
La gent gran de Collbató està sent prota-
gonista de les principals activitats munici-
pals que es duen a terme aquests dies i
que es tancaran el proper dia 14 de maig.
A través de la setmana que se’ls dedica,
tenen la possibilitat de participar en tota
una sèrie de propostes destinades a posar
de relleu la importància de fer-se gran de
manera activa.

A més de promoure hàbits saludables a
través de l’activitat física, el programa

també aprofundeix en qüestions com l’ad-
quisició de nous coneixements o la recerca
de noves vies per a enriquir el lleure d’a-
quest col·lectiu. (Pàgina 5)

En marxa amb la gent gran
La Setmana Gran proposa lleure, cultura i hàbits
saludables per a aquest col·lectiu
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La celebració de la diada de Sant Jordi
tornava a implicar, un any més, tota la
població de la nostra vila amb propos-
tes específiques per a totes les franges
d’edat: de la mateixa manera que els
joves tenien la possibilitat de gaudir
amb la seva festa, dedicada a una de
les celebracions més tradicionals, la
gent gran i els més petits van poder
participar plegats en una activitat in-
tergeneracional que va unir el casal
d’avis amb la llar d’infants. (Pàgina 9)

Un Sant Jordi
per a tots els
collbatonins i
collbatonines

La Portals torna a aconseguir un notable èxit en la seva darrera edició (Pàgina 11)

Fer-se gran i
continuar sent actius

és el principal objectiu
del programa

Les coves del 
Salnitre baten el 
rècord de visitants
en Setmana Santa
(Pàgina 6)

La font de la Salut,
recuperada 
(Pàgina 4)
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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
Oficina Correus Collbató 93 777 06 33 
Parròquia de Collbató 93 777 01 36
Parròquia del Bruc 93 771 00 04 
Repsol Gas (averies) 901 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 maig · juny 2013

Elaboració del cens d’activitats
econòmiques
Al llarg d’aquest mes de maig, dos tècnics municipals degudament
acreditats visitaran els comerços i indústries per inventariar-ne les
activitats econòmiques. L’objectiu de l’Ajuntament, amb el suport
de la Diputació de Barcelona, és crear un cens d’activitats, que in-
clou també la revisió dels expedients administratius en relació amb
l’estat de legalització de les activitats. En una segona fase
s’instal·larà un gestor informàtic per a gestionar digitalment els ex-
pedients administratius de manera més àgil.

Reconeguda la tasca d’un 
guàrdia municipal collbatoní
Aquest passat 17 d’abril Esparreguera acollia la celebració del Dia
de les Esquadres al Baix Llobregat Nord, en commemoració del
patró dels mossos d’esqua-
dra. Dins de la celebració es
destacava la tasca d’un dels
agents de la nostra Guàrdia
Municipal, que rebia un re-
coneixement públic amb la
resta d’agents dels diferents
cossos i persones a títol in-
dividual que han destacat
en pro de la seguretat al
llarg de l’any passat.

Dimarts 7, 14, 21 i 28
De 19 a 20.30 h
Taller de coaching per a adults
SALA PORTALS

Del 9 de maig al 13 de juny
Taller de custimització i 
personalització de la roba amb 
motius de la cultura del tattoo old
school i mexicana
Per a joves d’entre 15 i 25 anys
BARRAKA JOVE

Dissabte 11
D’11 a 14 h
Festival de Muntanya de Montserrat
Trobada meteoròlegs.
Homenatge a Toni Nadal
CASINET

18 h
Ball casal d’avis obert a tothom
CASINET

Diumenge 12
8.30 h
Cursa de l’Alba
PISTA COBERTA

Campionat comarcal de tennis
TENNIS COLLBATÓ

Dimarts 14
De 8.15 a 13.30 h
Cicle caminades Portals de Montserrat
Anem al Bruc
CASAL D’AVIS 1 € solidari

Divendres 17
De 20 a 21.30 h
Festival de Muntanya de Montserrat
Messner. Documental de muntanya.
Guanyador Festival de Cinema de
Muntanya de Torelló
CASINET

Dissabte 18 i diumenge 19
Campionat de tennis individual adults

Dimecres 22
9 h
Cicle passejades per a la gent gran
Anem a Vilanova del Camí
CASAL D’AVIS 1 € solidari

Dissabte 25 i diumenge 26
Consultar horaris 
Representació teatral secció juvenil 
La Forja
Obra: El malalt imaginari.
Preu: 5 €
CASINET

Dissabte 8 de juny
De 16 a 21 h
VII torneig Karate – A.E. DOKAI
COL·LEGI MANSUET
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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

RAMON FERRER JANÉ 
Primer tinent d’alcalde i 
regidor d’Organització 
Interna, Promoció Econòmica
i Comerç, Territori i 
Urbanisme i Turisme
ferrerjr@collbato.cat  

CONCEPCIÓ ALSINA
SOLÉ 
Regidora d’Educació, 
Seguretat Ciutadana 
i Sostenibilitat 
alsinasc@collbato.cat

Equip de govern

ANA ÚBEDA VÁZQUEZ
Alcaldessa i regidora 
d’Hisenda
ubedava@collbato.cat 

MERCÈ DEDEU RIBERA 
Tercera tinenta d'alcalde i
regidora d’Atenció
Ciutadana, Comunicació
i Espais Públics
dedeurm@collbato.cat

Al llarg de les darreres dècades, el col·lec-

tiu de gent gran ha experimentat un canvi

significatiu: d’una banda, l’increment de

l’esperança de vida de què gaudim ha fet

que siguin més els collbatonins i collbato-

nines que se situen per sobre dels 60

anys, i, de l’altra, aquest col·lectiu s’ha
demostrat com un segment de la po-
blació especialment actiu i amb un ve-

ritable afany de creixement personal.

D’aquest fet naixia la Setmana Gran, un

programa dedicat a ampliar les inquietuds

de la gent gran i a posar de manifest que

arribar a una determinada edat no signi-

fica en cap cas renunciar al desenvolupa-

ment com a individu. Enguany trobem
en el programa de la Setmana teatre,
sortides o tallers per a formar un ven-
tall de propostes tan ampli i variat
com els interessos dels nostres avis.

Voldria aprofitar en aquesta ocasió

aquesta columna per a posar en valor la

nostra gent gran com a part essencial i

significativa del que és avui dia Collbató.

En ells trobem un estímul constant en

el desenvolupament de políti-
ques municipals de les quals

totes i tots acabarem sent, en un

moment futur, beneficiaris direc-

tes. Les inquietuds d’aquest

col·lectiu són cada cop més i, en

aquest camí per a trobar nous in-

teressos, l’Ajuntament té la vo-

luntat d’acompanyar-los.

No puc deixar de banda en

aquests dies un aspecte que està

adquirint cada cop més pes en les

polítiques municipal dirigides a la gent

gran, com és l’esport i l’activitat física. La
recent inauguració de tres complets
circuits de fitness, únics a la comarca,
ens permet posar a l’abast de tota la
ciutadania l’accés gratuït a l’activitat
física i, a més, fer-ho en un marc incom-

parable com és el que ens envolta.

A Collbató no només hem de tenir la

voluntat d’esdevenir un escenari referent

per a la pràctica esportiva a l’aire lliure:

hem de predicar amb l’exemple. Ja són
moltes les persones que apliquen a la

seva rutina habitual els beneficis que
es desprenen de l’exercici, però encara

volem que en siguin més. Volem un Coll-

bató longeu i saludable.

Els més grans 
de Collbató

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

Arribar a una
determinada edat

no significa en cap cas
renunciar al

desenvolupament
com a individu

Editorial
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Els Amics del Dall 
recuperen la font de la
Salut per al municipi
El treball de l’associació ha permès 
disposar novament d’aquesta part 
del nostre patrimoni

Collbató suma un espai més als
punts d’interès patrimonial grà-
cies al treball realitzat per l’asso-
ciació Amics del Dall per a
recuperar la font de la Salut i el
seu entorn, abandonat amb el
pas dels anys des que la font
fou restaurada al 1949. Aquesta
es troba situada al torrent de la
Salut, a uns 150 m de la carre-
tera de Collbató a l’Aeri de
Montserrat, abans del trencall
que du a les coves del Salnitre.

Tot i que actualment es tracta
d’una font seca, ha estat histò-

ricament un espai fonamental
en l’abastament d’aigua del
municipi tant per al reg com per
a l’ús domèstic. De fet, segons
la memòria oral d’alguns veïns,
aquesta era la font amb més
cabdal d’aigua de què dispo-
sava Collbató.

Prevenció d’incendis a
les parcel·les privades
Com cada primavera, l’Ajuntament
posa en marxa el PLANET, destinat al
manteniment d’aquests espais no
edificats

Al llarg dels mesos d’abril i
maig, com és habitual amb
l’arribada del bon temps,
es duen a terme les visites
d’inspecció a totes les par-
cel·les urbanes no edifica-
des, tal i com estableix el
Pla de Neteja de Parcel·les
(PLANET). Durant aquestes
inspeccions es revisa l’estat
de la vegetació existent:
d’aquesta manera es pot
requerir als propietaris, en
cas de ser necessari, la rea-
lització de treballs de man-
teniment i adequació de la
vegetació. De la mateixa

manera, es recorda des de
la Regidoria de Medi Am-
bient l’obligació de tots els
veïns de mantenir les seves
parcel·les en bones condi-
cions de neteja i seguretat.

Altres actuacions
El PLANET es complementa
amb tot un conjunt de me-
sures preventives davant la
possible aparició d’incen-
dis, com els treballs d’ober-
tura i manteniment de les
franges de protecció al vol-
tant de les zones urbanit-
zades del municipi.

La font, actualment
seca, va ser un
dels principals
punts d’aigua a

la nostra vila
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Aquest passat 30 d’abril era la data mar-
cada per a l’inici de la Setmana Gran, el
programa dirigit específicament a la gent
gran de Collbató per tal de promoure di-
ferents activitats relacionades amb el seu
lleure i la seva salut. La proposta, que es
tancarà el 14 de maig amb una caminada
matinal, inclou diverses activitats que pas-
sen per les representacions teatrals, la gim-
nàstica o el cinema.

Pel que fa a les properes activitats en
què podrà prendre part aquest col·lectiu
destaquen la visita que es realitzarà aquest
proper 9 de maig a la planta de tracta-
ment d’aigües situada a Sant Joan Despí o
la proposta de gimnàstica —acompanyada
d’un esmorzar saludable— i el cine-fòrum
que acollirà el Casinet, que tindran lloc el
10 de maig. En tot cas, s’espera que una
de les principals propostes sigui el ball de
gala del dia 11.

Ser gran i ser actiu
Aquestes activitats estan dissenyades amb
l’objectiu de posar de relleu la capacitat de

la gent gran de Collbató per a fer-se gran
i, alhora, mantenir un ritme de vida actiu.
Els hàbits saludables i l’adquisició de nous
coneixements són una part fonamental del
programa.

Arrenca la Setmana Gran
El programa específic d’activitats per a la gent gran 
del municipi arribarà fins el proper 14 de maig

El ball de gala
d’aquest proper 11 de maig

al Casinet serà un dels
moments culminants

Caminada des del
Bruc
El punt i final a la Setmana Gran
serà la caminada del cicle de passe-
jades que està prevista per a aquest
proper 14 de maig. Aquesta s’ini-
ciarà al municipi veí del Bruc i tindrà
com a destinació la nostra vila: en
total, els participants hauran de ca-
minar sis quilòmetres seguint un re-
corregut pràcticament planer.
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Rècord de visitants a les
coves del Salnitre durant la
Setmana Santa
Més d’un miler de persones s’apropaven a aquest
espai entre el 26 de març i l’1 d’abril

Prop de 400 persones més que l’any pas-
sat en les mateixes dates aprofitaven la ce-
lebració de la Setmana Santa per a visitar
enguany les coves del Salnitre. En total
han estat 1.091 els visitants que han pas-
sat per les coves, mentre que a l’any 2012
en van ser 702. Per tal de permetre visitar-
lo al màxim nombre de persones, l’indret

es trobà obert al públic tots els dies des del
26 de març fins l’1 d’abril, i cal destacar
especialment l’increment de visites regis-
trat el Divendres Sant, quan es doblaren
les xifres de l’any passat.

Entre les diverses mesures que es dugue-
ren a terme per a promoure la visita a
aquest espai natural, enguany s’impulsava
la relació de les coves del Salnitre amb la
Setmana Santa oferint descomptes als es-
pectadors de les passions d’Olesa de
Montserrat i d’Esparreguera amb la col·la-
boració del Consorci de Turisme del Baix
Llobregat. Juntament amb les nostres
coves, també s’oferien descomptes al san-
tuari de la Mare de Déu de Montserrat i a
la Colònia Güell.

Enguany s’han impulsat
noves mesures de

promoció com
els descomptes per
als assistents a les

passions
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Des del Consorci de Turisme del
Baix Llobregat tornen a promoure
la visita als principals punts d’atrac-
tiu turístic de la nostra comarca a
través de cupons de descompte di-
rigits a les famílies. I, una vegada
més, les coves del Salnitre es tro-
ben entre els 10 emplaçaments
inscrits a la promoció. A les coves
se sumen altres llocs d’interès com
la Colònia Güell – Cripta de Gaudí,
el Canal Olímpic de Catalunya o els
espais naturals del delta del Llobre-
gat. Com a novetat, a més, s’hi in-
corpora la ruta Jujol de Sant Joan
Despí.

Nova edició dels
cupons familiars
de descompte
Les coves del Salnitre
es troben entre els 10
punts d’atractiu turístic
promoguts per la
iniciativa del Consorci
de Turisme comarcal

Aquest passat 27 d’abril tenia lloc
el sepeli de l’exregidor d’Esports
collbatoní Martí Gil i Albiol. Gil va
destacar al llarg dels anys com un
dels impulsors de l’esport local
amb iniciatives com la fundació CE
Collbató. El teixit associatiu, nom-
brosos ciutadans i el consistori
transmetien el seu condol a fami-
liars, amics i companys.

Comiat 
a Martí Gil
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Ja es coneixen els resultats de l’enquesta
de valoració realitzada entre les famílies
usuàries de la llar d’infants L’Abellerol.
Entre aquests destaca la puntuació global,
amb un 8 de mitjana, amb la qual els pares
i mares participants han avaluat en termes
generals l’escola bressol. Dins ja dels as-
pectes concrets que han estat tinguts en
compte destaca la valoració que les famí-
lies fan de la pràctica educativa i del per-
sonal educador.

Un 84% dels enquestats han qualificat
com a molt bona la relació dels educadors
amb els infants, mentre que el 16% res-
tant la qualifica com a bona. De la mateixa
manera, han estat avaluats positivament

altres conceptes com les activitats que re-
alitzen els infants, el propi equip de treba-
lladors o la relació d’aquest amb les
famílies.

Horaris, comunicació i espai
Per sota, però molt a prop del treball que
es duu a terme al centre, es troba la valo-
ració de la comunicació, amb una àmplia
acceptació. Seguidament se situen els ho-
raris, on majoritàriament es valora de
forma positiva l’adequació d’aquests i l’ho-
rari d’acollida. Finalment, els espais com
l’accés al centre, les aules o les zones ex-
teriors han estat els aspectes de la llar d’in-
fants que han rebut una pitjor valoració. A
través d’aquest treball d’aproximació a les
exigències de pares i mares, el centre pot
definir d’una manera més acurada les ac-
tuacions de millora que cal desenvolupar
en el futur.

Les famílies usuàries valoren amb
un «notable» la llar d’infants
La pràctica educativa i el personal del centre són 
els aspectes millor valorats per l’enquesta

El més valorat, la relació
del personal educador

amb els infants de
L’Abellerol
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La Forja incrementa la seva activitat
L’associació teatral presenta aquest maig una obra a càrrec de la secció juvenil
i ja prepara un taller d’estiu per als infants

Després de la representació a la nostra vila
de l’obra Assaig general, programada
també al Bruc i a Sant Esteve Sesrovires,
l’Associació Teatral La Forja ja prepara dues
noves propostes: la primera d’elles serà la
representació els dies 25 i 26 de maig de
l’obra El malalt imaginari, el clàssic de Mo-
lière, en aquest cas a càrrec de la secció ju-
venil de l’entitat. De fet, la voluntat de
l’entitat de promoure el teatre entre els
més joves fa que ja treballin en la idea de

realitzar un taller per a infants amb la im-
plicació activa de pares i mares.

Molt més que
l’escenari
Més enllà de la vessant interpretativa, des
de La Forja es fa paral·lelament una crida
a totes aquelles persones amants del tea-
tre que vulguin participar en alguna de les
tasques que envolten un muntatge teatral
per prendre part en les seves iniciatives.

Joves Collbató, a tot ritme
Aquest passat Sant Jordi tenia lloc la darrera de les
nombroses activitats que organitza el col·lectiu

El lleure jove a la nostra vila compta amb
l’empenta i l’activitat de l’associació Joves
Collbató. Entre les darreres iniciatives des-
envolupades pel col·lectiu amb el suport
de l’Ajuntament destaca la passada cele-
bració de la festa de Sant Jordi, en la qual
la música en directe va incloure també una
sessió de dj. En tot cas, i pel que fa a
aquest 2013, encara són nombroses les
propostes dels joves collbatonins.

Entre aquestes cal destacar la seva im-
plicació en dos dels esdeveniments lúdics
més importants del calendari local com

són la Festa Major i la Festa de Sant Cor-
neli. Però també treballen en propostes

com la cursa de trastos, el bosc del terror
de Halloween o les festes de la castanyada
i de final de trimestre.

Joves Collbató pren
part activa en

celebracions com
la Festa Major o la Festa

de Sant Corneli
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Un Sant Jordi per a totes
les edats
Infants i gent gran tornaven a ser una part
fonamental de la celebració de la diada al municipi

La celebració de la diada de Sant Jordi
tornava a involucrar de manera activa
collbatonins i collbatonines de totes les
edats. Al llarg del matí, un grup de vo-
luntaris pertanyents al casal d’avis, l’as-
sociació de dones, l’institut i la Creu
Roja visitava les llars de les veïnes més
grans de 80 anys per obsequiar-les amb
una rosa. 

Un dels moments destacats va ser
l’activitat intergeneracional en la qual la
gent gran del casal d’avis, amb el su-
port de la biblioteca, es reunia amb els
nens i nenes de la llar d’infants per ex-
plicar-los un conte. Aquests, per la seva
part, obsequiaren els assistents amb
una rosa i una cançó. Les activitats es
tancaven amb un taller, organitzat per
la biblioteca, de flors creades amb ma-
terial reciclat.

Els nens i nenes
de la llar d’infants van
compartir una activitat
amb els integrants del

casal d’avis

El cap de setmana del 27 i 28 d’abril una
delegació collbatonina encapçalada per
l’alcaldessa, Ana Úbeda, i la regidora d’E-
ducació, Concepció Alsina, viatjava a
França per prendre part en la trobada or-
ganitzada per les localitats franceses de
Cazères, Rieux i Carbonne i els seus res-
pectius municipis agermanats: Font-Rubí;
Montmouht, del País de Gal·les, i Galliera
Venetta, d’Itàlia. El grup del nostre mu-
nicipi es completava amb voluntàries del
Banc d’Aliments, de l’acompanyament a
la gent gran i dels collbatonins integrats
al grup Amazin Gospel d’Esparreguera
que va actuar a la trobada.

Solidaritat i cooperació
Al llarg de la trobada, els representants
dels diversos municipis van reflexionar al
voltant del voluntariat i la cooperació. Els
pobles assistents van exposar el treball que
desenvolupen en aquests àmbits per tal de
compartir experiències i problemàtiques.

Una delegació local
exposa a França el
treball solidari de
Collbató



REFORMA DE LA
ADMINISTRACIÓN
LOCAL
El anteproyecto de ley
sobre la  reforma local no
supone un ataque a la au-
tonomía local. El Go-
bierno de España quiere

modificar la ley actual para aclarar el marco com-
petencial que juegan los ayuntamientos. 

Hasta ahora, los municipios ejercen, sin financia-
ción, un conjunto de competencias impropias, que
son las que dejan de ofrecer las demás administra-
ciones. Un ejemplo son las guarderías, donde  la
Generalitat ha recortado su partida porque, al pa-
recer, son menos importantes que mantener abier-
tas las embajadas. Y ante este paquete de
prioridades de la Generalitat, muchos municipios
se han visto obligados a hacer un sobreesfuerzo
para atender este servicio. Y como éste, muchos
otros. Por eso esta reforma va a establecer quién
tiene la obligación de prestar el servicio, porque
«cuando todos son responsables de todo nadie es
responsable de nada».

Una reforma que moderniza y da respuesta a los
problemas que tienen los ayuntamientos, donde
las administraciones locales prestaremos los servi-
cios que nos competen, evitando al ciudadano la
sensación de desamparo que siente muchas veces
ante las administraciones y evitando que tenga
que sufrir en sus bolsillos la mala gestión de alguna
administración.

Lorenzo García
Regidor portavoz del PP en Collbató

Amb 154 vots a favor, tres
en contra i 23 absten-
cions, l’Assemblea Gene-
ral de Nacions Unides ha
aprovat recentment per
immensa majoria el Trac-
tat. I, en aquest sentit, el
Partit dels Socialistes de

Catalunya ha celebrat que, després de 7 anys
de negociacions diplomàtiques i més de 10 de
campanya permanent per part de la societat
civil, s’arribés a aquest acord.

El tractat reconeix el dret inherent dels estats a la
defensa, i planteja per primer cop la regulació del
volum d’exportacions i importacions d’armes. D’a-
questa manera, els països exportadors hauran d’as-
segurar no vendre armes a països sotmesos a
embargament, que no respectin els drets humans o
que violin el dret internacional. A més, amb aquest
tractat s’obliga als estats venedors a controlar que
l’ús que es faci de les armes no afecti la pau ni la
seguretat internacional, i que no siguin utilitzades
per a cometre violacions dels drets humans.

En definitiva, els socialistes catalans celebrem
que s’hagi pogut assolir aquest acord. Ara bé,
creiem que cal seguir avançant cap a un veritable
acord internacional que vetlli per la pau i limiti
el comerç d’armes. Concretament, considerem que
el Tractat s’ha d’ampliar per assolir un acord unànime,
i també per tal d’incloure la prohibició de transferir
armes a grups armats no estatals. Malgrat aquestes
carències, però, reiterem la nostra satisfacció per l’a-
cord de la comunitat internacional.

El Tractat restarà obert a la firma dels Estats
Membres a partir del mes de juny i entrarà en vigor
tres mesos després que l’Estat número 50 l’hagi
ratificat.

Agrupació socialista de Collbató

Portaveus municipals
UN NYAP RERE UN
ALTRE
Vostè ja deu saber que a
Collbató hi ha un dels
pocs tallers d’orgues del
món. És a dir, hi fabriquen
aquells instruments de
vent amb un gran nombre

de tubs que sonen insuflant-hi aire mitjançant una
manxa o mecanisme anàleg i que es toquen per
mitjà d’un o més teclats. Molt diferent és un òrgan,
que en la seva accepció biològica podria ser un cor,
un pulmó o un fetge i en l’administrativa, qualsevol
dels òrgans que componen un govern.

Doncs bé, el regidor de turisme de Collbató no
sap la diferència entre un orgue i un òrgan, i publica
unes postals turístiques en les quals diu que un dels
punts de més interès turístic de Collbató és l’espai
temàtic dels ORGANERS, és a dir, una paraula que
si existís voldria dir ‘el que fabrica òrgans’: cors, fet-
ges i pulmons! Entrin al web de l’Ajuntament i a
http://www.collbato.cat/documents/postals_tu-
risme_collbato.pdf trobaran les 4 postals turístiques.
Si s’hi entretenen hi trobaran una grandíssima
quantitat d’errates i d’errors de traducció. En el web
del GIC les podrà trobar totes.

El problema, però, no és la ignorància del regidor
ni que hem llançat els 2.000 € que ha costat. El pro-
blema és que això passa per la seva deixadesa, que
projecta una imatge de Collbató poc seriosa i fins i
tot incomprensible si el lector només parla anglès o
francès.

El regidor i la tècnica de Turisme són els qui han
de revisar aquests materials que han de definir la
nova imatge turística de Collbató. El regidor és el
responsable últim sobre el producte final, i hauria
d’acceptar la seva responsabilitat política per aquest
nyap. Per exemple, dimitint.
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

A finals d’aquest mes d’a-
bril ens ha deixat en Martí
Gil, que ha estat regidor
de l’Ajuntament de Coll-
bató durant el període
1991-1995. El Martí ha
estat una persona perse-
verant, voluntariosa, em-

prenedora, íntegra i compromesa amb Collbató.
El Martí perseverant ha estat aquell que dedicava

hores i hores a la consecució dels seus objectius. La
tasca que s’assignava o que li corresponia la por-
tava a terme amb tota la seva capacitat; prova d’a-
questa tenacitat ha estat la dedicació als
innumerables esdeveniments esportius i socials fins
que aquests estiguessin resolts per assolir l’èxit de
l’esdeveniment.

El Martí voluntariós ha estat sempre disposat a
donar un cop de mà en tots aquells esdeveniments
en què hom sol·licitava la seva col·laboració.

El Martí emprenedor: fruit de la seva iniciativa i
treball són algunes de les organitzacions esportives
més emblemàtiques del nostre poble, tant a l’inici
com en els moments difícils de la seva consolidació.

El Martí íntegre ha estat sempre respectuós amb
les persones, amb les normes i amb les organitza-
cions a pesar de les dificultats de les activitats i de
les relacions: una actitud, una ètica que el feien
com cal.

No cal dir-ho: el Martí Gil era una persona com-
promesa amb el poble, amb l’esport, amb les per-
sones, amic de tothom...

Et recordarem, has estat un exemple per a molts
i molts joves que han crescut i han trobat en tu i en
el teu treball els valors de l’esforç i la superació, del
treball en equip, de la dignitat, i tants altres valors.

Sempre seràs en el nostre record.

Agrupació local de CDC

ES PODEN RETALLAR
4.800 M€?
Aquest 2013, la Generali-
tat pateix un col·lapse en
les finances públiques. Ca-
talunya no té control
sobre els seus recursos ni
impostos, així que el com-

pliment dels pressupostos de la Generalitat depèn
de les transferències de l’Estat Espanyol. En un con-
text tan desolador, la Generalitat podria haver d’a-
frontar una retallada de 4.800 M€.

Com? En la conjuntura econòmica actual resulta
impossible; això equivaldria a: tancar TV3 i CatRàdio
(260 M€), el Parlament (55 M€), delegacions exte-
riors (2,5 M€) i universitats com la UB, UAB, UPC i
UdG (532 M€) i prescindir d’hospitals com la Vall
d’Hebron, Clínic, Bellvitge, Joan XXIII, Josep Trueta
i Arnau de Vilanova (1.700 M€). Amb tot, encara
no n’hi hauria prou; doncs eliminar també els cossos
dels Mossos d’Esquadra i dels Bombers (900 M€).
En un context tan catastròfic, encara hauríem de re-
tallar més de 1.000 M€ més. Què pot fer l’Estat?
Retallar 1/6 en compra d’armament, o tancar els mi-
nisteris sense competències perquè estan transferi-
des, o reduir 1/4 dels 16.000 M€ de l’espoli fiscal,
o pagar la meitat dels 8.500 M€ que ens deu per
llei, o fer un repartiment just del sostre de dèficit, o
no impedir-nos posar impostos a qui més té com va
fer amb l’impost a la banca sobre dipòsits bancaris.

Què pot fer la Generalitat? Reclamar el pagament
dels deutes exigibles, com els de la Disposició Addi-
cional 3a i el Fons de Liquiditat (3.139 M€), a més
de prendre control dels propis recursos, com l’IRPF,
l’impost de societats, l’IVA i els impostos especials
(33.230 M€). En qualsevol cas, cal accelerar tant
com sigui possible el procés de Transició Nacional.
www.esquerra.cat/collbato
facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato

Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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Arriba el torn de la
Cursa de l’Alba
El recorregut, de poc més de
24 quilòmetres, ofereix un desnivell
acumulat de 2.000 metres

La muntanya de Montserrat
continua al llarg dels propers
dies sent protagonista de l’es-
port a l’aire lliure a la nostra
vila. I és que aquest proper 12
de maig té lloc la celebració de
la Cursa de l’Alba en la seva
vint-i-sisena edició. El recorre-
gut de la prova tornarà a ser el
mateix que en any anteriors,
amb petites modificacions pro-
vocades per les pluges. Així, els
participants hauran d’enfron-
tar-se a una cursa de 24,3 qui-
lòmetres amb 1.000 metres de
desnivell positiu i uns 2.000 de
desnivell acumulat.

La popularitat d’aquesta
competició entre els corredors
amants de la muntanya ha fet

que, una vegada més, s’exhau-
rissin les places per a participar-
hi amb una notable antelació
respecte de la celebració de la
cursa.

Gran participació a La
Portals 2013
Enguany la ruta en BTT s’ampliava amb
una caminada i un recorregut «ultra»

1.500 ciclistes al recorregut
en BTT, 400 persones a la
caminada i 120 a la prova
«ultra» eren els inscrits que
enguany prenien part en la
quarta edició de La Portals.
Aquesta volta a Montserrat
que recorre els quatre mu-
nicipis d’entrada a la mun-
tanya —Collbató, el Bruc,
Marganell i Monistrol de
Montserrat— assolia així un
nou èxit de participació. Per
tal de fer-ho possible, a la
tasca de LATACA se sumava
la de l’entitat excursionista
4000peus en l’organització
de la caminada i l’«ultra».

Homenatjats i 
solidaritat
L’esdeveniment va tornar a
incloure l’homenatge a des-
tacats esportistes. En
aquesta ocasió la prova ci-
clista va estar dedicada a un
històric de les dues rodes
com és Pepe Recio. Per la
seva banda, el recorregut a
peu va homenatjar la cam-
piona del món de duatló
d’alta muntanya i campiona
del món de marató d’alta
muntanya, Núria Picas. La
jornada també va incloure
una caminada i una peda-
lada solidària.

Una vegada més,
les inscripcions

s’han pogut tancar
dies abans de la
celebració de la

cursa



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

En marxa els tres circuits de fitness

Des d’aquest passat dia 20 d’abril ja es troba a l’abast de tota
la ciutadania la possibilitat de fer servir els tres circuits de fit-
ness d’accés públic per a la pràctica d’activitat física a l’aire
lliure. Aquests es troben a la pista coberta, a les pistes de Can
Dalmases i a les de les Illes i consten de 16 màquines en els
dos primers casos i de 14 en l’últim. La quantitat de màquines
i de circuits fa d’aquesta proposta esportiva una iniciativa
única arreu del Baix Llobregat.

La primera jornada, amb demostracions pràctiques d’a-
quests gimnasos a l’aire lliure, va comptar amb la presència
d’unes 200 persones aproximadament. A més de la informa-
ció per a l’ús de les màquines, els usuaris trobaran als circuits
la informació completa de les 12 rutes saludables establertes
per a la promoció de les caminades.


