambient se’ns recorda que en cas
de tenir un animal domèstic
aquest ha de ser identificat al ve-
terinari mitjançant un xip que re-
laciona les dades de l’animal amb
les del propietari. A més, l’animal

ha de ser censat al Registre d’Animals de
l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció Ciuta-
dana (de 9 a 14 h de dilluns a divendres i
de 16 a 19 h els dijous).

L’Ajuntament impulsa la 
tinença responsable 
d’animals de companyia
A través d’una campanya, al llarg d’aquest mes 
de novembre es vol incrementar, entre altres qüestions,
la civilitat dels propietaris

Els propietaris d’animals 

els han d’identificar 

mitjançant un xip i el cens 

municipal

Foto: Generalitat de Catalunya



MÁS DIVISIÓN Y MÁS
IRRESPONSABILIDAD
Como ya comenté en el
artículo anterior, nuestro
municipio, Collbató, se
declaró a favor de la inde-
pendencia con los votos
de CiU-PSC-PSOE-GIC y

ERC, y qué decir de la bandera independentista que
se ha colgado en la fachada de nuestro ayunta-
miento con el consentimiento del equipo de go-
bierno (CiU y PSC-PSOE). Vuelvo a recordarles que
gobiernan para todos: los vecinos que les votaron y
los que NO.

En relación al tema estrella de estos días en Coll-
bató y en los medios de comunicación, les diré que
realmente lo que se apunta es decidir si somos es-
pañoles y catalanes o, por el contrario, solo catala-
nes. El Partido Popular es el único partido que se ha
decantado de una manera clara en el lado de ser
catalanes y españoles, sin excusas, sin términos am-
biguos ni tapujos. Nosotros no queremos renunciar
a nuestras identidades.

Para nosotros el ser catalán no es un hecho dife-
rencial, sino un hecho enriquecedor de la cultura es-
pañola. Por eso estas próximas elecciones son una
petición de renuncia a toda nuestra historia, nues-
tros orígenes y nuestra entidad. Aquí ya no se es-
grime la ideología política y el partido que va a
mandar en el parlamento catalán, aquí lo que se de-
cide es si somos o no somos españoles. ¡Y tú! ¿Qué
eres?

LORENZO GARCÍA
Concejal-portavoz del PP de Collbató

PETITS ACLARIMENTS…
Sí, sí, petits aclariments,
perquè hi ha qui no s’as-
sabenta o, el que és pitjor,
no es vol assabentar. Sr.
«Concejal-portavoz del
PPC en el Ayuntamiento
de Collbató», els regidors

socialistes que governen en coalició a Collbató per-
tanyen a l’Agrupació del PSC, i en cap cas depenen
del PSOE. Així, doncs, agrairíem que quan es refe-
reixi a nosaltres parli de l’Agrupació del PSC i punt.
No sé si seria vostè el més indicat per a donar con-
sells de com funcionar… Al nostre partit podem
tenir opinions i pensaments diferents, i no passa res,
el contrast d’opinions enriqueix, a veure si se’n van
assabentant!

El govern municipal de Collbató està format per
quatre regidors del PSC i dos de CIU que, com el
«Sr. Concejal» haurà comprovat, governen en har-
monia i, sobretot, respecte, o potser hi ha dubtes?
Tenen un «Pacte de Govern» que els dos partits van
subscriure lliurement i que respecten i respectaran.
Sr. «Concejal», a l’Agrupació del PSC de Collbató
no li importa únicament «gobernar como sea y con
quien sea», com diu vostè; per exemple, amb el seu
partit no governaríem mai; estigui tranquil, que
amb vostès no hi ha pacte a subscriure.

El proper dia 25 hi ha eleccions. Si bé totes les
eleccions són importants, aquestes encara ho són
més; a ningú se li escapa que estem vivint temps his-
tòrics. Creiem fermament que Catalunya ha de ser
el que els catalans, i només els catalans, vulguin. És
per això que els components de l’Agrupació del PSC
a Collbató estem a favor del dret a decidir, sense co-
accions ni ingerències; estem decidint el nostre futur.

Bona castanyada!

Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
LES PERSONES PRIMER
Un treball en una feina se-
gura, per a tota la vida,
avui dia és una cosa ben
difícil de trobar. Però quan
portes 10, 15 o 20 anys
treballant per a la mateixa
empresa, amb voluntat de

servei, sense queixes de part dels teus superiors, i
l’empresa no va malament, no esperes que un dia
et diguin que demà no cal que tornis, i a més a més
sense indemnització.

Doncs això és el que està passant els últims
mesos al nostre ajuntament. Persones amb una
llarga trajectòria a l’ajuntament estan perdent el seu
lloc de treball i són acomiadades sense ni donar-los
les gràcies pels serveis prestats. Potser van ser con-
tractades en unes condicions que no preveien
aquesta durada, però això no treu que han estat
tractades d’una manera que no es mereixien. Hem
conegut casos molt propers a tots vosaltres que fre-
guen la maldat, veïns nostres amb veritables drames
familiars que, sense cap altre suport familiar i amb
els fills a l’atur, ho han perdut tot per la mesquinesa
d’uns governants que no mereixem. Una d’aquestes
persones ens escrivia: «Han aconseguit que ja no
tingui ni ganes de viure a Collbató mai més.»

Sobta, a més a més, que les persones en aquesta
situació no eren prou afins a l’equip de govern. I
sobta encara més que sovint han estat eliminades
del procés després de l’entrevista personal.

Aquest procés ha malbaratat l’experiència i el co-
neixement de Collbató de tècnics, administratius i
altres. Cuidar les persones és imprescindible, tant
per crear un bon ambient de treball com per fer un
poble més agradable per viure-hi.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

El proper 25 de novembre
tenim eleccions nacionals,
les més transcendents des
de la instauració de la de-
mocràcia l’any 77. Fa falta
que tothom vagi a votar.
Es decidiran dues coses:

En primer lloc, si volem
un estat propi o no; si seguim com estem o prospe-
rem; si mirem cap a Europa amb actitud construc-
tiva o seguim mirant i depenent de Madrid.

En segon lloc es decideix qui ens condueix cap a
l’estat propi, qui gestiona el procés i qui ens governa.
Per tot això, rebem atacs dels qui volen impedir la
primera decisió (amb arguments de la por) i dels qui
volen despistar la decisió (parlant de federalisme).
Al final totes dues bandes volen defensar el mateix:
mantenir la situació actual.

Després, també rebem atacs pel que fa a la se-
gona decisió: que si correm molt o poc, que si no
som prou majoria, que si ho fa el de les retallades...
Parlant de retallades: si no tinguéssim el dèficit fiscal
actual, ni els deutes que ens van deixar alguns quan
van governar, les retallades no haurien existit. Així
de simple. També hi ha qui arriba a dir que «ens
volem carregar l’estat del benestar». Potser no re-
corda que Convergència va contribuir de forma de-
cisiva a la seva creació.

A Convergència tenim voluntat. A Convergència
tenim projecte. A Convergència tenim un president:
l’Artur Mas, una persona a l’alçada de les circums-
tàncies actuals.

Només, acabar amb unes paraules de Manuel
Ferrer i Sitges que sembla que tornin a tenir vigèn-
cia: «Despertau-vos, catalans adormits. No sepul-
teu la vostra honra, vostres lleis i la llibertat de
vostra pàtria estimada en la negra obscuritat d’una
perpètua esclavitud...»

CONSTRUÏM UN NOU
PAÍS
Després del fracàs de l’au-
tonomisme i el federa-
lisme, s’ha fet evident que
l’única forma que tenim
els catalans de deixar de
carregar el pes de l’espoli

fiscal i la desigualtat d’inversions en infraestructures
que patim dins l’Estat Espanyol és la independència.
Perquè només amb un estat propi podem superar
la crisi ferotge en la qual estem immersos i aconse-
guir el benestar que ens mereixem.

Avui, Catalunya ja ha iniciat aquest camí gràcies
a la gent que va donar suport a la manifestació de
l’Onze de Setembre. Aquest ha de ser, per sobre de
tot, un procés democràtic. Entre tots podem cons-
truir un nou país per a tothom, on no importi l’ori-
gen ni la llengua que parlem; un nou país amb una
fiscalitat justa, un sistema sanitari igualitari, empre-
ses competitives; un país que valori l’educació pú-
blica, inverteixi en recerca i garanteixi la igualtat
d’oportunitats per a tothom. En definitiva, un nou
país que garanteixi l’estat del benestar per a tots els
ciutadans i ciutadanes de Catalunya.

Però és necessari que aquest impuls continuï en-
davant sense retrocessos, i per això ERC ha de tenir
prou força al Parlament, perquè no hi hagi partits
que després de les eleccions es puguin fer enrere
com han fet tantes vegades. I per què ERC? Perquè
som l’únic partit històricament independentista que
treballa des de fa més de 80 anys pel reconeixement
de la personalitat nacional de Catalunya.

No defallirem, perquè estem convençuts, i tenim
els arguments que ho demostren, que la indepen-
dència ens permetrà a tots viure millor. Per això som
independentistes i som d’esquerres.

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 es posa en
camí 
La cinquena edició de la Caminada 
Popular aplegava al voltant de 
400 inscrits

El passat 7 d’octubre un des-
tacat nombre de veïns i veï-
nes prenien part en les
diferents activitats entorn de
l’exercici de caminar que te-
nien lloc a la nostra població. La celebració de la cinquena Cami-
nada Popular, organitzada per 4000peus, aconseguia aplegar
entorn dels 400 inscrits. Aquests tenien la possibilitat d’optar per
dos recorreguts diferents —un d’11 quilòmetres i un altre de 24—
amb sortida i arribada a la plaça de l’Era. Tot i que no és una prova
de competició, l’organització vol destacar l’hora i quaranta-cinc
minuts emprats per Xavier Corpas per a realitzar el recorregut llarg
i la participació de l’Àlex Cuevas i l’Ernest Genís, de 12 anys d’edat,
que van realitzar el recorregut curt en una hora i tres minuts.

En aquesta ocasió es va afegir al programa la celebració de la
XIV Marxa de la Gent Gran, que organitzen de manera alternativa
els municipis de Collbató, Esparreguera i Olesa de Montserrat. En
aquest cas el recorregut establert era de 5 quilòmetres, tot i que
alguns dels participants es van animar a realitzar el d’11 quilòme-
tres de la Caminada Popular.

En total, al voltant d’un miler de persones han visitat la mostra
«Olesa de Montserrat – Collbató, el patrimoni històric ens uneix»,
que del 28 de setembre al 7 d’octubre ha acollit el Casinet. L’ex-
posició, emmarcada dins de les Jornades Europees del Patrimoni,
tenia entre els seus atractius poder conèixer una part del material
etnogràfic recollit pel Josep Matalonga, «Ponis», i cedit per la seva
família. El grup d’amics del desaparegut «Ponis», encarregat de
l’exposició, ha volgut mostrar el seu agraïment a l’Ajuntament,

així com a la família Morera pel seu
treball de 40 anys al Centre Muntan-
yenc i de Recerques d’Olesa.

Passat i futur del llegat
Amb anterioritat, altres col·lectius d’a-
mics del Josep Matalonga han realitzat
diverses activitats en record de la seva
figura. Des de l’organització de la mos-
tra s’ha volgut donar la benvinguda a
futures actuacions al voltant del llegat
d’aquest carismàtic veí que puguin arri-
bar des d’altres col·lectius d’amics.

Èxit de visitants de la
mostra «Olesa de 
Montserrat – Collbató,
el patrimoni històric 
ens uneix»
El grup d’amics de Josep Matalonga,
«Ponis», implicat en l’organització, 
anuncia la seva voluntat de continuar
desenvolupant activitats similars




