
Creix l’interès i la implicació de ciutadans,
entitats i institucions entorn de la figura d’A-
madeu Vives i del seu retorn a la nostra vila.
Per exemple, s’ha creat la Comissió Amadeu
Vives, destinada a obrir a la participació de
tota la ciutadania la confecció del programa
d’actes commemoratius i que ha sumat a
les seves adhesions l’Orfeó Català i la Socie-
tat General d’Autors i Editors (SGAE).

La voluntat municipal és fer del retorn de
les restes del mestre un esdeveniment po-
pular amb el qual tota la ciutadania pugui

retre homenatge a aquest collbatoní univer-
sal. Ara és el moment de començar a definir
com serà aquesta tornada. (Pàgina 5)

Institucions i entitats 
s’impliquen en el retorn
d’Amadeu Vives
L’Orfeó Català i la SGAE formaran part activa dels 
actes que es programaran al voltant de la tornada 
de Vives a Collbató
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Revista d’informació local

Juliol 2013

La celebració de la Nit de l’Esport va
tornar a servir per a retre homenatge
als diversos clubs i entitats esportives
que finalitzen la temporada. En espe-
cial, tornaven a tenir un paper destacat
aquells esportistes que van ser guardo-
nats durant la vetllada pels mèrits que
han assolit enguany o durant la seva
trajectòria. Com no podia ser d’una
altra manera, la Nit també va tenir un
record per al desaparegut Martí Gil,
atesa la seva intensa relació amb l’es-
port local. (Pàgina 11)

Una nit 
dedicada a 
l’esport local

Punt i final al cicle de caminades de la gent gran de Collbató (Pàgina 9)

Un projecte per a
millorar la visita a
les coves  
(Pàgina 8)

La llar d’infants
amplia l’oferta 
d’horaris per al 
curs vinent 
(Pàgina 4)

La ciutadania i les 
entitats i associacions

estan convidades 
a prendre part activament

en els actes que es 
programaran
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Edita
Ajutament de Collbató
Bonavista, 2 - 08293 - Collbató
Tel. 93 777 01 00
Fax 93 777 06 50

Disseny, continguts i impressió
Quid Comunicació, SL

D.L. B-23138-96
Publicació impresa en paper ecològic

Telèfons d’interès

Serveis
Ajuntament de Collbató 93 777 01 00
Atenció ciutadana 012
Àrea d’esplai La Salut 646 37 86 24
Biblioteca municipal 93 777 93 41
Casal d’avis 93 777 03 77
CAP El Bruc 93 771 01 31
CAP Collbató 93 777 07 59
CAP Esparreguera 93 770 81 00
Demanar hora al metge 902 111 444
Farmàcia Villaescusa 93 777 00 76
FECSA (avaries) 900 77 00 77
Agència Tributària Igualada 93 804 65 61
Organisme Gestió Tributària Igualada 

93 472 91 40
Hispano Igualadina 93 804 44 51
Hospital Martorell 93 774 20 20
Oficina de turisme 93 777 90 76

667 56 27 16
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 juliol · agost 2013

XVII Trobada de Puntaires
Entorn de 150 puntaires pre-
nien part aquest passat 9 de
juny en la 17a trobada orga-
nitzada per l’Agrupació de
Puntaires al nostre municipi.
En aquesta ocasió fou a l’en-
torn del Casinet on se centrà
aquesta trobada destinada a
donar a conèixer les puntes de
coixí i aquelles persones que
s’hi dediquen.

Bon paper dels karatekes locals al
torneig de Collbató
Un total de 12 karate-
kes de l’AE Dokai pre-
nien part en el torneig
que organitzava l’enti-
tat el passat 8 de juny,
on aconseguiren, tal i
com valora el mateix
club, demostrar un bon
nivell. Enguany el tor-
neig, amb la presència
de karatekes arribats de
Sant Andreu de la Barca, l’Hospitalet de Llobregat i Sant Feliu de
Llobregat, oferia un ampli programa amb la competició de kates
individuals i per equips o diverses demostracions.

Dijous 4 de juliol
18.30 h
Xerrada divulgativa sobre les 
microalgues de les coves del Salnitre:
descripció i propostes de millora de
la cova
A càrrec de la Dra. Mariona 
Hernández-Mariné
Gratuït
CASINET

Divendres 5 i 12 de juliol
De 21.30 a 22.30 h
Visita nocturna coves Salnitre 
per descobrir com i on vivien els 
ratpenats
Preu: 7,50 € (entrada general) 6,75 €
(jubilats i pensionistes)  5,50 € (nens
de 5 a 12 anys)

Dissabte 6 de juliol
21 h
Sopar teulades parròquia
PL. DE L’ERA

Dissabte 13 de juliol
De 18 a 21 h
Ball d’avis
CASINET

Diumenge 21 de juliol
Mercat de la Tradició

Durant el mes de juliol 
(consulteu dates al web)
De 19 a 22 h
Estiu jove
De 23 a 2 h
Tallers: maquillatge i perruqueria,
street basket, càmera i edició, 
interpretació, futbol sala…
5 juliol   
Piscina a la fresca: concert en directe
12 juliol   
Piscina a la fresca: cinema a la fresca
19 juliol   
Piscina a la fresca: jocs aquàtics a la
piscina
26 juliol   
Piscina a la fresca: festival urbà

Del divendres 2 al 
diumenge 4 d’agost
Hora d’inici: 18 h divendres fins
la 1 h del dilluns
Festa Major Font del Còdol
Activitats diverses (infantils, joves,
adults)
FONT DEL CÒDOL I PISTA DE LES ILLES
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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

Un dels principals actius de futur amb què

compta Collbató és, precisament, el seu

passat. Som un municipi peculiar en
molts sentits. La nostra disposició geo-

gràfica i la nostra relació amb la cultura

popular ens atorguen una important ri-

quesa històrica i social.

Des de l’Ajuntament som conscients

d’aquest fet i, per aquest motiu, cada cop
és més gran l’esforç que realitzem per
posar de rellevància aquestes caracte-
rístiques que ens fan únics. Al llarg dels

darrers temps, per exemple, hem pogut

veure l’impuls de què ha estat objecte el

retorn del mestre Amadeu Vives a través

de la comissió creada per aquest motiu, o

els avenços dels treballs que es realitzen

per tal de millorar l’experiència de la visita

a les coves del Salnitre.

En un moment com l’actual, en el qual

les oportunitats de desenvolupament

s’han vist restringides com mai en les dar-

reres dècades, és fonamental explorar

totes les vies de creixement i desenvolupa-

ment que tinguem al nostre abast.

El patrimoni n’és una.

Són molts els visitants que, grà-

cies a tot el que ens fa diferents,

vénen cada any a Collbató. Aquí

trobem una font econòmica me-
diambientalment sostenible i
socialment enriquidora. Conei-

xedors d’aquest fet, ara més que

mai treballem per tal d’establir les

polítiques municipals que ens permetin

aconseguir la màxima repercussió possible

d’aquestes visites en el comerç, la restau-

ració i el sector de serveis en general.

No podem, en tot cas, oblidar-nos del

que suposa el nostre patrimoni com a

signe d’identitat i de cohesió per a les coll-

batonines i collbatonins. Respectar i esti-

mar el nostre patrimoni, tant el material

com l’immaterial, és demostrar la nostra

estima per Collbató. Som un poble que
vol projectar-se en el futur, deixant un
peu ben clavat en el millor que ens ha
llegat el nostre passat. Així ho entenem

des de l’Ajuntament i continuarem treba-

llant en aquesta línia de buscar el progrés

a través del respecte pel que ens ha deixat

la història.

El patrimoni com a 
clau d’un impuls 
al municipi

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

En un moment
com l’actual

és fonamental explorar
totes les vies

de creixement
i desenvolupament 

Editorial
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El passat ple municipal celebrat el 17 de
juny servia per a conèixer la liquidació del
pressupost del 2012 i per a avaluar el tan-
cament de l’exercici passat. Entre els as-
pectes més destacats d’aquest trobem un
nou descens en l’endeutament del muni-
cipi, que en finalitzar l’any passat se si-
tuava en el 63%, 12 punts per sota de
l’objectiu del 75% marcat com a màxim
per l’equip de govern. Aquest fet ha per-
mès passar dels 2.178,2 € de deute per
habitant que es registraven a l’any 2004
als 681 € de l’any passat, unes xifres que,
acompanyades del superàvit assolit pel
consistori, han portat el municipi a una si-
tuació òptima de solvència.

Aprovacions al ple
Al llarg de la sessió es van aprovar diverses
propostes, com l’acceptació de la cessió
gratuïta per part de l’Ajuntament d’una
franja de terreny de més de 1.400 m2 de
l’avinguda Centenari Amadeu Vives que
s’incorporarà al sistema viari del municipi.
L’acceptació comptà amb els vots a favor
de tots els grups municipals i l’abstenció
del GIC. No fou l’única qüestió urbanística
aprovada, ja que també es donà el visti-

plau, amb el vot positiu de tots els grups
municipals, a la creació del Consell Asses-
sor Urbanístic Municipal (CAUM). A la ma-
teixa sessió també s’aprovava, amb els
vots a favor del PSC, CiU i el PP i les abs-
tencions de GIC i ERC, el Pla d’Acció per
l’Energia Sostenible (PAES). El mateix re-
sultat s’obtenia en l’aprovació de l’orde-
nança d’intervenció municipal ambiental,
seguretat i salut, mentre que l’ordenança
d’espectacles i activitats recreatives
comptà amb el suport de tots els grups a
excepció de l’abstenció del GIC. Finalment
també es modificaven la taxa per la inter-

venció integral de l’administració munici-
pal en les activitats i instal·lacions, també
amb l’abstenció dels independents, i la
taxa de serveis generals relativa a les visites
a museus,  exposicions, biblioteques, mo-
numents històrics o artístics i altres centres
o llocs anàlegs, amb l’abstenció del GIC i
ERC. El ple es tancava amb l’aprovació dels
que seran els representants del municipi al
consell comarcal —amb l’abstenció del
PP— i de dues mocions, una contrària a
les retallades i una segona a favor de la so-
birania fiscal, amb els vots en contra del
regidor popular.

El municipi torna a rebaixar el seu 
endeutament i incrementa la seva solvència
En el ple en el qual es tancava l’exercici econòmic del 2012 també s’aprovaven 
les ordenances d’intervenció municipal ambiental, seguretat i salut i d’espectacles 
i activitats recreatives

La modificació de la taxa de l’escola bressol, que es feia en el mateix ple, servia
per a oferir nous horaris a les famílies usuàries de cara al curs vinent. D’aquesta
manera, el centre vol adaptar-se a les necessitats familiars. Tres són les opcions:
de 8 a 13 h —sense dinar al centre—, de 7.45 a 15 h —amb dinar a l’escola— i
un horari «partit» de 9 a 12.15 h i de 15 a 16.45 h.

Dins de les novetats presentades al tram final del curs per l’escola bressol l’A-
bellerol destaca el programa «Projecte de famílies». El dimecres 19 de juny, i
com una activitat més emmarcada dins d’aquest projecte, en el pati de l’antiga
escola van rebre la visita dels mossos d’esquadra de Martorell. 

La llar d’infants amplia l’opció d’horaris



Collbató informa Juliol 2013 I 5

La comissió creada per a promoure la par-
ticipació ciutadana i institucional en l’or-
ganització dels actes programats al voltant
del retorn de les despulles del mestre
Amadeu Vives a Collbató continua sumant
adhesions. En aquest cas, en la sessió ce-
lebrada el passat 19 de juny a la Sala Por-

tals s’hi incorporava dues de les institu-
cions de què Vives fou fundador —l’Orfeó
Català i la Societat General d’Autors i Edi-
tors (SGAE)— i el Departament de Cultura
de la Generalitat de Catalunya.

Durant la trobada, la presidenta de la
Fundació Orfeó Català – Palau de la Mú-

sica Catalana, Mariona Carulla, va accep-
tar en nom de la fundació la presidència
honorífica de la comissió. Per la seva
banda, la directora de comunicació de la
SGAE/Fundació Autor a Catalunya i Illes
Balears, Agnela Domínguez, va anunciar la
voluntat de l’entitat de comissionar el pro-
grama d’actes que es desenvoluparà,
mentre que la responsable de Serveis Ter-
ritorials del Departament de Cultura a la
Catalunya Central, Maria Àngels Blasco,
també sumava la participació d’aquest de-
partament a la iniciativa.

Amb aquestes adhesions, la comissió es
planteja la possibilitat de crear un any d’ac-
tivitats dedicades al compositor collbatoní.
En tot cas, a finals d’aquest mes de juliol
es coneixeran nous detalls amb la presen-
tació d’un avantprojecte del programa.

L’Orfeó Català, la SGAE i el Departament 
de Cultura se sumen a la Comissió 
Amadeu Vives
A finals d’aquest mes de juliol es presentarà un avantprojecte per al desenvolupament
dels actes de celebració del retorn del mestre a Collbató

Una de les possibilitats
amb què es treballa
amb més força és la

creació de l’Any Vives
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En el marc dels tre-
balls que es realitzen
periòdicament per al
tractament dels ar-
bres que es troben a
la via i als espais pú-
blics, properament
es durà a terme el
tractament de les ca-
talpes del municipi
amb l’objectiu d’evi-
tar que el pugó que
s’ubica en les fulles
de la catalpa faci que
la melassa d’aques-
tes caigui i embruti la via pú-
blica. Entre el més destacat de
l’actuació d’enguany es troba
una prova pilot, sense cost per
al municipi, que afectarà una
quarantena d’aquests arbres i
que consistirà a realitzar un
control biològic a través de l’a-
portació d’enemics naturals del
pugó. Si s’aconsegueixen resul-
tats satisfactoris ja es planteja
ampliar a tota la vila aquest sis-
tema l’any vinent. Pel que fa a
la resta de catalpes, seran trac-
tades amb productes recoma-

nats i homologats per a ser
usats en espais públics.

També l’alzina gran
Cal destacar també dins d’a-
questes actuacions promogu-
des per la Regidoria d’Espais
Públics el tractament fitosani-
tari realitzat recentment per a
eliminar, entre altres problemà-
tiques, un fong que estava
afectant negativament aquest
arbre. Les primeres valoracions
són positives respecte als efec-
tes que ha tingut el tractament.

Tractaments per a 
protegir els nostres 
arbres
Dins de les actuacions previstes destaca
una prova pilot per al tractament de 
catalpes amb un control biològic

Aquest passat 9 de juny el nos-
tre municipi acomiadava la cam-
panya que s’ha dut a terme al
llarg dels darrers mesos per a
promoure la prevenció de resi-
dus amb la celebració de la
Festa del Medi Ambient. La
plaça de l’Era rebé des de les 11
a les 14 h diverses activitats,
com una trobada de compostai-
res, un punt informatiu o tallers.

Per tal d’il·lustrar els beneficis
de la recollida selectiva i de la re-
ducció de residus, la festa
també programà una mostra
sobre la fracció orgànica a la

plaça de l’Era i l’exposició
«Dóna la volta. Del residu al re-
curs», al Molí de l’Oli, on es
mostrava el cicle dels materials
quan aquests són recollits de
forma selectiva. Els ciutadans
que van apropar-se al punt in-
formatiu van rebre un obsequi.

Collbató celebra la
Festa del Medi Ambient
La festa coincidia amb el final de la 
campanya desenvolupada per a 
promoure la recollida selectiva 
i la prevenció de residus

La festa es va
acompanyar de

dues exposicions;
una d’elles, al Molí

de l’Oli

Aquest passat 1 de juny tenia lloc, després d’haver de ser
suspès per les condicions meteorològiques, l’acte d’encesa
de l’estelada amb espelmes organitzat per Collbató per la
Independència. Al voltant de 200 veïns i veïnes hi van pren-
dre part, en un acte que va comptar amb l’actuació dels Ge-
gants de Collbató, el Grup de Teatre La Forja, els Grallers
de Collbató, el Grup Instrumental Vents de Montserrat i uns
veïns que varen recitar poemes de Salvador Espriu.

Collbató per la Independència
encén l’estelada 
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Nou concurs fotogràfic
per a elaborar el 
calendari municipal 
del 2014
El patrimoni del municipi serà 
el protagonista de les imatges que
il·lustraran el calendari de l’any vinent

Tots els veïns i veïnes de Coll-
bató podem participar en l’e-
laboració del calendari de
l’any 2014, que editarà l’Ajun-
tament, a través del concurs
fotogràfic que se celebra, per segon any, amb aquest ob-
jectiu. Únicament cal que aportem fins el 30 d’agost les
nostres instantànies al voltant del tema «Descobreix el pa-
trimoni de Collbató» en qualsevol de les quatre categories
establertes: patrimoni natural, patrimoni immoble, patri-
moni moble i patrimoni immaterial. Les imatges s’han de
fer arribar en format digital JPEG, amb la mínima compres-
sió, sense cap marca d’aigua ni cap identificació i amb una
amplada i alçada de 1.024 x 768 píxels, respectivament,
a l’adreça electrònica turisme@collbato.cat, fent constar
com a «assumpte» del missatge «Concurs fotogràfic de
Collbató Calendari 2014».

Els premis
En total hi haurà 3 premis per cada categoria, una fotogra-
fia per mes, més el premi de portada. Les bases completes
es podran trobar al web municipal.

Enllestits els treballs
per a la prevenció dels
incendis forestals de
cara a l’estiu
Al llarg del mes de juny s’han finalitzat 
les tasques de neteja de les franges 
perimetrals i altres neteges forestals 
estratègiques

Collbató ja està preparat per a afrontar l’estiu i els riscos que l’a-
companyen pel que fa a la possible aparició d’incendis forestals.
Durant aquest passat mes
de juny han quedat enllesti-
des les tasques de neteja de
les franges perimetrals a les
zones urbanes del municipi
com són la Fumada, Can
Dalmases (I i II), nucli histò-
ric, el Pujolet, el Castell i la
zona del carrer Llongànies.

Paral·lelament s’han desenvolupat treballs de neteja en indrets
estratègics de cara a evitar la presència i la possible expansió d’in-
cendis. Els treballs que es duen a terme garanteixen refugis per
als mitjans d’extinció en cas de quedar atrapats per un incendi
forestal.

Els treballs que es duen a terme
garanteixen refugis per als mitjans

d’extinció en cas de quedar atrapats
per un incendi forestal
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Final de curs del 
programa «Portes 
Obertes»
El Casinet va acollir el comiat al curs 
d’aquest programa municipal de 
reforç escolar

Aquest passat 21 de juny tenia
lloc al Casinet la festa de final
de curs del programa «Portes
Obertes», amb la presència
dels infants i joves que en-
guany hi han participat, els
seus familiars i l’equip educa-
dor. A la trobada, de caire
lúdic, els assistents van poder
constatar a través de jocs i
imatges quina és la feina que
es du a terme a partir d’aquest

programa municipal de reforç
escolar. 

Una exposició
Paral·lelament es realitzava una
exposició a la qual es podia
veure una mostra de la feina
desenvolupada. L’acte també va
incloure el lliurament de diplo-
mes als alumnes, la projecció
d’audiovisuals, jocs, un berenar
i un concurs de pastissos.

Arrenca el projecte de
millora de les coves
del Salnitre
Un dels aspectes fonamentals seran
les actuacions destinades a pal·liar
el fet verd

Un cop concedit el suport
del Fons Europeu de Desen-
volupament Regional per al
seu finançament ja han
estat encarregats els projec-
tes executius de les actua-
cions de millora a les coves
del Salnitre a desenvolupar,
un dels objectius més im-
portants de les quals és el
canvi de l’actual il·lumina-
ció. Entre els principals be-
neficis que suposarà aquest
canvi es trobarà la reducció
de l’increment de verdet
que afecta aquest espai.

Per tal de conèixer en
profunditat què és el fet
verd i com serà combatut,
aquest proper 4 de juliol, a
les 18.30 h, hi ha progra-

mada una xerrada de la
doctora Mariona Hernán-
dez-Mariné al Casinet.

També cal destacar l’ad-
hesió d’aquest espai a la ce-
lebració de la Nit Europea
dels Ratpenats. Els divendres
5 i 12 de juliol s’ha progra-
mat amb aquest motiu una
visita nocturna per a apro-
par-se a aquests animals. Els
interessats a prendre-hi part
poden inscriure-s’hi a l’Ofi-
cina de Turisme.

Les coves s’han
sumat a la 

celebració de la
Nit Europea 

dels Ratpenats



Aquest passat 12 de juny tenia
lloc el tancament de la tempo-
rada de caminades per a la gent
gran organitzades per la Dipu-
tació de Barcelona i en les quals
ha participat també Collbató.
L’acte, celebrat a Vilanova del
Camí, va comptar amb la pre-
sència d’aproximadament 900
persones.

Caminar i salut
Els assistents van poder prendre
part en diferents activitats es-

portives, com una caminada de
sis quilòmetres o activitats de
ball i chi-kung (disciplina orien-
tal de relaxació i control de la
postura). I és que l’objectiu del
programa és promoure l’activi-
tat física i els hàbits de vida sa-
ludables entre el col·lectiu de la
gent gran. Els assistents van
rebre els corresponents diplo-
mes de participació, que van ser
lliurats pels corresponents alcal-
des i regidors dels municipis
participants.
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Punt i final a les 
caminades de la gent
gran del cicle 2012-2013
Al llarg del curs s’han realitzat diverses
caminades adaptades a les possibilitats
dels participants

Els treballs dels cursos
per a adults, a exposició
Al voltant d’un centenar de persones
han pres part en les diferents activitats
organitzades

Els passats 8 i 9 de juny el Casinet rebia una mostra dels tre-
balls que s’han realitzat a les diferents activitats, cursos i ta-
llers dirigits a adults que s’han dut a terme durant el present
curs. Els visitants podien veure així el treball desenvolupat
amb tècniques com les puntes de coixí, la pintura o el patch-
work, entre d’altres que es desenvolupen a través de les as-
sociacions locals del Casal d’Avis i Dones de Collbató i de
les regidories de Serveis Socials i Educació.

En total han estat al voltant d’un centenar les persones
que han pres part en les activitats formatives organitzades
per als adults del municipi. Aquests estaven representats a
la mostra gràcies a un muntatge realitzat des de l’aula d’in-
formàtica amb les fotografies dels participants dels cursos.

Els alumnes de l’aula d’informàtica
realitzaren un muntatge amb les 

fotografies dels participants 
dels cursos



Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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CANTINELA 
INDEPENDENTISTA
El gobierno de Mas y ERC
no ha presentado ni una
sola ley de medidas fisca-
les y financieras, ningún
plan de choque contra el
paro juvenil, ni para aca-

bar con los impagos de la Generalitat con farma-
cias, el tercer sector, proveedores y acreedores, ni
una ley de emprendimiento o reforma del Servicio
de Ocupación de Cataluña.

Y daré un dato remontándome a 2005, cuando
la Generalitat se gastó en informes superfluos
como el estudio de «la almeja brillante», entre
otros, más de 33 millones. O ahora, en 2012,
cuando las subvenciones a medios de comunica-
ción han sido superiores a 25 millones de euros
cuando su presupuesto, lo que ya pagamos todos
los catalanes, es superior a los 662 millones de
euros.

En 2012 el importe que la Generalitat se gastó
en dietas y atenciones protocolarias supera los 33
millones de euros, y en subvenciones al separa-
tismo, los 18 millones de euros.

Y así podría seguir hasta la cifra de más de 9.000
millones de euros en gastos superfluos y MÁS que
reducibles.

También nos dicen que los funcionarios catala-
nes son los más afectados por los recortes, pero eso
no es culpa del gobierno central (algo que se ha
convertido en su cantinela de exculpación), sino de
la mala gestión del gobierno que tenemos en la
Generalitat, que no ha sabido o no le ha interesado
priorizar en sus gastos.

Lorenzo García
Regidor portavoz PP Collbató

COLLBATÓ PERD!!, FEM
QUE GUANYI!!!
Els últims dies del mes de
maig es feia pública la
sentència sobre les Gines-
teres II. El TSJC senten-
ciava que hi havia
«desviació de poder» en el

conveni signat entre l’Ajuntament i els promotors i,
per tant, anul·lava el projecte, tot i reconèixer que
no hi havia hagut mala fe.

Collbató perd!!!
Com tothom sap, l’agrupació del PSC ha lluitat

molt durant anys per tirar endavant aquest projecte,
ja que consideràvem que era bo per a Collbató i per
al seu desenvolupament econòmic; seguim pensant
el mateix. L’actual crisi fa veure, potser, que no és el
millor moment per a plantejar aquest tipus de pro-
jecte (quan es va iniciar no hi havia tal crisi ni en
somnis), però, afortunadament, la crisi no durarà per
sempre; Collbató no té prou sòl industrial, i estarem
d’acord que serà necessari un espai on els emprene-
dors puguin implantar les seves empreses i els ciuta-
dans del municipi tinguin oportunitat de treballar.

És per això que, malgrat tot, continuem apostant
per la creació d’un nou sector industrial, redimen-
sionat si cal i d’acord amb les noves necessitats, pro-
curant, com sempre hem mirat de fer, consensuar-lo
amb totes les forces polítiques del nostre municipi.
L’enfrontament, com ha quedat demostrat, només
porta desgast i «mal rotllo», i, amb això, Collbató
perd.

La nostra voluntat és que Collbató guanyi, i per
aconseguir-ho tenim la millor predisposició per a
parlar i pactar el que, entre tots, considerem que és
el millor per al nostre poble. Esperem el mateix ta-
rannà de la resta de forces polítiques. Si empenyem
tots en la mateixa direcció, tot és possible.

BON ESTIU!!
Agrupació socialista de Collbató

¡LA CALLE ES MÍA! 
Vostè té entre les seves
mans aquesta revista i pro-
bablement l’ha llegida
amb atenció. Quina sensa-
ció n’ha tret? Pot ser que
tot va meravellosament
bé, i que és gràcies a l’en-

cert de l’equip de govern. Probablement és així per-
què aquesta revista, que hauria de ser un mitjà
d’informació, és, més aviat, un mitjà de propa-
ganda. Aquest i els altres mitjans de comunicació
(web, ...) ofereixen una visió esbiaixada de la reali-
tat, amb mitges veritats, informacions parcials i
amagant altres fets. Segons va afirmar el regidor
Salvador Valls en l’últim ple municipal, l’equip de
govern està legitimat a fer-se propaganda amb els
diners de tots, que per alguna cosa van guanyar les
eleccions!!

Els mitjans d’informació municipals són només
un exemple d’aquesta visió, molt arrelada en l’equip
de govern, que l’Ajuntament els pertany. Ells poden
decidir arbitràriament si una entitat del poble pot
fer servir una sala per a reunir-se o no, poden decidir
si es posa parada del mercat davant de l’entrada de
casa teva (amb gual) o no es posa davant del negoci
del seu amic. Poden fer que la realització de qual-
sevol activitat sigui excessivament complicada per
les traves que hi posen. Poden construir una pista
de tennis enmig del camp de futbol perquè un dels
regidors és aficionat al tennis. Poden, fins i tot, vetar
la speaker d’una activitat, triada per entitats, perquè
no és dels seus.

L’Ajuntament, els seus mitjans i els tècnics que hi
treballen estan al servei del poble de Collbató i dels
seus veïns i veïnes, no de l’equip de govern. Coll-
bató els agrairia que ho entenguessin.

Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

És molt curiós, vivim en
un país on la majoria de
partits no el volen gover-
nar. I, per què? Molt sim-
ple: cap partit vol haver
de fer retallades, cap par-
tit vol governar amb
aquest atur i aquests deu-

tes... En definitiva, ningú vol governar. Potser hi ha
tacticisme, potser hi ha incapacitats...

Ens trobem en aquesta situació perquè la Gene-
ralitat només té deutes: pel deute monstruós que
va deixar el tripartit, perquè patim un dèficit fiscal
enorme (més que dèficit, és espoli) i perquè estem
en un Estat que no ens entén, i mai no ens han
entès!

Patim un dèficit fiscal (diners que marxen a Es-
panya i no tornen) de 16.400 M€. Això vol dir 45
M€ al dia, o dit d’una altra manera: ser català a Es-
panya et costa 6 € al dia. Aquest és el cost econò-
mic de ser espanyol: 2.251 € cada any.

El total de les retallades dels anys 2011 i 2012
va ser de 4.000 M€: això vol dir la quarta part del
dèficit fiscal d’un sol any.

Ara estem pendents de quin serà el marge de
dèficit que permetrà l’Estat espanyol. Però el debat
és un altre i és evident i elemental: no patiríem pel
límit del dèficit fiscal si no hi hagués espoli, i no pa-
tiríem espoli si no estiguéssim a Espanya. I si no es-
tiguéssim a Espanya potser no tindríem aquest atur
escandalós, i podríem mirar el futur amb algun bri
d’esperança.

Catalunya necessita un estat propi per a poder
assegurar la seva continuïtat com a nació. És només
amb l’estat propi que podem mantenir la nostra
identitat nacional, decidir sobre els nostres recursos
econòmics, garantir el benestar i la cohesió socials,
permetre la projecció internacional del nostre país...
Lluís Capdevila
CDC Collbató

LES GINESTERES, I ARA
QUÈ?
Ja s’ha fet pública la sen-
tència del Tribunal Supe-
rior de Justícia de
Catalunya sobre l’amplia-
ció del polígon industrial
Les Ginesteres. Ha admès

el contenciós administratiu interposat per diverses
entitats i veïns en contra de la resolució de l’antic
conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Jo-
aquim Nadal. El conseller va estimar un recurs d’al-
çada presentat per l’Ajuntament de Collbató que
permetia un augment de les alçades de les naus i
una ampliació dels usos permesos: una decisió amb
la qual ERC no vam estar d’acord, ja que permetia
un model de polígon que no compartíem.

Certament, han canviat molt les coses en aquests
anys. La crisi, que ja s’insinuava llavors, s’ha agreujat
i ha colpejat l’economia del nostre país. No cal anar
massa lluny per a observar com estan buidant-se els
polígons industrials. El que sembla evident és que el
projecte d’ampliació de Les Ginesteres actual ha ca-
ducat. No té cap sentit defensar un projecte desme-
surat, propi d’una època a la qual ja no tornarem.

Però ara cal mirar cap endavant. Després d’anys
d’enfrontaments, de divisions al nostre poble entre
partidaris i detractors del projecte, s’obre una bona
ocasió per a redreçar la situació.

Ara és un bon moment per a rectificar errors del
passat i fer les coses d’una altra manera. La redacció
del nou POUM és una oportunitat única per a poder
consensuar una nova proposta que sigui capaç de
recollir les necessitats de Collbató, una proposta tre-
ballada des del diàleg i feta sense imposicions.

Esperem que aquesta vegada estiguem a l’alçada
del que aquest poble es mereix.
www.esquerra.cat/collbato
facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato
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Més de 300 persones es donaven cita el
passat 15 de juny a la pista coberta per tal
de celebrar-hi la Nit de l’Esport. Una ve-
gada més, la celebració va servir per a
guardonar els esportistes collbatonins que
han destacat en els seus respectius clubs
al llarg de la temporada. A més, s’hi con-
cedia el premi al millor esportista del 2013,
que s’atorgà al perxista Noel del Cerro per
una trajectòria esportiva en la qual acu-
mula premis com el primer lloc als campio-
nats d’Espanya i de Catalunya de pista
coberta aquest mateix 2013.

La resta d’esportistes premiats han estat:

Una nit dedicada a l’esport de Collbató
Durant la celebració de la Nit de l’Esport es batejava la pista coberta amb el nom
del desaparegut Martí Gil i Albiol

La recent desaparició de Martí Gil va
estar molt present al llarg d’una vet-
llada en la qual es va descobrir, a la
pista poliesportiva, una placa amb
què es batejava aquest espai amb el
seu nom. De la mateixa manera, en-
titats com 4000 Peus, la Penya Bar-
celonista i el Centre d’Esports van
fer lliurament d’una placa comme-
morativa a la família.

En record de Martí
Gil

ENTITAT

4000 Peus. Grup Excursionista Collbató
Associació Esportiva Aeròbic Ball D8n8
Centre Atletisme Collbató
Centre Esports Collbató
Club Tennis
AE Dokai
Penya Blaugrana
Escola d’Avis
CE Lataca
SEE La Salut
SI Collbató o SES Collbató
SE Escola Mansuet

ESPORTISTES PREMIATS

Josep Anton Serra, «Paton»
Marina Almarcha Camacho
Alicia Cano Sola
Equip femení de futbol sala
Sergi Hom Bargalló
Arnau Vicente Hidalgo
Miguel Ángel Sánchez Martín
Francisco Ten, «Sisquet»
Toni De La Puente
Max Verges Ruiz
L’equip de bàsquet cadet masculí
Daniel Cifré Currius



Tota la informació del teu poble, l’agenda d’activitats, dades generals,
tràmits en línia... i molt més, al portal web municipal: 

www.collbato.cat
I també ens trobaràs a les xarxes socials:

www.facebook.com/Collbato
www.twitter.com/collbato

La nit de Collbató s’il·lumina per Sant Joan

La celebració de la nit de Sant Joan al municipi s’iniciava,
com al llarg dels darrers 10 anys, amb l’arribada de la flama
del Canigó. Enguany, van ser els bombers voluntaris de la
nostra vila els encarregats de donar-li la benvinguda amb
la lectura del manifest en commemoració del vint-i-cinquè
aniversari de la seva creació. Per la seva banda, la secció ju-
venil del Grup de Teatre La Forja va oferir una representa-
ció de l’obra La princesa Dulciades, mentre que la música
va anar a càrrec de l’orquestra El Quinto Elemento. La re-
vetlla es va iniciar amb el sopar, en el qual, en aquesta oca-
sió, van participar més de 200 persones i que es va
perllongar fins a la matinada amb la «disco mòbil».


