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L’Ajuntament de Collbató, a instàncies de
l’anterior regidoria de Medi Ambient va endegar
la realització de l’Auditoria Ambiental a través de
la Diputació de Barcelona, document que hauria
de marcar les directrius d’actuació en tots el
àmbits municipals per tal d’obtenir els objectius
de sostenibilitat del municipi de Collbató.

Fórmula d'actuació: Per a la consecució d'un
Collbató amb futur i sostenible, hem de ser
capaços d'imaginar entre tots un model de poble viu,
dinàmic i participatiu. L'única equació que pot fer-ho
realitat és:

Creació del centre urbà i de comerç: Collbató
necessita articular un centre urbà dinàmic i, per tant,
generador d'activitat, perquè aquesta és tal vegada
l'única solució sosteniblement viable per contrarestar
el problema de baixa densitat que pateix el municipi
(10 habitatges per Ha) el qual suposa el principal
causant del dèficit econòmic crònic que ha acabat
convertint Collbató en un dels pobles més endeutats
per càpita de tot Catalunya. A més no compta amb
locals aptes per al comerç ni amb espais destinats a
vivenda social i bona part dels habitatges actualment
existents no són de primera ocupació. Per això, en
pocs anys hem pogut veure com diversos comerços i
serveis existents al casc urbà han hagut d'anar tancant
progressivament

Arribat el moment d’actuar, l’Ajuntament ha
manifestat en més d’una ocasió els seus dubtes
sobre la possibilitat d’aplicar les recomanacions
de l’Auditoria ja que molts dels punts d’aquest
xoquen frontalment amb les seves urgències, tal
com demostren els fets següents:
a) Projecte de requalificació de 25 Hes de sòl
rústic per a convertir-lo en industrial.
b) Proposta de requalificació de 15 a 20 Hes de
sòl d’equipaments a urbanitzable.
c) Votació en contra per part de l’alcalde i quatre
regidors del grup socialista de la moratòria de
requalificacions de sols rústics fins a la
redacció del PEI i l’Agenda 21 Local,
presentada per CiU, ERC i l'exregidor
independent del PSC i actual membre del GIC,
Joan Sanz, fet que va provocar la dimissió
d’aquest.
ELS RESULTATS DE LA MALA GESTIÓ
. Dèficit municipal superior als 7 milions d'euros
. Inexistència d'un centre de poble i dispersió
. Impossibilitat d'activar el comerç
. Manca de locals per a activitats
. Especulació del sol rústic
. Creixement incontrolat
. Insostenibilitat

PLA D’ACCIÓ AMBIENTAL+ AGENDA
21 + PLA ESTRATÈGIC INTEGRAL =
MODEL DE POBLE SOSTENIBLE

Línies d’actuació: Amb L’objectiu final de:
a) Garantir la qualitat ambiental de Collbató
b) Definir un planejament urbanístic coherent, rigorós
i sostenible, ens adherim totalment a les línies
estratègiques marcades per la proposta de PAA i que
bàsicament són les següents:
1.- Preservació i consolidació dels espais
naturals i rurals de Collbató
2.-Estructuració de l’espai urbà
3.- Activar el potencial turístic i cultural de
Collbató com a motor econòmic del municipi
4.- Reducció de l’ús dels recursos naturals a
Collbató
5.- Implicació de la gestió municipal de
l’Ajuntament de Collbató en el procés de
sostenibilitat
6.- Promoció de l’educació ambiental
7.- Elaboració de l’Agenda 21 Local

El GIC està desenvolupant un projecte de centre de
poble en base a les premisses següents:
Els collbatonins han d'acudir-hi d’una forma fàcil i
natural. Ha de comptar amb transport públic i un
ampli espai d’aparcament per tal de facilitar l’accés a
aquells qui vinguin dels barris més allunyats del
municipi.
Ha de ser proper a aquells llocs on la família hi
acudirà de forma molt habitual: l'escola, el parc
infantil, la zona esportiva, les botigues, el banc...
El tipus de vivenda d'aquest sector ha de ser
assequible a l'economia de classe mitjana i alhora
integrat a l'entorn i respectuós amb l'arquitectura
tradicional de Collbató, amb un determinat nombre
d’habitatges de tipus protegit, per tal de fer possible,
d'una vegada per totes, que els fills de Collbató que
vulguin emancipar-se o formar una nova llar puguin
fer-ho, si ho desitgen, quedant-se al seu poble
d’origen.

DONEM ALS NOSTRES CARRERS,
JARDINS, PLACES I ESPAIS EL NOM DE
LA NOSTRA GENT

. UNA VELLA REIVINDICACIÓ:
MUSEU D’ORGUES I
INSTRUMENTS....
... I UNA NOVA: BIBLIOTECA PÚBLICA

Collbató

és un municipi que tot i tenir la consideració
de “poble petit” té una gran extensió territorial i
també molts carrers, places, jardins o miradors, però
que no responen a cap nom determinat... espais que
un dia a més d’inaugurar-los, caldrà batejar-los amb
un nom representatiu.
A Collbató també tenim un bon nombre de
personatges singulars que resten en una llista d’espera
imaginària, fins què algú es digni honorar-los posant
el seu nom en algun espai d’aquell poble amb el qual
van estar tan relacionats. Molts d’ells gaudeixen de
carrers amb nom propi a grans ciutats , però aquí
encara no hem estat prou hàbils com per fer-los
“nostres”. Tirar endavant una iniciativa d’aquesta
mena pensem que a més de contribuir a mantenir la
memòria històrica i el reconeixement envers aquells
qui més s’ho mereixen, contribueix a atorgar al poble
aquesta imatge de lloc d’interès històric i cultural que
tant ens interessa projectar de cara a l’exterior.
Per citar-ne alguns podríem parlar de: els orgueners
Gabriel Blancafort i Silvio Puggina, la família
Rogent, el jurisconsult Francesc Maspons, els exalcaldes Francesc Casanoves, Francesc Castells, Josep
Jorba, Josep Raventós i Andreu José, els promotors
germans Ollé, la cantant Núria Feliu, el mestre
Manuel Chávarri, el ceramista Enric Serra, els
esportistes Josep Moratalla i Ladislao Kubala, els
pintors Germans Lorenzale... i una llista oberta a les
propostes de tothom.

Fa ja molts anys que es parla del museu d’orgues,
però mai arriba i sempre hi han prioritats que
impedeixen que aquest museu, que tothom te clar
que Collbató es mereix, arribi a ser una realitat. No
fa tant de temps, que un dels possibles
emplaçaments, l’antic Sindicat, tot i tractant-se d’un
edifici protegit, va ser enderrocat.
Gràcies a iniciatives particulars, cal dir que a
Collbató comptem també amb una invaluable font
de documentació relacionada amb els orgues així
com amb una important col·lecció d’instruments
musicals que ara per ara, i com a conseqüència del
poc entusiasme del nostre Ajuntament, es troben
dipositats a l’escola de música d’Esparreguera.
La nostra proposta és ben realista i possible: som ja
gairebé 3000 habitants, xifra mínima necessària per
assolir una Biblioteca com cal, dins la xarxa de
Biblioteques de la Diputació, i disposem d’un local,
el Casinet, que amb la construcció del Casal restarà
infra-utilitzat. Reunir en aquest local la Biblioteca i
el museu d’orgues i instruments pot donar la solució
definitiva i una empenta cultural a Collbató
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