
La Regidoria de Medi Ambient intensifica la
seva activitat al llarg de les darreres setma-
nes. A l’inici de les obres per a la recupera-
ció de la bassa de Can Gros se sumen
diferents propostes per als més joves del
municipi dedicades a promoure el respecte
pel nostre medi ambient. Entre aquestes
destaca la promoció de l’ús dels transports
no contaminants amb la campanya desen-
volupada a favor del patinet i la bicicleta
amb motiu de la celebració de la Setmana
de la Mobilitat Sostenible i Segura.

A aquest treball cal sumar la campanya
que s’inicia també des de l’Ajuntament des-
tinada a crear consciència sobre la impor-
tància d’evitar malbaratar recursos i
aliments. (Pàgines 4 i 5)

Els més joves de Collbató
s’impliquen a favor del
medi ambient
Els centres d’ensenyament del municipi són protagonistes
de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
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La biblioteca inicia un programa destinat a potenciar i millorar els hàbits de lectura (Pàgina 5)

Campanya 
per a reclamar 
un millor servei
d’autobusos   
(Pàgina 7)

Collbató torna a
formar part de les
Jornades Europees
de Patrimoni   
(Pàgina 8)

El consistori promou una
campanya per a evitar
el malbaratament de

recursos i aliments

Durant la passada celebració de
l’Onze de Setembre, Collbató també
va tenir una notable presència i parti-
cipació a la celebració de la Via Cata-
lana cap a la Independència.
L’organització local va aconseguir om-
plir tres autocars, als quals es van
sumar les persones que es van despla-
çar fins a Bellvei, al tram assignat al
nostre municipi, en els seus vehicles
particulars. L’acte institucional va
avançar-se, a la nostra vila, per tal de
facilitar els desplaçaments. (Pàgina 6)

Gran 
participació
collbatonina a
la Via Catalana



2 I Collbató informa Octubre 2013

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 octubre 2013

Mossos d’Esquadra i Guàrdia 
Municipal patrullaran 
conjuntament
Properament podrem trobar als nostres carrers patrulles de proximitat
compostes per agents dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Munici-
pal. L’objectiu d’aquesta iniciativa és oferir un servei de proximitat a la
ciutadania. Els agents, que patrullaran a peu, tindran així la possibilitat
de conèixer de primera mà les necessitats dels veïns i comerciants.

4.367 collbatonins i collbatonines
Ja ha estat aprovada la xifra del padró que estableix el nombre d’habi-
tants a l’1 de gener de 2013. Aquesta estableix que al nostre municipi
resideixen 4.367 persones.

Aprovades les festes locals 
per al 2014
En el passat ple municipal s’establien les festes locals que corresponen
al nostre municipi per al 2014. Els dos dies seran el dilluns 9 de juny de
2014 i el dimarts 16 de setembre de 2014, Sant Corneli.

Dissabte 5 i diumenge
6 d’octubre
D’11 a 14 h i de 18 a 20 h
Exposició de Patrimoni Local
CASINET

Dissabte 5 d’octubre
18 h
XIV Trobada d’entitats
PLAÇA DE L’ERA

Diumenge 6 d’octubre
8 h
Caminada Popular 4000 Peus (11 i
20 km)

9 h
XV Marxa de la Gent Gran del B.
Llobregat (5 i 11 km)
«Envelliment actiu i hàbits 
saludables»
SORTIDA: PLAÇA DE L’ERA

Dissabte 12 d’octubre
De 18 a 20.30 h
Ball d’avis
Obert a tothom
CASINET

Diumenge 20 d’octubre
Mercat de la Tradició

Divendres 25 d’octubre
18 h
«Gaudim amb la Lectura»
BIBLIOTECA

Dijous 31 d’octubre
De 17 a 20 h
Concurs «Porta el teu boniato
disfressat»
Castanyera
Xocolatada
Grup musical i tallers de 
castanyes i Halloween
PLAÇA DE L’ERA

Aclariment respecte al número
anterior:
La xifra de parades del mercat de la tradició registrades el
passat mes de juny va ser de 52, i al mes de juliol, de 42.
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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

La passada diada de l’Onze de Setembre

va tornar a esdevenir una crida massiva

de la nostra societat civil a les institu-

cions. Centenars de milers de catalanes i

catalans ens van deixar un missatge prou

clar i contundent a aquells que els repre-

sentem des dels municipis, províncies, a

l’Estat i a Europa: és necessari obrir un
procés que permeti que, com a socie-
tat lliure, triem el nostre futur.

Des de l’Ajuntament de Collbató ja ens

hem pronunciat obertament sobre el sen-

timent que considerem majoritari entre la

nostra ciutadania a través de gestos com

l’aprovació de la declaració del municipi

com a territori català lliure. I continua-
rem donant suport a totes aquelles
reclamacions legítimes que provin-
guin de la voluntat popular. És la nos-

tra obligació com a administració

treballar a favor que la veu del poble sigui

escoltada.

Sóc conscient que, per a alguns, aquest

camí es pot veure com una possible font

de confrontacions i de disputes entre

aquells que fins al moment han

viscut i treballat braç a braç. Però

tinc una confiança plena, i tots
l’hem de tenir, en la maduresa
que hem assolit com a societat
i en un grau de convivència que

només es pot aconseguir entre

una població que ha estat històri-

cament hospitalària i en una terra

que sempre ha estat i serà terra de

benvinguda.

A les institucions, als seus representants

i als partits només ens queda acompanyar

les catalanes i catalans en els seus desit-

jos. Al cap i a la fi, hem de ser cons-
cients que Catalunya serà, i aquest és
un fet inapel·lable, el que la gent que
aquí viu decideixi que ha de ser. Per-

sonalment, no podria entendre una de-

mocràcia en què la legislació i el marc

constitucional o els interessos polítics se

situessin per sobre de la voluntat del

poble.

És en aquest camí on se situa l’Ajunta-

ment de Collbató. La meva responsabili-

tat com a alcaldessa i el meu desig com a

catalana no em permet situar-me enlloc

més que al costat d’aquells que aspi-
ren que el parer de Catalunya sigui
escoltat i respectat.

El futur de Catalunya

Ana Úbeda Vázquez
L’alcaldessa

A les institucions
i als seus representants

només ens queda
acompanyar les

catalanes i catalans
en els seus

desitjos

Editorial
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Els alumnes dels centres d’estudi del mu-
nicipi s’han vist implicats, al llarg de la set-
mana posterior a la celebració de la
Setmana de la Mobilitat Sostenible i Se-
gura, en una campanya dirigida a la pro-

moció del transport no contaminant. En
concret se’ls animava des de l’Ajuntament
a desplaçar-se a classe fent servir el patinet
o la bicicleta.

Per tal d’incentivar aquesta iniciativa, els
estudiants rebien cada matí, gràcies a la
col·laboració d’un grup de voluntaris, un
segell que acreditava que s’havien despla-
çat fins al centre sense emetre CO2. Els
participants a la iniciativa entraven en el
sorteig d’un lot de material esportiu. En
total han estat 146 els alumnes del CEIP
La Salut que s’hi han sumat, 95 del CEIP
Mansuet i 42 de la SI Collbató.

En patinet o bicicleta a l’escola
Dins de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura
s’animava els joves a fer servir mitjans de transport no
contaminants

Comencen 
els treballs de
recuperació 
de la bassa 
de Can Bros
A més de recuperar i 
reforçar el mur i garantir 
la retenció d’aigua, se’n
condicionarà l’entorn

Al llarg d’aquest mes d’octubre està pre-
vist que es desenvolupi l’actuació desti-
nada a la recuperació de la bassa de Can
Bros. Aquesta suposarà, entre altres tre-
balls, la tala d’arbres propers al mur per a
evitar l’efecte que provoquen les seves
arrels sobre l’estructura d’aquest, així com
el reforç, la consolidació i la reconstrucció
parcial del mateix mur. Els treballs a la
bassa pròpiament dita es completaran
amb la seva impermeabilització per tal de
garantir la retenció de l’aigua de pluja.

Els marges de la bassa
Per tal de naturalitzar la bassa s’hi plantarà
vegetació diversa als marges amb l’objectiu
de crear un hàbitat que sigui adequat per a
acollir la màxima fauna possible. La vessant
vegetal es completarà amb la col·locació
d’elements per a definir el marge de la
bassa, com pedres o troncs.

Des del desembre del 2012 fins el passat mes de juliol, les escoles Mansuet i La
Salut han treballat al voltant de la conscienciació sobre la recollida selectiva i la
prevenció de residus. Fruit d’aquest programa, els alumnes han realitzat una sèrie
de vídeos que es poden consultar al canal de Youtube «Campanya de Residus
2012-2013. Ajuntament de Collbató». En ells els estudiants tracten qüestions com
la recollida porta a porta, l’ús de la deixalleria o la separació de residus en origen.

Les escoles promouen a Youtube
la recollida selectiva i la prevenció
de residus

Els alumnes que han
acreditat fer servir

el patinet o la bicicleta
participen en un sorteig

de material esportiu
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La recepta per a evitar
els residus
Les regidories de Medi Ambient i d’Espais
Públics organitza un concurs de receptes
i de pràctiques de prevenció de residus

Amb motiu de la propera cele-
bració —del 16 al 24 de no-
vembre— de la Setmana de
Prevenció de Residus, les regi-
dories de Medi Ambient i d’Es-
pais Públics organitza un
concurs amb dues categories
ben diferenciades: d’una
banda, i amb l’objectiu de pro-
moure la consciència sobre el
que suposa el malbaratament
d’aliments, ens proposen pre-
sentar les nostres receptes ba-
sades en l’aprofitament dels
productes que fem servir; d’al-
tra banda, també podem pren-
dre-hi part explicant quines
són les pràctiques que duem a
terme per a la prevenció de re-
sidus (des del compostatge a
l’ús d’embolcalls reutilitzables).

En cada categoria se sorte-
jarà un lot de productes que
fomenten la prevenció (cabàs,
embolcall reutilitzable per a
entrepans, gerra filtradora o si-
milars). Per participar-hi es

poden enviar les receptes o l’e-
numeració de pràctiques de
prevenció de residus al correu
collbato@collbato.cat o por-
tar-les a l’ajuntament.

Amb la voluntat d’ajudar aque-
lles persones amb dificultats de
lectura o de comprensió lec-
tora, la biblioteca municipal
posa en marxa el seu programa
«Gaudim amb la lectura». Serà
el proper 25 d’octubre, a partir
de les 18 h, quan tindrà inici
aquesta proposta que té com a
finalitat crear un espai de tertú-
lia i debat entorn del món dels
llibres.

Pedra de tartera
Per tal d’inaugurar aquesta ini-
ciativa es proposarà una lectura
comuna a través de l’obra de
Maria Barbal Pedra de tartera.
La novel·la ens convida a conèi-
xer la vida d’una dona, Conxa,
a través dels seus records. Totes
aquelles persones que hi esti-
guin interessades poden ampliar
informació adreçant-se directa-
ment a la biblioteca municipal.

«Gaudim amb la lectura»
a la biblioteca municipal
Aquest mes es posa en marxa un programa
destinat a oferir suport a aquelles persones
amb dificultats per a llegir

Entre els testimonis
i receptes seran
sortejats dos lots

destinats
a fomentar la

prevenció



Enguany els actes institucionals de la
Diada s’avançaren per tal de facilitar
el desplaçament als nombrosos veïns
que van participar en la Via Catalana.
Així, a les 10.30 h tenia lloc al Racó
d’en Ponis l’ofrena floral, a la qual va
seguir el Cant dels Segadors i el Cant
de la Senyera.

L’ofrena floral
institucional
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La celebració d’aquesta passada diada de
l’Onze de Setembre va venir marcada
també a Collbató per la participació a la
Via Catalana cap a la Independència pro-
moguda per l’Assemblea Nacional Cata-
lana. A la nostra vila hi prenien part al
voltant de les 420 persones, la major part
de les quals es va desplaçar al tram de
Bellvei atorgat a Collbató.

Collbató es vesteix de groc per la Diada
La Via Catalana cap a la Independència va aplegar més de 400 persones 
al tram 294, situat a Bellvei

Foto: Raquel Morte
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El Ple Municipal ofereix el seu suport
al Pacte Nacional pel Dret a Decidir
A més s’aprovava una moció a través de la qual l’Ajuntament dóna suport 
a les entitats esportives catalanes davant l’acció d’Inspecció de Treball

El passat ple ordinari de l’Ajuntament de
Collbató celebrat el 30 de setembre venia
encara marcat per la recent celebració de
la Diada. En aquest sentit destacava l’apro-
vació d’una moció conjunta presentada
pel PSC, CiU, GIC i ERC relativa a la Via
Catalana i una segona, presentada també
pels mateixos grups, d’adhesió al Pacte
Nacional pel Dret a Decidir. El Pacte, pro-
mogut des del govern català, té com a
principals objectius «fer partícips del pro-
cés de l’exercici del dret a decidir i de la ce-
lebració d’una consulta sobre el futur
polític de Catalunya la societat civil, les ins-
titucions més representatives del país, el
món local i les forces polítiques». Totes
dues mocions van ser aprovades amb el
vot en contra del grup municipal del PP.

En defensa de les entitats 
esportives
No van ser aquests, en tot cas, els únics
textos presentats conjuntament per tots
els grups amb l’excepció del regidor popu-
lar. Al ple també s’aprovava una moció en
defensa de les entitats esportives catalanes
davant l’acció d’Inspecció de Treball. I és
que aquesta part del teixit associatiu es
veu, en els darrers temps, sotmesa a pres-

sió per les remuneracions que reben els
monitors i entrenadors per la seva tasca de
formació d’esportistes.

Pel que fa a la resta de punts destacava
l’aprovació —amb els vots a favor de PSC,
CiU i PP i les abstencions de GIC i ERC—
de l’establiment del nou servei de l’escola
de música. En aquest sentit també es van
aprovar, amb els vots a favor de l’equip de
govern i l’abstenció de l’oposició, la taxa
per a les parades, barraques, casetes de

venda, espectacles o atraccions en terrenys
públics.

La sessió també servia per a aprovar de-
finitivament el Compte General de 2012;
una modificació del pressupost mitjançant
transferències entre partides, i la liquidació
econòmica del cànon a satisfer per SOREA
SA.

El Ple aprovava
l’establiment del servei

que ofereix l’escola
municipal de música

Al ple es presentava i era aprovada per unanimitat una moció, presentada pel GIC,
en la qual es reclamava una millora del servei d’autobusos que ofereixen les línies
d’Hispano Igualadina, propietat de Mon-bus. Per tal de donar força a les reclama-
cions del consistori, s’ha iniciat una campanya per a animar la ciutadania a fer arribar
a l’Ajuntament les seves queixes per escrit mitjançant la presentació d’una instància
al consistori. Els interessats poden ampliar informació al mateix ajuntament.

Per la dignificació del servei d’autobusos
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A l’entorn de les 200 persones acompanyaven
els gegants i els grallers de l’Alzina Gran en un
dels primers actes de la celebració d’enguany de
Sant Corneli. I és que l’elevada assistència de
públic va ser un dels trets més significatius de la
celebració, com també es podia constatar en el
concert d’havaneres celebrat en un Casinet ple

d’espectadors o durant la diada castellera del dia
15 de setembre.

Homenatge a la gent gran
El tancament de la festa tornava a arribar amb
una jornada dedicada a la gent gran de la vila,
que s’iniciava al matí amb una missa solemne a
la qual seguí, al Casinet, l’actuació del Casal d’A-
vis d’Esparreguera amb diferents números musi-
cals i el tradicional dinar de germanor.

Per Sant Corneli, tradició, cultura 
popular i homenatge a la gent gran
La festivitat va comptar amb una notable participació en els
actes programats per als dies 14, 15 i 16 de setembre

L’Ajuntament de Coll-
bató, amb la col·labo-
ració de la Diputació de
Barcelona, promou un
programa d’arranja-
ment d’habitatges de
gent gran destinat a
garantir les condicions
mínimes de seguretat,
higiene i habitabilitat,
afavorint l’accessibilitat
i les condicions de vida
de les persones grans
dins de la seva llar. Re-
centment han estat tres
els habitatges sobre els
quals s’ha actuat per a
garantir l’autonomia i
la qualitat de vida dels
beneficiaris.

Arranjament
d’habitatges
per a 
l’autonomia
de la gent
gran

Recaptació en la lluita contra
l’Alzheimer
La taula informativa i petitòria situada al mercat dominical de la
rambla Mansuet el passat 22 de setembre aconseguia recollir
243,11 € que es destinaran íntegrament a combatre l’Alzheimer.
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Del 27 de setembre al 6 d’octubre el Casi-
net acollia una mostra dedicada a les bar-
raques i marges de pedra que podem

trobar al nostre municipi i a Olesa de
Montserrat. L’exposició, realitzada amb el
suport de l’Ajuntament, recull així part del
treball desenvolupat per un grup de col·la-
boradors de l’entitat local Amics del Dall a
l’entorn d’aquestes construccions. La mos-
tra aconseguia una important repercussió
assolint, només en el primer cap de set-
mana, les 500 visites. Allà els alguns han
pogut recordar temps passats a l’hora que
es promovia el coneixement i l’estima pel
nostre patrimoni.

L’activitat, inscrita dins de les Jornades
Europees de Patrimoni a Catalunya, per-
metia conèixer la pedra seca en el món
rural i natural a l’entorn sud de Montser-
rat, des de les vessants tècniques, paisat-
gístiques, socials, culturals i ambientals. 

500 persones visitaven el primer
cap de setmana la mostra sobre
l’ús de la pedra seca
L’exposició estava inscrita dins de les activitats 
desenvolupades arreu de Catalunya durant 
les Jornades Europees de Patrimoni

Dins de l’acte de presentació de la mostra
entorn de la pedra seca tenia lloc el lliu-
rament de premis del concurs organitzat
per a escollir les imatges que il·lustraran
el calendari municipal del 2014. En
aquesta ocasió el tema proposat per a re-
alitzar les instantànies era «Descobreix el
patrimoni de Collbató», dividit en quatre
categories temàtiques: patrimoni natural,
patrimoni immoble, patrimoni moble i pa-
trimoni immaterial.

Les construccions
en pedra ens ajuden
a entendre qüestions

socials o culturals de la
nostra història

Seleccionades
les imatges per
al calendari 
municipal
Les fotografies han estat
triades dins del concurs
promogut per a reflectir 
el nostre patrimoni



INCOHERENCIA 
POLÍTICA
Venimos hablando, en
otros artículos, de la situa-
ción política y económica
por la que algunos partidos
están haciendo pasar a Ca-
taluña; dicho de otro

modo, cómo anteponen sus intereses partidistas a las
necesidades de los ciudadanos de Cataluña. Este mes,
CiU, ERC-AM y GIC-E han presentado una moción
para que Collbató se adhiera al Pacte Nacional pel
Dret a Decidir, argumentando que el pueblo de Ca-
talunya, a lo largo de su historia, ha manifestado la
voluntad de autogobernarse para mejorar el progreso,
el bienestar y la igualdad de oportunidades de la ciu-
dadanía y reforzar la cultura y su identidad colectiva.

En Cataluña somos siete millones y medio de ca-
talanes, todos con nuestros valores y sentimientos.
Siete millones y medio de catalanes que hemos
hecho que Cataluña sea una sociedad rica en su cul-
tura y plural en su sociedad.

Entonces, ¿no debería, ahora, cumplir el presi-
dente de la Generalitat y sus socios de gobierno ve-
lando por el progreso, el bienestar y la igualdad de
oportunidades de toda la ciudadanía?

¿No deberían estos partidos  trabajar por los pro-
blemas reales de Cataluña y Collbató, problemas
con los que poco tiene que ver el «Gobierno Opre-
sor Español que no nos paga (como ellos dicen)»?
Señores, el problema que tiene Cataluña es que te-
nemos un Govern inactivo, que no ha hecho ni una
sola medida legislativa en 2 años que nos ofrezca
esa igualdad de oportunidades, que no ha hecho
nada para que las empresas no se vayan de Cata-
luña. Tomen nota, y sepan que lo que realmente
nos preocupa en Cataluña y en Collbató es la pará-
lisis económica a la que nos han llevado.
Lorenzo García
Portavoz PPC Collbató

Portaveus municipals
Tots els partits amb representació a
l’Ajuntament han estat convidats a participar
en aquesta pàgina.
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CUIDEM LES ENTITATS
ESPORTIVES
En el darrer ple municipal
vam presentar una moció
conjunta els grups PSC,
CiU, GIC i ERC per a de-
manar al Govern espanyol
que valori la important

tasca de cohesió social i formació que els clubs es-
portius desenvolupen a Catalunya. Una campanya
d’inspeccions de treball a les entitats esportives ha
posat de relleu la voluntat de maltractament del Go-
vern espanyol o el seu desconeixement de la realitat
socioesportiva de Catalunya.

Els clubs estan sent objecte d’expedients sancio-
nadors que poden donar motiu a multes considera-
bles; això posarà en perill la continuïtat de petits
clubs, la qual cosa ha alertat moltes entitats, ajun-
taments, consells esportius i federacions que s’han
mobilitzat per demanar un millor tracte de l’Estat.
Els socialistes de Catalunya vam mostrar el nostre
desacord presentant una proposta de resolució al
Parlament de Catalunya el passat 27 de juny, on el
Parlament insta el Govern de la Generalitat a nego-
ciar amb el Govern de l’Estat una modificació́ de la
legislació per tal de reduir el percentatge de cotit-
zació de l’esport amateur.

Cal deixar clar que les quantitats que reben els
monitors, entrenadors i àrbitres no professionals
han de ser considerades com a no salarials i no sot-
meses a l’obligació de cotitzar a la Seguretat Social.
Entenem que el sector esportiu ha de regularitzar-
se, però demanem que es valori en justa mesura el
gran treball de voluntariat que s’hi està realitzant.

L’esport com a espectacle és un gran negoci;
però l’esport formatiu dels clubs i escoles dels po-
bles no fa milionari ningú. No ens el carreguem.
Cuidem-lo!!!

Agrupació socialista de Collbató

MÉS QUE PUDORS
Són molts els veïns que
han detectat que sovint, al
vespre, una intensa i des-
agradable pudor arriba a
Collbató. Es tracta d’una
pudor com de deixalles,
alguns diuen que «crema-

des». Aquestes pudors provenen de la gran amplia-
ció de l’abocador de Can Mata, als Hostalets de
Pierola. És un tema que ha preocupat des de fa
temps el GIC i sobre el qual hem presentat nombro-
ses iniciatives per a solucionar-lo. La gestió de l’e-
quip de govern, en canvi, ha estat negligent i
incompetent a parts iguals, ben diferent d’altres
ajuntaments afectats.

Per començar, han negat repetidament que hi
hagués un problema: l’anterior alcaldessa va afirmar
que la pudor no afectaria mai Collbató, i l’actual
equip de govern nega sentir-la i nega el problema
dient que pocs veïns es queixen.

Continuen desinteressant-se pel que passa i fiant-
se de la informació que els envia l’abocador. Últi-
mament, els hem hagut d’informar nosaltres del
trencament d’un filtre, i fins i tot l’exalcalde va posar
en dubte dades de què disposem que posen de ma-
nifest que no són només pudors molestes, sinó que
s’emeten compostos perillosos per a la salut.

Finalment, han estat extremadament negligents.
Davant del mandat del Ple, aprovat per unanimitat,
de cridar el servei de vigilància atmosfèrica per de-
tectar elements perillosos, es va sol·licitar per a de-
tectar males olors, amb la consegüent negativa de
la Generalitat.

Si vostè ha patit aquestes males olors, queixi’s a l’A-
juntament i/o digui’ns-ho a nosaltres. Perquè és obvi
que negant el problema, no mostrant-hi interès i ac-
tuant de manera negligent mai no ho solucionaran!
Grup d’Independents de Collbató
www.collbatogic.org

El Govern Espanyol estima
Catalunya i els catalans.
Això és el que ens diuen
cada dia, i alguns dies, di-
verses vegades. Però no
són les paraules el que
compta. El que compta
són els fets. I n’estem farts,

molt farts, dels seus fets, de les seves amenaces, dels
insults, dels incompliments, de recursos al tribunal
constitucional, i també farts d’invasions en les nos-
tres competències... Estem farts que ens estimin així.

La darrera mostra són els pressupostos generals:
uns pressupostos que no són, precisament, una in-
vitació al diàleg ni una mostra d’inversió en Cata-
lunya d’una manera justa i necessària.

Aquests pressupostos sí que són coherents amb
la política de l’Estat espanyol envers Catalunya.
També són coherents amb les polítiques lingüísti-
ques que es volen imposar amb la llei d’educació
del ministre Wert i amb les polítiques que es duen
a terme en altres llocs on es parla català i governa
el Partit Popular (a la Franja o a les Illes). També són
coherents amb les actituds gens dialogants (per dir-
ho suau) i gens conciliadores dels membres de l’e-
xecutiu central respecte de qualsevol demanda que
vingui de Catalunya...

També fa dies que sentim cants de sirena que ens
parlen de terceres vies, de mediacions per part d’un
monarca qui m’abstindré de qualificar..., de diàleg,
de modificació de la Constitució...

Nosaltres, el que volem és molt simple: consul-
tar al poble si vol seguir així o construir un estat
propi. Un estat propi vol dir la plena sobirania i la
independència.

Perquè, com va dir fa uns dies el president Mas,
«si la gent vota llibertat, l’any que ve Catalunya serà
lliure».
Lluís Capdevila
CDC Collbató

JUNTS HO FEM 
POSSIBLE
Després de la històrica
diada de l’Onze de Setem-
bre, els qui la vam viure
encara ens emocionem
quan ho recordem. Perquè
aquell dia, més enllà dels

2 milions de persones o els 400 km, la Via Catalana
va ser un crit de llibertat que va mobilitzar tot un
país de manera que va marcar un abans i un després
en la història, un canvi que suposa que mai més ens
conformarem amb engrunes, ara volem la llibertat.

El més important és que el protagonista d’aquest
episodi que marcarà la nostra història és la societat
en el seu conjunt, que ha mostrat un cop més el seu
desig i les ganes de lluitar per un futur digne.

I Collbató ha tornat a demostrar la seva vitalitat.
Emociona veure els nostres veïns i veïnes mobilitzats
de la manera com ho van fer. I és que centenars de
collbatonins i collbatonines vam viure en primera
persona la Via Catalana; molts, desplaçant-se a ter-
ritoris on més gent es necessitava, i per això els fe-
licitem pel seu esforç i empenta.

Però a això cal afegir les gairebé 350 persones
que vam formar part del tram 294. Quatre autocars
i un centenar de persones en els seus vehicles vam
desplaçar-nos a Bellvei, on vam compartir amb veïns
del municipi i d’altres indrets del país un dia històric.
És per això que agraïm a l’Assemblea de Bellvei la
seva hospitalitat amb Collbató.

Però tot això no hauria estat possible sense l’es-
forç i entusiasme de la gent de l’Assemblea territo-
rial de Collbató, que durant mesos han treballat per
fer que aquesta mobilització no només fos un èxit,
sinó que també quedés gravada al cor de tots els
que hi vam ser. A tots vosaltres, felicitats i gràcies!

facebook.com/esquerra.collbato
@ERC_Collbato
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Amb una conferència a càrrec
del professor Carles Parellada
es donava el tret de sortida,
aquest passat 6 de setembre,
al curs escolar 2013/2014 al
municipi. La xerrada, sota el
títol «L’educació, un encaix de
complicitats», comptava amb
la presència de la regidora d’E-
ducació, Concepció Alsina, i de
la regidora d’Atenció Ciuta-
dana, Mercè Dedeu. En finalit-
zar, els assistents van compartir
un aperitiu amb la presència
de professionals dels centres
educatius.

Per a aquest curs escolar, la
llar d’infants municipal, les
dues escoles i l’institut de Coll-
bató sumen un total de 991
alumnes matriculats. A més de
la formació reglada, enguany
destaca l’entrada en funciona-
ment de l’Escola Municipal de
Música.

Comença el curs escolar
2013/2014
El 6 de setembre, amb un acte al Casinet,
es donava per iniciat el present curs

A Collbató,
enguany, són prop
d’un miler els joves
i infants matriculats
als centres escolars

La parròquia acull 
l’estrena d’una simfonia
d’Ian Stewart
Izumi Kando i Guillem Calvo interpretaven
un concert amb peces per a orgue i violí

El programa de concerts dels
Amics de l’Orgue a la parrò-
quia de Sant Corneli ens oferia
el passat 22 de setembre la
possibilitat d’escoltar per pri-
mera vegada la simfonia per a
violí i orgue del compositor Ian
Stewart. L’estrena de la peça,
escrita expressament per a
l’instrument de la parròquia,
tenia lloc dins del concert de
Guillem Calvo —violí— i Izumi
Kando —orgue—, en el qual
també van sonar peces de
Charles Gounod, Naji Hakim,

Josef Rheinberger i William
Lloyd Webber.

Final del cicle
Aquest concert era l’últim del
cicle de concerts d’estiu pro-
gramats des del mes de juliol
per l’entitat collbatonina. En
tots quatre casos —tant en
aquest com en el concert d’or-
gue a quatre mans, el de cor i
orgue i el de veu i orgue— ha
estat l’instrument de l’església
el principal protagonista de la
programació.



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
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Dues curses llargues —de 5 i
10 quilòmetres de recorre-
gut— i les curses infantils soli-
dàries —de 600 i 1.500
metres— componien el pro-
grama de la que ha estat la
quarta edició de la Collbato-
nina, celebrada aquest passat
21 de setembre. Novament, la
prova va tornar a aplegar cen-
tenars de corredors de dife-
rents clubs i categories en una

jornada que va constituir una
festa de l’esport a l’aire lliure.

Els guanyadors
Pel que fa als resultats, a la
cursa de 10 quilòmetres es van
imposar Antonio Godoy i Rosy
Titos en les categories mascu-
lina i femenina, mentre que els
primers de creuar la meta a la
cursa de 5 quilòmetres van ser
Òscar Plaza i Neus Cantas.

La Collbatonina 
es consolida
Centenars d’esportistes prenien part 
en la quarta edició de la cursa

Les activitats físiques
municipals, en marxa
Un curs de gimnàstica per a la gent gran i
un altre de pilates formen les propostes
de la Regidoria d’Esports

Dins de les nombroses activi-
tats amb les quals s’inicia el
curs esportiu al nostre municipi
també en trobem dues de pro-
mogudes des de l’Ajuntament.
En concret, aquest passat 12
de setembre s’iniciaven les
classes del curs de gimnàstica

per a la gent gran i del de pila-
tes. Pel que fa al primer, ofereix
a les persones més grans de 60
anys la possibilitat d’exercitar-
se tres dies a la setmana amb
les sessions que es duen a
terme al Casinet.

Curs de pilates
Per la seva banda, el curs de pi-
lates té lloc dos cops a la set-
mana al gimnàs de les
antigues escoles. Per a més in-
formació sobre la proposta
d’activitat física municipal pot
consultar-se a l’Ajuntament al
telèfon 937 770 100.

El Casinet i el
gimnàs de les

antigues escoles
són els dos espais
on es duen a terme

les activitats


