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educació
SES Collbató

Carrer Tarragona  s/n. Telèfon 93 777 98 37
Serveis complementaris: menjador i extraescolar

Centres d´ensenyament no obligatori
Dates de preinscripció, del 4 al 15 de maig
Centres a Collbató

Llar d´Infants Municipal l´Abellerol
Passeig de la Fumada, 4/6 Telèfon 93 777 99 80
Serveis complementaris: menjador i acollida

Aula de Música Jordi Planas
Carrer de Pau Bertrán, 25
Telèfon E.M. Esparreguera 93 777 46 01 Ajuntament 93 777 01 00

A l´Escola de Música i Dansa d´Esparreguera les tardes de 17 a 20h.
o bé a l´Ajuntament de Collbató de dilluns a divendres de 9 a 14h. i
dijous de 17 a 19h.

CENTRES EDUCATIUS DE COLLBATÓ
Preinscripció curs 2009-2010    Ajuntament de Collbató)

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Trobareu la sol.liciud a:
-En el mateix centre
-A internet a l´adreça http.//www.gencat.cat
-A les oficines de l´Ajuntament

CAL PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL.LICITUD:

-Original i fotocòpia del llibre de família o altres docuemnts relactius
a la filiació.

-Original i fotocòpia del DNI de les persones sol.licitants (pare-
mare, tutor-tutora, guardador-guardadora de fet) o de la targeta de
residència on consta el NIE i7o passaport si es tracta de persones
estrangeres. En cas de secundària, si l´alumne té DNI, cal presentar
l´original i fotocòpia.

-Original i fotocòpia del TIS (Targeta d´Identificació Sanitària) de
l´alumne.

-Original i fotocòpia del carnet de vacunacions o certificat mèdic
equivalent.

-3 fotografies tipus carnet (CEIP i SES), 2 fotografies tipus carnet
(Aula de Música)

-En el cas que s´hagin de justificar els criteris de prioritat, cal
presentar la documentació que demani del Departament d´Educació.

Informació complementaria

-A l´Aula de Música tota la documentació, juntament amb la
domiciliació bancària, s´ha de presentar en el moment de formalitzar
la matrícula. Per fer la preinscripció només cal presentar el full de
preinscripció.

-La sol.licitud s´ha de presentar preferentment al centre sol.licitat
en primer lloc.

-En tots els casos es demana original i còpia. L´original es retornarà
un cop contrastat amb la còpia que se´n presenta.

-La falsedat o el frau en les dades aportades comporta la invalidació
dels drets de prioritat que puguin correspondre.

-S´ha de presentar una sol.licitud per alumne/a. Els duplicats es
penalitzaran.

EL CALENDARI DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA EL
PODREU CONSULTAR A:

-Els taulers d´anuncis dels centres educatius.
-A les oficines de l´Ajuntament i a la pàgina web
http://www.collbato.cat
-A la web del Departament d´Educació de la Generalitat
http://www.collbato.cat

CENTRES ON INSCRIURE´S

Centres d´ensenyament obligatori
Dates de preinscripció, del 23 de març al 3 d'abril
Centres a Collbató

CEIP Collbató
Passeig de la Fumada, 8 Telèfon 93 777 06 72
Serveis complementaris: menjador, acollida i extraescolars.

CEIP La Salut
Passeig de les Escoles, 5-7 Telèfon 93 777 0019
Web: www.xtec.cat/ceip-la-salut
Serveis complementaris: menjador, acollida i extraescolars

MÉS INFORMACIÓ

Collbató té delimitades dues àrees d´influència adscrites als dos
centres d´educació infantil i primària. En el mapa adjunt hi ha
delimitades ambdues zones.

La part superior del mapa (rosa) correspon a la zona del CEIP
Collbató

La part inferior del mapa (blau)correspon a la zona del CEIP La
Salut.

educació
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Editorial

sumari

Tot sembla indicar que l´any que acabem d´encetar no serà fàcil. Segons els
experts, la crisi tocarà fons durant els propers mesos i, per tant, durant aquest
període veurem incrementar la taxa d´atur i també la llista d´empreses i comerços
que fan fallida.

A Collbató la crisi ens està passant factura per partida doble, perquè a les dificultats
actuals cal afegir-hi les que arrosseguem des de fa anys. Justament ara, que semblava
que albiravem una sortida a mig termini, les coses han començat a girar-se i podríem
dir que, en el nostre cas, està plovent sobre mullat. I mai millor dit, perquè Collbató,
a més, ha estat un dels municipis del Baix Llobregat més afectats pel temporal de
vent del fatídic dissabte 23 de gener, amb unes destrosses valorades, grosso modo, al
voltant dels 100.000 euros només en béns de caràcter públic.

Però no és hora de lamentar-nos, doncs hi ha qui diu que sense dificultats no
existiria la possibilitat d´idear remeis. Evidentment nosaltres no tenim mitjans per
posar remei a la crisi econòmica que afecta al país, però si que estem fent mans i
mànigues per tal d´evitar que aquesta situació passi una factura excessiva al nostre
municipi.

Nosaltres tenim molt poca indústria i escassos serveis, per tant no podem arriscar-
nos a perdre el poc que tenim. La construcció, per altra banda, és en aquests moments
tan testimonial, que els ingressos municipals per taxa d´obra no poden ser més
baixos. No només no es fan cases noves, perquè no es venen, sinó que ni tan sols es
realitzen reformes, una activitat que a Collbató sempre havia generat ocupació.

Per tant, cal reaccionar, i cal fer-ho de seguida, perquè si els paletes, els guixaires,
els fusters, els pintors i els lampistes no tenen feina, se´n ressent tothom, començant
pels establiments d´hosteleria i resta de comerços locals, que veuen com dia rere dia
minva dramàticament bona part de la seva clientela habitual.

El Govern espanyol ha atorgat 669.000 euros al nostre municipi, per combatre
els efectes de la crisi econòmica. L´equip de govern ha presentat una proposta
d´actuació que pensem que és la més adeqüada, perquè genera i manté l´ocupació, i
també perquè convé que a Collbató no cessi, de cap de les maneres, l´activitat dels
industrials locals.

Collbató sempre ha sabut treure´s conills del barret, en el moment que han vingut
mal dades. Quan la fil.loxera va deixar molts pagesos sense feina, van sorgir empreses
locals que desplaçaven viatgers a Montserrat en burro pel Camí Vell, i quan la nova
carretera de Monistrol va convertir en obsoleta aquesta activitat, hi va haver qui va
començar a fabricar orgues.

Quan els recursos naturals són escassos, la imaginació és sempre la millor arma.
Per tant, si ens n´hem sortit altres cops, aquesta vegada, entre tots i sumant esforços,
també ens en sortirem.

Un any difícil, però superable.

Josefina Martínez
Alcaldessa de Collbató

«Collbató sempre ha
sabut treure´s conills del
barret, en el moment
que han vingut mal
dades. Quan la fil.loxera
va deixar molts pagesos
sense feina, van sorgir
empreses locals que
desplaçaven viatgers a
Montserrat en burro pel
Camí Vell, i quan la nova
carretera de Monistrol va
convertir en obsoleta
aquesta activitat, hi va
haver qui va començar
a fabricar orgues. ».
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Collbató demà

Hi ha qui creu que les crisis poden ser
bons moments per reorganitzar empreses i
redefinir projectes per al futur, i això també
és aplicable a Collbató. Què tenim ara
mateix? Un dèficit municipal de 7 milions
d’euros, un poble descuidat, sense serveis

ni equipaments bàsics, i un equip de govern desorientat i
sense projecte de poble. Però també tenim un entorn natural
privilegiat, una situació idònia prop de Barcelona, un ric
patrimoni històric i cultural…

Ja és hora, doncs, de posar-se a treballar per reduir les
amenaces i aprofitar les oportunitats. Toca fer una revisió
del Pla General Urbanístic que freni el creixement urbà
horitzontal i extens i els polígons industrials desmesurats i
que faciliti, en canvi, la compactació de la trama urbana,
l’adequació dels barris, l’establiment de comerços i serveis i
la cohesió social. Toca que l’Ajuntament es posi a estalviar
de veritat (començant pel sou dels regidors) i busqui
inversions realistes i adequades a Collbató. Toca posar en
marxa plans ja aprovats com el Pla Estratègic, l’habitatge
social i el Parc Rural. Toca elaborar el Pla d’Equipaments, el
Pla de Desenvolupament Turístic, el Pla de Protecció del
Patrimoni …

No calen grans inversions per fer aquestes actuacions
inicials, però sí que cal voluntat política, dedicació dels
regidors, complicitat de les administracions superiors i
participació ciutadana. El repte és gran i tots som necessaris
en el Collbató de demà.

El passat divendres 6 de febrer, es va
celebrar a Martorell una reunió entre els caps
de llista de la comarca i els diputats al
Parlament i al Congrés de Madrid del grup de Convergència i
Unió, per parlar de dèficits d’infraestructures a la comarca.

El grup de CiU a
l’Ajuntament, a través del
seu regidor Enric Serra, va
sol·licitar al diputat del
Congrés senyor Carles
Campuzano que s’interessi
per l´asfaltat dels laterals
de l’A-II al seu pas per
Collbató, que depèn del
Ministerio de Fomento y
Obras Públicas.

Es varen entregar fotografies de l’estat de degradació de
l’asfalt dels laterals i explicant, sobretot, els forats que es
formen quan plou amb el perill d’accidents que generen i el
trànsit que suporten, sobretot en sentit Lleida.

En els anys 2003-2007 Fomento ja va prometre arreglar
l’asfalt dels laterals i ja portem reiterats incompliments.

GRUP MUNICIPAL DE CIU

BENVINGUT MR. MARSHALL

Collbató rebrà més de 600.000 euros
de l’Estat amb el Fons Estatal d’Inversions
Local. Asseguren que l’objectiu d’aquest
fons és fomentar la ocupació i millorar les infraestructures locals.
L’equip de govern ha aprovat una proposta amb 10 actuacions, i
asseguren que donaran feina a 40 persones. Creiem que és millor
invertir aquests diners en petites actuacions que no pas haver-los
destinats a una sola gran obra. Benvinguts siguin, i felicitem als
serveis tècnics municipals per l’esforç que han dedicat per poder
preparar aquests projectes en un temps tant limitat.

Però ens preguntem si això soluciona realment el problema del
finançament local. És un problema endèmic. Els ajuntaments han
estat corresponsables en la gestió dels interessos públics, han
finançat serveis que no els corresponen i ho han fet amb uns
mecanismes tributaris molt condicionats. Des de fa anys, el
municipalisme català demanda una solució a aquest problema. És
un problema estructural, que necessita una solució estable. La
resposta del govern espanyol és que no té intenció de revisar el
finançament local fins al 2011.

En moment de crisi econòmica com l’actual presenten aquesta
inversió milionària, un caramel pels ajuntaments, un efecte
mediàtic, l’estat actua, així ens ho recordaran els cartells en cada
obra. Però novament han passat per sobre de l’Estatut, la
competència en àmbit de cooperació local és exclusiva de la
Generalitat.

Un caramel no ens solucionarà el problema de desnutrició de
les arques municipals i mantenim els nostres dubtes sobre la creació
de llocs de treball, però Mr. Marshall ja ha arribat, aquesta vegada
representat pel Senyor Zapatero.

Collbató té mala sort?
Hi ha persones que afirmen que Collbató

té mala sort perquè només es parla del poble
quan hi ha desgràcies. Aquesta afirmació

no és exagerada, perquè als darrers anys el municipi ha estat
notícia a causa d´incendis, aiguats, nevades, calamarsades o
temporals de vent, o bé perquè alguns, malbaratant el nom de
Montserrat, han aprofitat per divulgar que els projectes de
desenvolupament econòmic i social de Collbató representen
una amenaça per la nostra muntanya.

Nosaltres pensem que, pel que fa a excepcionalitat
meteorològica, Collbató no té ni més ni menys sort que altres
indrets de l´àrea mediterrània, on la climatologia de tant en
tant ofereix algun tipus de sorpresa. Fins i tot ens atreviríem a
dir que som més afortunats que la gran majoria de municipis,
perquè aquí tenim el Parc de Bombers Voluntaris i també un
grup de ciutadans altruistes que sempre que es produeix algun
fet excepcional es mobilitzen amb diligència i eficàcia per
restablir la normalitat al més aviat possible.

Si en alguna cosa té mala sort Collbató -pensem- és amb el
principal grup de l´oposició, els del GIC, perquè a més de
practicar una política d´oposició sistemàticament destructiva i
completament aliena a la realitat, quan al poble hi ha alguna
desgràcia acostumen a desaparèixer. Els dies que hem patit els
efectes del temporal de vent, ni tan sols s´han adreçat a l´equip
de govern per oferir la seva col.laboració; s´han estimat més
invertir les seves energies practicant la seva especialitat més
destacada: la demagògia.

Vies de servei de la A-2
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«El projecte d´ampliació de sòl industrial Les Ginesteres
II és impecable.» Aquesta és la qualificació definitiva
que -segons l´alcaldessa de Collbató, Josefina
Martínez- es pot derivar de l´estimació favorable del
DPTOP de la Generalitat de Catalunya, en relació al
recurs d’alçada presentat per l´Ajuntament de Collbató
defensant la idoneïtat del projecte original.

L´alcaldessa ha expressat la seva satisfacció per la
resolució final adoptada per la
Generalitat de Catalunya, però al
mateix temps ha lamentat el
retard a què ha estat sotmesa la
tramitació d´un projecte que,
segons la seva opinió, «s´ha
pogut demostrar que era
impecable des del punt de vista
tècnic, mediambiental i també
jur ídic,  tot i  que les
conseqüències del retard són
greus, doncs la previsió de l´equip
de govern era que a dia d´avui
aquest projecte estés en plena
execució, la qual cosa hauria
col·laborat a sanejar les arques
municipals, a fer realitat un
seguit de projectes i, sobretot, a
dinamitzar l’activitat econòmica
del poble.»

El grup socialista, encapçalat per
Josefina Martínez, va decidir
presentar-se a la reelecció a les
passades eleccions manifestant
obertament la ferma decisió de
tirar endavant aquest projecte
com a solució de futur pel
municipi, tenint en compte, a
més, que aquesta iniciativa
comptava amb el consens dels
grups municipals de CiU i ERC.
Les eleccions del 2007 van
atorgar majoria absoluta als
socialistes i aquesta àmplia
victòria va ser interpretada pel

grup municipal com un aval per tirar endavant el
projecte amb plena legitimitat.
Però, tot i el resultat atorgat per les urnes, durant els
dos anys següents a la celebració dels comicis el GIC,
principal grup de l’oposició, ha endegat tota mena
d´accions contra qualsevol intent d’ampliació de sòl
industrial per part del consistori, fins i tot potenciant
activament la campanya «Salvem Montserrat». Josefina
Martínez qualifica aquesta actitud d´irresponsable i

lamenta «que el GIC no hagi estat
a l’alçada de les circumstàncies -
i necessitats- del poble, tractant
d´avortar el projecte des dels seus
inicis i predicant falses alarmes
per guanyar-se el favor de sectors
concrets de la població sensibles
a un determinat t ipus de
consignes.»

L´equip de govern, en conjunt,
considera que «el procés viscut
des de l´inici de la tramitació del
projecte ha suposat una llarga
batalla que sovint ha resultat
ingrata, amarga i  en
determinants moments fins i tot
decebedora, doncs, en el fons,
tant l´equip de govern com els
seus assessors tècnics i jurídics
sabien des del primer moment que
aquest era un projecte honest,
respectuós amb l’entorn natural
i social del municipi, i carregat
de bones intencions, ja que la
seva finalitat és situar Collbató
en el nivel l  de progrés que
realment es mereix»..

L´estimació favorable emesa pel
Departament de Polít ica
Territorial i Obres Públiques no
tanca definitivament el procés,
però sí que dóna el vistiplau
perquè continuï la tramitació i
al mateix temps senta les bases
pel desenvolupament de sector.

IMPECABLE!

El Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya resol
favorablement el recurs presentat per l´Ajuntament de Collbató i avala la idoneïtat del projecte

d´ampliació de sòl industrial Les Ginesteres II de Collbató.

La Generalitat recolza el projecte
d'ampliació de sòl industrial Les

Ginesteres promogut per
l'Ajuntament de Collbató i presentat

públicament a inicis del 2007
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COL.LABORACIÓ ENTRE LES COVES

DEL SALNITRE I EL
CLUB TR3SC

Recentment ha entrat en
vigor la col·laboració de les
Coves del  Salnitre de
Collbató amb el Club TR3SC
(2x1 en entrada general). El
Club TR3SC és una iniciativa
conjunta de Televisió de

Catalunya, Catalunya Ràdio, el Departament de
Cultura de la Generalitat de Catalunya, Iberautor,
Prometeatre, Servicaixa i Tel.Entrada, que permet
viure amb més intensitat que mai el món de la
cultura amb descomptes i activitats exclusives pels
socis.

ÈXIT DELS ALUMNES DEL SES
COLLBATÓ

Els dies 19 i 21 de gener els alumnes de 3r
d’ESO del SES Collbató van participar en la 3a
edició del concurs Pica Lletres emès al Canal Blau
de Vilanova i la Geltrú. Pica Lletres és un concurs
lingüístic que consisteix en lletrejar paraules en
català i respondre a qüestions (autor, argument,
significat paraules o expressions...) relacionades
amb els llibres. El grup A va treure molt bon
resultat i es va situar en el número 1 del pica
rànquing. El grup guanyador d’aquesta edició,
participarà a la gran final que se celebrarà a
Barcelona al mes de maig i s’emetrà per Locàlia
TV. Podeu veure els dos programes enregistrats a
Vilanova a http:www.canalblau.cat, multimedia-
videoteca-picalletres- edició 30 de gener i 13 de
febrer.

FI DE LES RESTRICCIONS D´AIGUA

El Govern de la Generalitat ha aprovat recentment la derogació
del Decret 84/2007, de 3 d´abril de 2008, mitjançant el qual es van
adoptar mesures excepcionals i d´emergència en relació als recursos
hídrics, degut als problemes ocasionats per la intensa sequera que
va patir el país sobretot durant la primera meitat del 2008.

Actualment, gràcies a les precipitacions regulars que s´han
registrat als darrers mesos, la situació s´ha anat normalitzant i les
reserves d´aigua han recuperat els nivells habituals.

Tot i això, l´Ajuntament de Collbató recomana a la població fer
un ús responable de l´aigua, que és
un bé cada cop més escàs i preuat,
aplicant de forma quotidiana els
hàbits domèstics que s´aconsella
adoptar per no malbaratar aquest
recurs tan essencial:

-Dutxeu-vos en comptes de
banyar-vos, ja que l´estalvi d´aigua
és força considerable.

-Uti l i tzeu la rentadora i  e l
rentavaixelles només quan estiguin
plens, ja que el consum d´aigua és
el mateix a plena càrrega que mig
buits.

-No deixeu l´aixeta oberta mentre
us renteu les dents o mentre us
ensaboneu les mans; és preferible
obrir i tancar l´aixeta diversos cops
que malbaratar un o dos litres
d´aigua sense necessitat.

-Sempre que pugueu, aprofiteu les aigües grises (rentavaixelles,
rentadora, etc...) per a reutilitzar-la als sanitaris. Hi ha sistemes
que permeten realitzar aquesta operació a la llar de forma
automatitzada. Informeu-vos-en.

-Per poc que pugueu, no utilitzeu aigua potable per regar les
plantes. Utilitzeu aigua de la pluja emmagatzemada en dipòsist
connectats als baixants de la teulada o bé instal.leu un sistema de
reg gota a gota, que és el que estalvia més aigua.

-Si teniu piscina, eviteu omplir-la amb aigua de la xarxa; és
preferible i molt més econòmic adquirir-la directament a un
subministrador d´aigua a l´engròs.

-Si detecteu una fuga a casa vostra, repareu-la immediatament, o
comuniqueu-ho immediatament a l´Ajuntament o a la companyia
subministradora si detecteu la fuga a la via pública.

L´ús d´aquestes senzilles mesures per part de la ciutadania, evitarà
que en el futur, si es produeixen noves sequeres, s´hagin d´aplicar
mesures retrictives que, a la llarga, sempre resulten molt més
incòmodes.

Plató del Canal Blau on es realitza
el concurs Pica Lletres

Deixar l´aixeta oberta sense
cap necessitat, una de les
formes més comunes de

malbaratar aigua.
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L´ATLETISME LOCAL PREN POSICIONS

El diumenge 1 de febrer el jove atleta local Aniol Palomeras va participar
en el campionat de Catalunya de cross celebrat a Vic, i va acabar pujant
al podi en la tercera posició de la categoria juvenil com a integrant de
l´equip del CAO, que d´aquesta manera es va guanyar la participació en el
campionat d´Espanya de cross per clubs, que es va disputar el diumenge
8 de març a Cáceres. Aquesta fita representa el primer gran resultat de la
recent creada secció d´atletisme de Collbató.

EL SERVEI DE GRUA
D´IGUALADA OPERARÀ

A COLLBATÓ

El dilluns 19 de gener es va signar el
conveni de col . laboració entre
l´Ajuntament de Collbató i l´empresa
SIMA, que depèn de l´Ajuntament
d´Igualada. Aquesta empresa municipal
es dedica a la gestió del servei de grua
i a la construcció d´aparcaments al
municipi d´Igualada, tot i que amb la
signatura del nou conveni a partir d´ara
també operarà a Collbató. Aquest nou

servei permetrà a la Guàrdia Municipal
de Collbató apartar de la via pública
els vehicles que l´obstaculitzin, però
amb total seguretat i garantint la
integritat dels vehicles retirats, doncs
la grua que s´utilitzarà és d´última
generació i compta amb els recursos
tècnics més avançats. La signatura del
conveni es va celebrar  a l´alcaldia de
Collbató i va comptar, entre d´altres,
amb la presència de l ´a lcalde
d´Igualada, Jordi Aymamí, i l´alcaldessa
de Collbató, Josefina Martínez.

L´alcalde d´Igualada, Jordi Aymamí, i
l´alcaldessa de Collbató, Josefina

Martínez, en el moment de signar el
conveni.

L´equip del CAO, classificat en tercer lloc en
el Campionat de Catalunya de Cross en

categoria juvenil.

COLLBATÓ REBRÀ 669.000 EUROS
DE L´ESTAT

El passat 28 de novembre de 2008 el Govern Espanyol va aprovar el Reial
Decret-Llei 9/2008, pel qual es crea un Fons Estatal d´Inversions Local, destinat
a materialitzar, en l´àmbit municipal, obres urgents que, de forma preferent,
generin ocupació i al mateix temps millorin les infraestructures municipals.

El municipi de Collbató rebrà, per aquest concepte, 669.000 euros, que es
destinaran a finançar íntegrament la proposta aprovada per la Junta de Govern
Local celebrada el 12 de
gener d´enguany. En total,
a Col lbató, aquest
programa permetrà ocupar
al voltant de 40 persones.
L´execució d´aquest
paquet d´actuacions
inicialment depenia de
l´aprovació per part de
l´Estat, que és qui aporta
els diners. En el moment
de tancar la present edició
del Col lbató Informa,
però, l´Estat ha comunicat
formalment a l´Ajunta-
ment de Collbató l´aprova-
ció definitiva de totes les
actuacions proposades.

Les actuacions a executar són les següents:

1) Rehabilitació de la coberta i l´interior de l´Oficina de Turisme.

2) Adeqüació de l´enllumenat d´emergència de la Cova del Salnitre.

3) Actuació de millora a la Deixalleria Municipal.

4) Rehabilitació de l´edifici enrunat annex a l´ajuntament.

5) Construcció d´una nau-magatzem destinada als Serveis Municipals.

6) Urbanització perimetral de la Zona Esportiva.

7) Urbanització perimetral del solar on s´ubicarà el futur pavelló
poliesportiu.

8) Urbanització perimetral del solar on s´ubicarà la nova escola.

9) Adeqüació de l´Escola-bressol l´Abellerol.

10) Substitució del tancament exterior i pintar l´edifici consistorial.

Llar d´Infants l´Abellerol, un dels equipaments
municipals beneficiats pel Fons Estatal

d´Inversió Local
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notícies breus
L’AJUNTAMENT IMPULSA DUES

ACTUACIONS PER MILLORAR LES
INSTAL·LACIONS DEL CEIP LA SALUT

La regidoria de Serveis comunica que s’han endegat dues
actuacions al CEIP La Salut per tal d’optimitzar les instal·lacions
d’aquesta escola pública.

Ambdues millores, aprovades per la Junta de Govern Local,
tindran un cost per la Corporació de 17.603 euros, i se centraran
en la reducció de la despesa energètica del sistema de calefacció
del recinte educatiu i en la millora de les condicions higièniques
de la instal·lació d’aigua calenta-sanitària del mateix
emplaçament.

El primer d’aquests treballs, pressupostat en 7.643 euros,
s’ha encarregat amb l’objectiu de regular eficientment la
temperatura a tot el col·legi, atès que fins ara funcionava sense
un control adequat tant de temps com de temperatura ambient.
Amb l’execució d’aquesta acció, el sistema de calefacció del
CEIP La Salut s’activarà durant els dies lectius a una temperatura
adient únicament quan es prevegi activitat a l’interior de
l’equipament, de forma que la despesa de gas pel consistori
s’estima que, d´ara endavant, disminuirà al voltant d’un 30 %.

L’altra operació, paral·lelament, es realitzarà amb el propòsit
de reduir fins el màxim tècnicament possible el risc de propagació
de la malaltia coneguda com a «legionel·losi». Malgrat que mai
no s’ha detectat la presència d’aquesta bactèria, el consistori
ha decidit canviar el sistema d’acumulació i el circuit de retorn
de l’aigua calenta-sanitària del centre escolar per tal de reduir
fins el mínim aquest risc, vetllant al màxim per la salut dels
infants de Collbató i de la resta d’usuaris de les instal·lacions
del CEIP. Aquesta actuació, que a l’igual que l’anterior està
prevista que finalitzi a mitjans de desembre, tindrà un cost de
9.960 euros.

ENTRA EN FUNCIONAMENT EL NOU SERVEI
‘COMPARTIR COTXE’

Un mes abans del previst, la regidoria de Medi Ambient de
l’Ajuntament de Collbató va posar a disposició dels interessats
el Servei On-Line de Borsa de Persones per a Compartir Cotxe.

L’ús d’aquesta prestació, que pretén fomentar l’ús racional
del cotxe privat i la mobilitat sostenible, té com a objectiu
garantir que totes les persones que realitzin un mateix
desplaçament tant des de Collbató com per retornar al nostre
poble puguin posar-se en contacte entre sí per compartir les
places del seu vehicle, així com les despeses que s’ocasionin
durant el propi trajecte.

Per a inscriure’s en aquest servei –que, per descomptat, és
completament de franc– l’usuari només haurà de seguir quatre
passes molt senzilles: en primer lloc, les persones interessades
en formar part d’aquesta comunitat hauran de dirigir-se a
l’apartat «ENTRAR», i registrar-se a continuació tot indicant la
seva direcció de correu electrònic i incloent una contrasenya.

Seguidament, l’usuari haurà d’inserir les seves dades
personals (nom; cognom; localitat de residència; sexe i any de
naixement), i si ho desitja, les seves aficions, el seu número de
telèfon mòbil i, en el cas que vulgui compartir el seu vehicle,
especificar tant la marca com el model del mateix.

El següent pas a complimentar tindrà un caràcter opcional,
i servirà per a definir el perfil de la persona interessada en
formar part del servei «Compartir». En aquesta ocasió, l’usuari
podrà indicar el seu nivell d’estudis i la seva professió, així com
els esports que practica o les llengües que coneix.

Finalment, l’internauta només haurà de confirmar que les
seves dades són correctes, i acceptar els aspectes legals que es
deriven d’aquest servei que segueix l’actual normativa sobre
protecció de dades.

Arribats a aquest punt, l’usuari només haurà de determinar
quin és el trajecte que vol realitzar, de forma que la base de
dades de «Compartir» cerqui altres persones que, com ell, duguin
a terme el mateix desplaçament de forma periòdica. Serà llavors
quan s’activarà un servei de missatgeria intern que permetrà a
l’usuari contactar amb la persona amb la què es vol compartir
el viatge, del mateix mode que l’abonat també podrà contactar
amb altres internautes que estiguin interessats en realitzar el
mateix desplaçament de manera totalment confidencial.

A més a més de cobrir les poblacions veïnes de la zona, el
servei «Compartir» també permet la possibilitat d’arribar a totes
les universitats de Barcelona (UB; UAB; UPF; UPC; Internacional);
les de la resta de Catalunya (URV; UDL; UV...); i arribar a totes
les poblacions d’arreu –mitjançant l’opció «altres destinacions».

Esperem que gaudiu d’aquest nou servei, al qual podeu
accedir-hi des de la web municipal: www.collbato.cat

El CEIP La Salut, un centre d´ensenyament públic que
millora dia a dia les seves intal.lacions i equipaments.

notícies breus
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Els Ajuntaments de Collbató, El Bruc, Marganell i Monistrol
han convocat la IV edició del Concurs de Fotografia del Parc
Natural de la Muntanya de Montserrat, que repartirà 3.000 euros
en premis.

Per aquesta nova convocatòria, que també compta amb el
suport i l’organització del
Patronat de la Muntanya de
Montserrat, s’han establert
cinc categories que
distingiran les millors
instantànies que reflec-
teixin els valors del Parc
Natural, com ara la flora, la
fauna, la cultura o el
territori. D’aquesta forma,
els afeccionats o profe-
ssionals que vulguin
concórrer al certamen ho
podran fer presentant un
màxim de tres fotografies
per categoria (General;
Portals de Montserrat;
Parc Natural; Jove; i
Creativa), les quals hauran
de tenir unes mides de 30 x
40 centímetres i estar
muntades sobre un cartó ploma de color negre d’un mínim de
tres mil·límetres de gruix i d’un màxim de cinc.

Així, totes les persones que vulguin participar hauran de
portar o enviar els seus treballs abans del 30 d’abril de 2009
a qualsevol dels Ajuntaments organitzadors del certamen, tot
especificant al dors de cada fotografia el títol de la mateixa, el
pseudònim escollit per l’autor i la categoria en la què competeix.
Els tres primers classificats de cada apartat seran guardonats

amb 300, 200 i 100 euros,
respecti-vament, a excepció
dels guanyadors de la
disciplina General (que, en
aquest cas, rebran 600,
400 i 200 euros) i dels
vencedors de la categoria
Jove (que seran distingits
amb una Consola Wiï, una
càmera digital i una Ipod).

El jurat del certamen
estarà format per tres
membres de la Comissió
Executiva del Patronat de la
Muntanya de Montserrat, un
representant de l’Agrupació
Fotogràfica d’Igualada i un
represen-tant de
l’Associació de Fotògrafs
Professionals del Bages, i

farà públic el seu veredicte el 10 de juny de 2009 a l’Ajuntament
de Monistrol de Montserrat.

COLLBATÓ SE SUMA A LA CONVOCATÒRIA DEL IV CONCURS DE FOTOGRAFIA
DEL PARC NATURAL DE LA MUNTANYA DE MONTSERRAT

La muntanya de Montserrat, nomenada recentment primera
meravella de Catalunya per votació popular, ofereix un ampli

ventall de possibilitats als aficionats a la fotografia

Tel. 670 09 53 45 · 666 47 41 71
www. excavacionsserrano.com

R o s a  C u s c ó
P E R R U Q U E R I A

Home - dona - nens

Te l .  9 3  7 7 7  0 5  5 4
S a n t  A n t o n i ,  1  ·  0 8 2 9 3  C o l l b a t ó
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Els Ajuntaments de Collbató i de Cazères, amb el suport dels
centres educatius d’ambdós pobles, potenciaran i afavoriran
l’intercanvi cultural entre els estudiants de totes dues localitats.

En una reunió celebrada recentment al municipi francès, una
delegació del consistori local –encapçalada per la regidora

La regidoria de Joventut ha demanat la participació dels
joves d’edats compreses entre els 12 i els 30 anys per tal
d´elaborar del Segon Pla de Joventut de Collbató.

Amb la posada en
marxa d’aquest
instrument, que cobrirà el
període 2009-2011, el
consistori vol explorar la
realitat i la sensibilitat
dels i les joves de Collbató,
tot identificant els seus
problemes i necessitats i
prioritzant, al mateix torn,
les polítiques en matèria
de Joventut que caldrà dur
a terme durant els propers
anys a la vila.

El consistori ha
establert dos mecanismes de col·laboració per tal de definir
els serveis, els projectes, els programes i les línies d’actuació

ELS MUNICIPIS DE COLLBATÓ I CAZÈRES ACORDEN
FOMENTAR L’INTERCANVI CULTURAL A AMBDUES LOCALITATS

d’Educació, Concepció Alsina– va desplaçar-se fins Cazères
juntament amb la Directora del SES Collbató, Teresa Rius, per
tal de donar llum verd a aquest acord que entrarà en vigor l’any
vinent.

D’aquesta forma, els alumnes de 3r d’ESO del nostre poble és
previst que convisquin durant tot un dia amb els veïns i els
estudiants de la localitat agermanada amb la nostra, tot
aprofitant l’excursió que aquests mateixos joves realitzaran fins
la Cittè de l’Espace (Toulosse) durant el mes de març. Així ho
van consensuar, a més a més de les personalitats abans citades,
l’alcalde de Cazères, Michel Oliva, i la regidora d’Educació de la
localitat gal·la, Marie-Anne Drieff.

L’adopció del present acord també es farà extensible a altres
entitats del nostre poble. En aquest sentit, i durant el futur
mes de maig, és previst que es desplaci fins a Cazères una
comitiva formada per 25 estudiants d’edats compreses entre
els 12 i els 17 anys de l’Escola de Música de Collbató i
d’Esparreguera, del mateix mode que, durant la primavera vinent,
un grup de 30 Bombers voluntaris de Cazères visitarà Collbató,
a instàncies del Responsable d’extinció d’incendis de la nostra
vila, Gabi Ramírez.

Per tots aquests motius, Collbató continua refermant els seus
vincles amb aquesta localitat situada al districte de Muret, i
amb la qual porta agermanada un quart de segle.

L’AJUNTAMENT CONSULTA ELS JOVES PER TAL DE REDACTAR
CONJUNTAMENT EL NOU PLA DE JOVENTUT

que s’hauran de seguir al respecte: en primer lloc, els joves han
pogut omplir una enquesta formada per 15 preguntes
encaminades a deterinar les diferents visions sobre el dia a dia
del col·lectiu que existeixen actualment a Collbató. Aquest
qüestionari, tanmateix, recull la percepció que tenen els
mateixos joves entorn a diferents àmbits que els afecten
directament, com ara el lleure, la cultura, l’educació, el treball
o l’habitatge, entre d’altres.

L’altra manera de participar en aquest projecte ha estat
formant part dels debats i les trobades presencials que, durant
el gener del 2009, es van celebrar especialment per a tal efecte.

El regidor de Joventut de l’Ajuntament de Collbató, Salvador
Valls, ha engrescat la ciutadania a participar en el redactat
d’aquest pla «de caràcter transversal» i que ha nascut amb
l’objectiu de donar resposta a les necessitats dels
aproximadament 700 joves que resideixen al municipi. Valls ha
especificat que, amb la confecció d’aquest document, «es
concretaran un seguit d’accions que tindran com a objectiu el
fet de fomentar la participació del jovent en la vida ciutadana
de Collbató i millorar la seva qualitat de vida».

notícies breus
notícies breus

Representants locals reunits amb l´alcalde i diversos
regidors de Cazères, al consistori d´aquest municipi

francès agermanat amb Collbató.
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CONSELLS SOBRE SEGURETAT
CIUTADANA A COLLBATÓ

La regidoria de Seguretat Ciutadana comunica que
els Mossos d’Esquadra van detenir dues persones com a
presumptes autors de diversos robatoris a l’interior
d’habitatges del nostre municipi.

Els dos detinguts, que ja van passar a disposició
judicial, van cometre presumptament els robatoris que
se’ls hi imputen. Arran d’aquests fets, els Mossos
d’Esquadra van iniciar una investigació que es va concretar
amb la detenció dels dos sospitosos. L’operació també
va comptar amb el suport logístic i la col·laboració de
la Guàrdia Municipal de Collbató.

No obstant això, la regidoria de Seguretat Ciutadana
vol recordar les mesures de seguretat que cal aplicar a
totes les llars per tal de garantir que aquests actes siguin
considerats, com fins ara, aïllats:

- Tancar les portes d’accés amb clau.

- Tancar les finestres que puguin ser fàcilment
accessibles.

- Connectar l’alarma al marxar de casa i a la nit.

- No dubtar en trucar al telèfon dels Mossos d’Esquadra
(088) i de la Guàrdia Municipal de Collbató
(670.20.14.20) si veieu quelcom estrany: cotxes
aparcats que no són els habituals, vehicles que circulen
poc a poc pel carrer, sorolls estranys, persones no
conegudes entrant o sortint de les cases...

La col·laboració ciutadana és essencial per a la lluita
contra els actes delictius.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL ORGANITZA EL
SEGON TALLER DE MAQUILLATGE

La Biblioteca Municipal de Collbató va organitzar, a finals d´any,
un taller de maquillatge al Casal d’Avis de Sant Corneli que va
provocar les delícies de la quitxalla del nostre poble.

L´esdeveniment, que va comptar amb l’assistència d’una
quarantena d’infants,
es va tornar a
organitzar arran de
l’èxit que va suscitar,
temps enrere, una
activitat de similars
ca rac te r í s t iques.
D’aquest mode, i des
de dos quarts de sis
de la tarda, dues
monitores de l’esplai
«La Clau» d’Igualada
van anar pintant els
divertits rostres de la
canalla del municipi,
tot inspirant-se en les
llegendes feèriques
protago-nitzades per
fades, silfs i follets.

L’acte, que va
comptar amb el
suport de la regidoria

de Cultura de l’Ajuntament, va servir, tanmateix, per anunciar les
activitats i propostes previstes per la Biblioteca Municipal fins a
final d´any.

LA BIBLIOTECA MUNICIPAL INICIA
L´ACTIVITAT «LECTURA COMPARTIDA»

El passat mes de desembre, la Biblioteca encetà l’activitat «Lectura
compartida», mitjançant la qual es vol crear un club de lectura que
engresqui la ciutadania a intercanviar les seves impressions al voltant
d’un llibre o d’una narració. Per aquesta primera ocasió, el text que
la Biblioteca i la regidoria de Cultura posaren a disposició dels
collbatonins i de les collbatonines fou el relat curt de Mercè Rodoreda
«Una tarda al cinema».

EL CONCERT DE MÚSICS DE COLLBATÓ
CELEBRA LA SEVA II EDICIÓ

Collbató va celebrar a les instal·lacions del Casinet
la II edició del Concert de Músics del nostre poble
L’espectacle, organitzat per La Coordinadora d’Activitats
amb la col·laboració de l’Ajuntament, tornà a reprendre’s
després del gran èxit d’acollida i de participació que va
rebre la primera edició.En aquesta ocasió, el Concert de
Músics de Collbató comptà  amb la presència de les
següents formacions autòctones: Jurassik Band; Ebony;
Víctor & Karl; Rockbató; Grallers i Tabals; i In*Digna.

La Biblioteca Municipal
treballa per

implementar l´hàbit de
la lectura com un fet

quotidià més

 El grup musical
local In*Digna,
una formació

que es va
consolidant dia

a dia.

notícies breus
notícies breus

La tècnica del maquillatge ha captat
l´interès d´un gran nombre d´infants.
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 El Ple de l’Ajuntament de Collbató ha decidit congelar
l’impost de circulació i la taxa de recollida d’escombraries per
a l’exercici 2009.

L’adopció d’aquesta mesura, que ha comptat amb el suport
de l’equip de govern del consistori (PSC) i de les agrupacions
de CiU i d’ERC, també s’aplicarà sobre l’impost d’activitats
econòmiques; en el de construccions, instal·lacions i obres; i
en la taxa per llicències urbanístiques, entre d’altres tributs.

El taller d’orgues Blancafort, de Collbató, ha donat a conèixer un
dels seus pròxims treballs més monumentals: l’orgue del temple
expiatori de la Sagrada Família, a Barcelona. La direcció de les obres
preveu enllestir ben aviat el cobriment de la nau principal del temple
amb les voltes del creuer i l’absis i acabar tot el conjunt en un
termini d’uns 20 anys, per la qual cosa s’està pensant ja en els elements
mobles interiors. El nou instrument, que per les característiques de
l’edifici de Gaudí s’estructurarà en diferents cossos, es començarà a
fer aquest mateix any, tan bon punt hagin acabat els treballs de
construcció i instal·lació de l’orgue de la basílica de Montserrat.

Precisament en relació amb aquest treball, el taller Blancafort va
celebrar una jornada de portes obertes el passat diumenge11 de
gener, per tal que els veïns poguessin  veure acabada la primera part
de l’orgue de Montserrat, que pròximament serà desmuntada i
traslladada al santuari per poder iniciar la construcció de la segona
meitat al taller de Collbató. El monestir de Montserrat ha previst que
el nou orgue s’inauguri al final de l’any 2009.

EL PLE DE L’AJUNTAMENT ACORDA CONGELAR L’IMPOST DE CIRCULACIÓ I
LA TAXA DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES PER L’ANY VINENT

Amb l’aprovació d’aquesta proposta ideada per l’equip de
govern de la corporació, l’Ajuntament ha apostat per la
contenció fiscal i perquè no repercuteixin en el contribuent
els efectes lesius de la crisi econòmica actual. El grup municipal
del GIC, per la seva banda, es va abstenir en la votació d’aquest
punt de l’Ordre del Dia.

La proposició aprovada també incorpora una nova
bonificació relativa a l’impost sobre vehicles de tracció
mecànica: d’aquesta forma, s’aplicarà un descompte de la quota
anual que oscil·larà entre el 20 i el 40 % entre tots aquells
vehicles llurs emissions de CO2 no superin els 130 grams per
quilòmetre.

Tanmateix, també s’ha decidit conservar la bonificació de
fins el 40 % sobre l’impost de la taxa per llicències urbanístiques
que va començar a aplicar-se l’any passat, de la qual es podran
tornar a beneficiar tots aquells collbatonins que decideixin fer
obres als seus respectius domicilis per tal de millorar els seus
problemes de mobilitat (construir una rampa, instal·lar un
ascensor, etcètera).

Finalment, també s’ha congelat l’actual tipus de l’Impost
sobre Béns i Immobles, si bé aquest tribut creixerà a efectes
de la revisió cadastral de la qual és objecte des de l’any 2005.

L´Ajuntament de Collbató ha aconseguit finalment tancar
l´únic prostíbul que operava al municipi, concretament en el
local que ocupava l´antic restaurant Panamà, a la via de servei
de l´autovia A2, a l´altura de la urbanització El Bosc del Misser.
L´esmentat local disposava des de feia molts anys de llicència
d´activitat d´hostaleria, però l´arrendatari de l´establiment
l´utilitzava com a club d´alterne de carretera, fet que havia

TANCAT DEFINITIVAMENT EL PROSTÍBUL DEL BOSC DEL MISSER

provocat queixes per part dels veïns. En l´actualitat la
reglamentació que regula l´activitat d´aquest tipus de locals
és molt estricta i restrictiva, és per això que l´Ajuntament de
Collbató ha pogut evitar que l´esmentat local continuï exercint
de forma encoberta l´activitat il.legal que desenvolupava
emparant-se en una llicència d´activitat d´hosteleria.

JORNADA DE PORTES OBERTES DEL TALLER D´ORGUES BLANCAFORT

Cartell del futur Orgue
de Montserrat, una

obra de gran
importància i ressò
mediàtic que en
aquests moments
s´està enllestint al

taller d´orgues
Blancafort de Collbató

notícies breus

El components del consistori de Collbató
renunits en sessió plenària

notícies breus
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COLLBATÓ VA ACOLLIR LA GALA DE
LLIURAMENT DELS PREMIS DEL VI

CONCURS D’INICIATIVES EMPRESARIALS
DEL BAIX NORD

La gala de lliurament dels premis corresponents al VI Concurs
d’Iniciatives Empresarials del Baix Llobregat Nord es va celebrar
el divendres 12 de desembre de 2008 a l’hotel EADA Montserrat
de Collbató.

Així ho van acordar els membres del Jurat de l’esmentat
certamen, que van reunir-se a mitjans de novembre a la Sala
Cultural de Martorell per tal de valorar les candidatures de les
dotze empreses que han concorregut a l’edició d’enguany.

L’objectiu del concurs, organitzat pels Ajuntaments
d’Abrera, Collbató, Esparreguera, Martorell, Olesa de
Montserrat, Sant Andreu de la Barca i Sant Esteve Sesrovires,
i amb el suport de la Diputació de Barcelona, és reconèixer
i premiar l’esforç empresarial dels usuaris dels Serveis d’Atenció
a Emprenedors d’algun d’aquests set consistoris.

Durant el decurs de l’acte, es van lliurar quatre guardons de
3.000 euros cadascun que distingiran els guanyadors de les
següents categories: millor iniciativa de serveis en el marc de
nous jaciments d’ocupació; millor iniciativa comercial; millor
iniciativa promoguda per dones; i millor iniciativa a la generació
d’ocupació.

El regidor de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de
Collbató, Carles Gaya, va mostrar la seva satisfacció davant
del fet que Collbató aculli «per primera vegada» aquest acte.
«La designació de Collbató com a seu del lliurament de premis
d’aquest certamen és una notícia que ens omple d’orgull», va
assenyalar, «ja que aquest fet contribueix a reforçar la identitat
turística, hostalera i comercial del nostre poble».

Per la seva banda, l’alcaldessa de Collbató, Josefina
Martínez, va remarcar que amb la celebració d’aquest certamen
«els Ajuntaments donem suport als emprenedors de la comarca:
sobretot a les PIMEs, que són les empreses a qui van dirigits
especialment aquests premis, i més encara tenint en compte la
situació econòmica actual», ha especificat.

El dilluns 9 de febrer es va constituir el Consell Escolar
Municipal de Collbató. Aquest organisme està format per
representants de la comunitat educativa local: directors,
professorat, alumnes, personal d´administració i serveis, pares,
mares i membres de la corporació municipal. L´objectiu principal
del Consell és afavorir regladament la participació de tothom
en els temes educatius; en total hi ha 22 vocals: 4 pares i

ES CREA EL CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL DE COLLBATÓ

mares, 4 alumnes, 4 mestres i/o professors, 4 directors/es, 2
membres del personal administratiu/serveis i 4 membres de la
corporació municipal, un per cada grup polític. També es
convida, amb veu però sense vot, un representant de l´Aula
Municipal de Música. La presidència del Consell correspon a
l´alcaldessa, Josefina Martínez.

PRIMERA VICTÒRIA DE L´EQUIP LOCAL DE
BÀSQUET ESCOLA LA SALUT

L´equip de bàsquet Escola La Salut ha debutat en competició
amb un partit contra l´equip Roques Blaves. Segons la crònica
facilitada pel mateix entrenador de l´equip, Alejandro Jiménez,
el partit va començar molt igualat degut, sobretot, als nervis
dels debutants; això va fer que durant el primer i el segon
parcial els dos equips quedessin molt igualats, primer amb un
empat a zero i després a quatre. Posteriorment, però, el partit
es va animar i els integrants de l´equip local van aconseguir
sentenciar en el tercer i quart parcials, finalitzant el partit
amb una clara diferència de 22 a 12 punts, a favor dels jugadors
locals. L´entrenador vol destacar, també, el suport rebut de
part dels familiars i acompanyants dels jugadors, que no van
deixar d´animar-los ni un sol instant. Desd´aquí, doncs, no

ens resta més que encoratjar aquest jove equip i el seu
entrenador a continuar amb el mateix esperit guanyador que
han iniciat la temporada.

Els joves integrants de l´equip de bàsquet Escola La Salut,
acompanyats del seu entrenador, Alejandro Jiménez.

notícies breusnotícies breus
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La regidoria de Via Pública comunica que el MOPU ha
adjudicat les obres de reparació de les vies de servei de l´autovia
A2 del terme de Collbató, que s´inclouran en el «Programa de
Rehabilitació del Ferm a les Vies de Serveis i Enllaços d´Igualada
fins a Martorell». En total, es tracta de 4Km en sentit Igualada
i 4Km més en sentit Barcelona; trams, però, que es tractaran de

BALANÇ FINAL DE LA VENTADA
DEL 24 DE GENER

L´Ajuntament de Collbató ha fet un balanç final dels danys
causats per la ventada del passat 24 de gener, que s´ha fixat en
100.000 euros pel que fa a béns de caràcter públic. Aquesta és
la xifra que els tècnics municipals han considerat com a real,
tenint en compte que bona part de la reparació dels danys
l´han efectuat directament les companyies subministradores

(Fecsa, Telefónica, etc...)  Atesa la delicada situació econòmica
del municipi, el Consistori ha iniciat ja els tràmits necessaris
per aconseguir que les instituciones supramunicipals aportin
els 100.000 euros necessaris per reparar i deixar en les mateixes
condicions d´abans els béns públics malmesos a causa del
temporal.

 ADJUDICADA L´OBRA DE  REPARACIÓ DELS VIALS DE SERVEI DE L´AUTOVIA A2

forma diferenciada, perquè el ferm del tram en sentit Igualada
presenta més deficiències; és per això que en aquest cas la
reparació no contempla només la substitució de l´asfalt
mitjançant un fresat previ, sinó també un rebaix de 75cm per
tal de sanejar i reforçar la base de la calçada i així evitar que en
el futur la circulació intensa de camions provoqui noves roderes.
Un cop finalitzades les obres, els vials de servei tindran una
amplada d´entre 5 i 5,5mts, amb molts trams formigonats per
facilitar l´evacuació d´aigües pluvials i una nova senyalització
tant vertical com horitzontal. Les obres es previst que comencin
entre març i abril, concretament en el tram direcció a Igualada.
Considerant que es tracta d´una reparació complicada -ja que
no es pot tallar completament la circulació-, es demana paciència
als usuaris, doncs la previsió és anar fent les reparacions per
trams, alternant les entrades i sortides de Collbató segons les
necessitats del moment. Collbató és el primer municipi on
s´inicien les obres d´aquest programa; això ha estat possible
gràcies sobretot a la insistència permanent de la regidora de
Via Pública, Cristina Fernàndez, qui, fent-se ressò de les
reclamacions dels usuaris, ha realitzat un gran nombre de
gestions a favor de l´inici d´aquesta actuació; fins i tot el MOPU
va decidir executar la molt necessària rotonda de la Font del
Còdol mesos abans d´iniciar-se el programa, la qual cosa
l´Ajuntament de Collbató agraeix públicament al MOPU ja que
aquestes actuacions, sens dubte, ajuden a millorar la seguretat
en la circulació urbana

REPRESENTACIÓ A CÀRREC DEL GRUP
DE TEATRE DEL CASAL D´AVIS

 DE SANT CORNELI

El passat 19 de desembre, el Grup de Teatre del Casal d’Avis
de Sant Corneli va escenificar la rondalla de Lola Casas «Pep,
l’escombriaire», una funció teatral dirigida als més petits que,
en aquesta ocasió, es representà a l’Oficina de Turisme de
l’Ajuntament de Collbató, tot coincidint amb l’inici de la tercera
edició de la Fira de Nadal 2008

notícies breusnotícies breus

La nova rotonda de la Font del Còdol ha facilitat en
gran mesura la circulació en aquesta cruïlla de vies

principals del nostre municipi.

Els efectes de la ventada van resultar especialment
impactants a la urbanització d´El Bosc del Misser

El Grup de Teatre del Casal d´Avis en una de les
seves animades actuacions
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CARNESTOLTES 2009

El dissabte 28 de febrer es va celebrar la tradicional festa del
Carnestolets, que enguany ha estat molt animada i concorreguda.
Com ja és habitual, la rua va començar a la plaça de l´Ajuntament,

desplaçant-se tot seguit
per diferents carrers del
poble, i acabant al
Casinet, on es va
celebrar el concurs de
disfresses infantil, i de
grups participants a la
rua que va comptar amb
un gran nombre de

participants, alguns força
originals. A la nit, al
mateix Casinet, es va
celebrar el ball de
disfresses i el concurs
d´adults, que va resultar
igual d´animat i
competitiu que l´infantil.

Cal destacar la presència
d´un gran nombre de
grups de disfresses, la
qual cosa ha aportat
molta animació, alegria
i color a una festa que
any rere any guanya en
participació.

CONCURS DISFRESSES CARNESTOLTES
2009

-CLASSIFICATS-

INFANTS MENORS DE 6 ANYS
1er «Mandarina» Arnau Vicente
2n  «Dràcula» Lluís Montserrat
3er «Japonesa» Carlota Patton

INFANTS FINS A 14 ANYS
1er «Duende» Paula Borraz
2n  «Pallasso» Jordi Garcia

3er «Carta poker» Sergio Garcia

INFANTS GRUPS
1er «Drac i Princesa» germans Roger i Meritxell Cañovi

2n  «Pirates de Collbató»
3er «Pista d´atletisme» CAO-Secció Collbató

RUA
1er «Tribu «Chunga-Chunga»

2n  «Indis»
3er «Mussols»

ADULTS INDIVIDUAL
1er «Elvis» Antonio Cintas

2n «Pallassa» Dolors Bartrina
3er Pintora» Loli Ruiz

ADULTS GRUP
1er «Dupont&Dupont» germans Pere i Joaquim Durà

2n «Torero I Sevillana» Máximo i Irene
3er «Pippi Calzaslargas»

ENLLESTITS DEFINITIVAMENT ELS EXPEDIENTS D´URBANITZACIÓ
DELS CLOTS I CAN DALMASES

La regidoria d´Urbanisme de l´Ajuntament de Collbató es mostra satisfeta perquè, amb l´inici del 2009, ha pogut enllestir
definitivament els expedients de dues obres d´urbanització prou
importants: Els Clots I i Can Dalmases I, dues zones urbanitzades de
Collbató, habitades inicialment als anys 60, però que fins als darrers
temps no havien pogut adequar les seves infraestructures, per tal de
ser considerades plenament urbanes. Segons Ana Úbeda, regidora
d´Urbanisme i Hisenda, en el cas dels Clots I es pot dir que les obres
s´han desenvolupat de forma impecable en tots els aspectes, ja que
l´empresa adjudicatària (SEPISA) ha demostrat una gran
professionalitat i competència, fins el punt que l´Ajuntament ha pogut
fins i tot retornar als veïns afectats una petita part de les contribucions
especials avançades a compte de les obres. En el cas de Can Dalmases
I les coses han resultat més complicades, perquè han hagut de passar
alguns anys fins que s´ha pogut tancar definitivament l´expedient
amb la devolució definitiva d´uns imports que havien restat pendents
a un nombre determinat de veïns. En qualsevol cas, la regidoria
d´Urbanisme considera que s´està realitzant una bona feina, perquè
cada cop són més les zones de Collbató que són plenament urbanes i
que no pateixen cap mena de dèficit quan a infraestructures.

notícies breusnotícies breus

Les obres dels Clots I han millorat  sensiblement
l´aspecte i la qualitat de la zona centre de Collbató.
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COLLBATÓ IMPULSA EL SEU SERVEI LOCAL
D’OCUPACIÓ AMB LA PUBLICACIÓ DE LES
OFERTES LABORALS DELS MUNICIPIS DE

LA XARXA XALOC

La regidoria de Promoció Econòmica posa a la vostra
disposició la Borsa de Treball dels respectius Serveis Locals
d’Ocupació dels municipis adscrits a la ‘Xarxa XALOC’ de la
Diputació de Barcelona.

D’aquesta forma,
totes les collbatonines
i els collbatonins que o
bé estigueu buscant
feina o bé vulgueu
p r o g r e s s a r
professionalment, teniu
a l’abast aquesta
prestació informàtica

actualitzada diàriament que us permetrà conèixer en tot moment
quina és l’oferta laboral dels municipis del nostre entorn, inclòs
el nostre.

Així, des de la pàgina web del consistori (tot clicant sobre
el banner blau que hi ha a la part dreta de la pàgina, el títol del
qual és: «Ofertes de Treball»), podreu consultar les ofertes de
treball ofertades pels Serveis Locals d’Ocupació de cada localitat,
del mateix mode que també podreu presentar la vostra
candidatura on-line a ocupar aquesta plaça. En aquest sentit, i
per tal de realitzar correctament aquesta operació, és necessari
que estigueu inscrits en el Servei Local d’Ocupació de
Collbató.

Finalment, us remarquem que tant si sou una persona que
busca feina com si representeu una empresa que cerca cobrir
un lloc de treball, heu de saber que el cost d’aquest servei

EL REI CARNESTOLTES VISITA
LA LLAR D´INFANTS L´ABELLEROL

Amb l´arribada del rei Carnestoltes -i seguint la tònica de la
resta de centres educatius locals- la llar d´infants municipal
l´Abellerol va organitzar tot un seguit d´activitats lúdiques
encaminades a divertir i alhora educar els més petits. Des del
dilluns16 fins al divendres 20 de febrer, es va celebrar la Setmana
dels Disbarats, durant la qual els infants van haver de complir
amb la consigna del dia, de manera que un dia tots van aparèixer
amb barret i un altre dia amb un mitjó de cada color o un nas
postís de color vermell. Per altra banda, el dijous dia 19, Dijous

Gras, les distintes classes del centre es van disfressar de metges,
bombers o cuiners, tenint en compte, però, que la disfressa
havia de ser de creació pròpia, perquè d´aquesta manera es va
voler evitar que els infants caiguin fàcilment en el consumisme.
La Setmana dels Disbarats va finalitzar amb la visita -en persona-
del Rei Carnestoltes, que va provocar  gran alegria i diversió als
més menuts.

notícies breusnotícies breus

Bàsquet:  dilluns i dimecres de 17,15 a 18,15 h
al CEIP la Salut
Preu :18’30 euros/ mes

Aeròbic infantil ( 2-3 anys): dimarts i dijous
de 17’15 a 18’15 h a la Sala de Psicomotricitat
de la llar d’infants
Preu: 18’30 euros/mes

Aeròbic infantil ( 4- 8 anys) : dilluns i dimecres
17’15 a 18’15 h al gimnàs del CEIP la Salut
Preu: 18 euros/ mes

Aeròbic infantil ( 9-12 anys): dilluns i dimecres
de 18’30 a 19’30 al gimnàs del CEIP la Salut
Preu: 18’30 euros/ mes

Abonament infantil: 23,02 euros/ mes

Body-Balance ( Nou): dimarts i dijous de 18’15
a 19’15 h a la Sala de Psicomotricitat de la llar
d’infants
Preu: 20’95 euros/mes

Gimnàstica manteniment matí: dimarts de
10’15 a 11’15 i dijous de 9’15 a 10’15 h gimnàs
del CEIP Collbató
Preu: 20’95 euros/mes

Gimnàstica manteniment tarda: dilluns,
dimecres i divendres de 19’45 a 20:30 h al
gimnàs del CEIP la Salut.
Preu: 24,60 euros/ mes

Gimnàstica Gent Gran*: dilluns, dimecres de
9’15 a 10’15 h i divendres de 10’15 a 11’15 h al
gimnàs del CEIP Collbató
Preu: majors de 60 anys- 14’70 euros menors de
60 anys- 24’60 euros

Aeròbic/Steps : Dimarts i dijous 19’15 a 20’15
al gimnàs del CEIP la Salut.
Preu: 20,95 euros/mes

Boxa i Defensa Personal: Dilluns, dimecres i
divendres de 20’15 a 22’15 h al gimnàs CEIP
Collbató.
Preu: 24,60 euros

Abonament adults: 31,50 euros/ mes
En el moment de la inscripció s’ha d’abonar una
matrícula de 26,50 euros en qualsevol de les
activitats infantils o d’adults

Més informació: 93 777 01 00 ( Manela
Delgado)

ACTIVITATS ESPORTIVES
INFANTILS

* Bonificació del 30 % de la taxa a jubilats
i/o amb carnet de Casal d’avis vigent.

ADULTS

 El Rei Carnestoltes  de visita a la llar
d´infants l´Abellerol
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El proper dia 5 d’abril
comença la Setmana Santa
amb el diumenge de rams,
unes festes tradicionals arreu
del mon, però en especial al
sud d’Espanya. Milions de
pelegrins van en massa a les
processions que es celebren
entre d’altres municipis i
poblacions com Cadis,
Còrdova, Sevilla i Màlaga,

entre d’altres. També es celebra a la resta del país, però sense
cap mena de dubte on el sentiment es mes fort es al sud.

«Las Hermandades» i «Las Cofradias» d’arreu porten esperant
tot l’any aquestes dates per sortir a celebrar les dates mes
importants de l’any.

Les festes arriben al seu fi el diumenge de resurrecció amb
les ultimes sortides de «Las Hermandades» i «Las Cofradias».

També teniu altres destinacions per escollir si el que voleu
fer es un Turisme religiós. Molta gent per aquestes dates també
ens sol·licita anar a Santiago de Compostela, El monestir de
Poblet a el nostre país.

Alguns clients aprofitant aquestes dates, també surten fora
del país amb destinacions com, la Ciutat del Vaticà (Itàlia), El
mur de les lamentacions (Jerusalem), La Kaaba de la Meca (Arabia
Saudi), Els rius Ganges i Benarés (India), Betlem i Nazaret (Israel),
Taj-Mahal (India), Pagoda Shewdagon (Birmània), Medjugorje
(Bòsnia- Hercegovina).

Per mes informació us podeu adreçar a:

VIATGES DE SETMANA SANTA

Malgrat els pocs mesos de funcionament de la nova deixalleria
- des de finals d’octubre - , algunes dades ja ens permeten
entreveure la bona acollida que està tenint entre la població.
* Si comparem les entrades d’usuaris i les de residus durant els
mesos de gener i febrer d’enguany, respecte del mateix període
de l’any passat, tindrem:

De les 1700 entrades de residus:
- La gran majoria - un 64 % - continuen corresponent
als residus tradicionals que es generen en grans quantitats com
vegetal, fusta, runa, metalls i andròmines (trastos).
- Un 15 % de les entrades són de residus que també es
recullen selectivament pels carrers com paper-cartró, envasos
lleugers, vidre i raba-calçat.
- Però un gens despreciable 21 % correspon ja a entrades
de residus especialment problemàtics que són la veritable
finalitat de la deixalleria. Us animem doncs a separar del cubells
de casa tots aquests residus especials com pintures, dissolvents,
olis, cosmètics, bateries, fluorescents, piles, aerosols,

radiografies, etc. etc. i porta’ls a la deixalleria. Amb tot, el
millor residu especial és el que no es genera.
* El nombre de carnets d’usuaris de la deixalleria ha augmentat
un 20 % des de finals d’octubre en que hi  havia 608 carnets
fins quests moments en que hi ha 728 carnets.
Aquestes 728 famílies representen el 37 % de tots els habitatges
del municipi. Així doncs encara hi ha molt de camp per córrer.
Us animem a fer-vos el carnet i a utilitzar la deixalleria per
a gaudir de les bonificacions de la taxa de residus.
Les bonificacions que s’aplicaran enguany són:
- 124 famílies gaudiran d’una bonificació del 10 % de la
taxa de residus de 2009 per haver utilitzat la deixalleria entre 6
i 12 vegades al llarg de 2008.
- 69 famílies tindran una bonificació del 15 % per haver-
hi anat de 13 a 24 vegades durant l’any.
- I 21 famílies tindran un 20 % de bonificació per haver-
hi anat més de 24 vegades a l’any.

La nova deixalleria engresca el reciclatge de residus

L´ús de la nova
deixalleria

municipal de
Collbató no ha
parat de créixer,
des que es va

posar en marxa
el passat mes

d´octubre.

notícies breusnotícies breus
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telèfons d’interès
 telèfons d’interès

Emergències

Serveis

Ajuntament de Collbató: 93.777.01.00
Atenció cïutadana: 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 Feliu: 93.777.00.76
FECSA (Avaries): 900.77.00.77
Hisenda Igualada: 93.804.65.61
(oficina Gestió tributària)
Hispano Igualadina: 93.804.44.51
Hospital Martorell: 93.774.20.20
Oficina de turisme: 93.777.90.76
Parròquia de Collbató: 93.777.01.36
Parròquia del Bruc: 93.771.04.11
Piscina municipal: 93.777.91.12
Repsol Gas: 902.12.12.12
Serveis funeraris (Pomfusa): 93.775.55.52
Sorea: 93.777.09.44
Sorea (telèfon 24 hores): 902.25.03.70
Taxi Collbató: 659.68.09.19
Taxi Esparreguera: 659.89.40.13

Centres educatius

Ambulàncies i Emergències
Mèdiques: 061
Bombers de Collbató: 112
Bombers de la Generalitat: 112
Emergències: 112
Guàrdia Municipal de Collbató: 670.20.14.20
Mossos d’Esquadra: 088

Llar d’infants «L’Abellerol»: 93.777.99.80
CEIP La Salut: 93.777.00.19
CEIP Collbató: 675.783.448
SES Collbató: 93.777.98.37

agenda
CALENDARI D´ACTIVITATS CASINET

MARÇ 2009
Tots els dilluns, dimarts i dimecres, tennis taula a partir de les

19.00h.
Tots els divendres, tennis taula a les 19.00h. i Teatre La Forja a

partir de les 21.00h.
Tots els dissabtes, tennis taula a partir de les 8.00h. i tai chi a

partir de les 10.00h.

CALENDARI D´ACTIVITATS CLUB TENNIS COLLBATÓ

MARÇ 2009
07/03 II Torneig Social Mixt
14/03 Torneig Minitennis CT Collbató I CT Castellbisbal

ABRIL 2009
04/04 II Torneig Iniciació i Pre-competició
06/04 Estades de Setmana Santa i Colònies

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE COLLBATÓ

El proper 13 de març a les 17.13h es celebrarà a la Biblioteca
Municipal de Collbató una nova edició de l´Hora del Conte, aquesta
vegada amb el títol «Qui ajuda a casa?» Aquest acte forma part del
conjunt d´activitats destinades a commemorar el Dia Internacional
de la Dona Treballadora, que se celebra oficialment el 8 de març.

CELEBRACIÓ DE LA FESTA DELS TRES TOMBS 2009

Enguany els Tres Tombs de Sant Antoni Abad, serán els díes 28
i 29 de març.

Programa:
Dissabte 29 de març, tarda: Pregó i Ball amb coca i cava
Diumenge 29 de març, Matí: cercavila musical i després...
- Trobada de carros, cavalls i Esmorzar de Traginers, típic de

forquilla i ganivet.
- Lluïda passejada (venda de tortells).
- Tres Tombs tradicionals.
- Benedicció d’animals.
Veura programa de mà
Per informació i comanda de carros, trucar al tel. 937770292

Sr, Pepet Raventos.

APLEC DE LA SALUT

 13 d’abril Dilluns de Pasqua
Aplec de la Salut. Hi haurà sardanes i dinar popular ; aquest any
tothom es porta el menjar de casa, l’important és compartit
taula.

MERCAT DE LA TRADICIÓ

El tercer diumenge de cada mes, entre la Rambla Mansuet i la
Plaça de l´Era. Parades d´artesans, brocanters i productes de la
terra.

ACTIVITATS ESPORTIVES

Informació activitats esportives locals. Telèfon ajuntament: 93
777 01 00 (Manela Delgado, tècnica municipal de Cultura, Esports
i Joventut).

Dra. Beatriz Rodriguez · 2847
Carrer Muntanya, 30 baixos ·
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Tots quatre passen dels setanta i, entre tots, sumen
gairebé 300 anys, però difícilment trobaríem a Collbató
una colla de veterans més activa i constant que la
Comissió dels Tres Tombs, formada per en en Josep
Raventós, de Can Manel, pioner del grup; Josep M. J.
Raventós, de l´Hostal Vell; en Cisco Jorba, de Cal Coritxo,
i en  Josep Bertrán, de
Cal Xabret.

Representen la
tradició en estat pur i
també el Collbató de
tota la vida; una manera
de ser i de fer que es
resisteix a desaparèixer,
perquè consideren que
les coses que són bones
pel poble no poden
restar en l´oblit.

És per això que, any
rere any, els integrants
de la Comissió dels Tres
Tombs de Col lbató
treballen amb mesos
d´antelació i  força
imaginació, per fer
possible una festa que sempre és un èxit de participació
i que agrada a tothom, grans i petits.

Ells fan possible els tres actes que conformen la Festa
dels Tres Tombs: el típic esmorzar de traginers, el cercavila
i el ball tradicional; i son ells, també, els qui s´empesquen
la manera d´aconseguir els diners necessaris per garantir
el finançament d´una festa que, si bé és cert compta
amb el suport de l´Ajuntament de Collbató, necessita
també d´altres recursos afegits per esdevenir
veritablement lluïda.

Malgrat tot, però, ells es resten protagonisme i
repeteixen que fan el que fan perquè compten amb un
bon nombre de col.laboradors, encapçalats per en Pere
Rovira (a les mongetes) o el Manolo Chamarro, incansable

als seus anys; altres espontanis, el grup del pa amb
tomàquet, el de les barbacoes o els romàntics que venen
a lluir els seus animals, etc. També expliquen, cofois,
que enguany s´incorpora al grup la Margarita Gil i Garrich,
que amb la seva empenta personal i el seu esperit de
col.laboració serà, sens dubte, l´inici d´una munió

d´altres adhesions a la
reeixida festa; adhesions
que ells volen agraïr de
bell antuvi.

A Collbató els Tres
Tombs gairebé sempre se
celebren al mes de març,
(les dates previstes per
enguany són el 28 i el 29
de març),   però els
nostres quatre
protagonistes sempre
engreixen la maquinària
molt abans, per això
resulta força habitual
veure´ls cada diumenge
al mercat, acompanyats
de la seva mascota, el
poni Toni II, venent
números de la rifa als

vianants i donant a conèixer la seva causa a tots aquells
qui, atrets per la presència del poni, s´hi acosten amb la
canalla, per acariciar-lo o observar-lo de prop.

Els Tres Tombs són una festa lúdica, però també un
petit homenatge al cavall, l´animal que més ha ajudat
l´home en la seva evolució. Els quatre integrants de la
Comissió dels Tres Tombs han viscut en primera persona
els temps en què quan en una casa fallava el cavall es
produïa un veritable daltabaix, perquè el servei que
prestava aquest animal era tan essencial com el pa de
cada dia. Ells cada any ens recorden que hem d´estar
agraïts als cavalls pel seu servei i també que mantenir la
tradició és una de les formes més efectives de fer poble.

A tots ells, moltes gràcies!

El primer número del Collbató Informa de 2009 enceta
una nova secció destinada a donar a conèixer o, segons el
cas, reconèixer, totes aquelles persones que, de forma
indiviual o col.lectiva, formen o han format part d´allò
que en diríem el «paisatge humà» de Collbató. En aquesta
secció hi té cabuda tothom, tant els qui són del poble de
tota la vida com els que no, perquè l´important és que es
tracti de persones integrades o amb voluntat d´integrar-se
en positiu al municipi.

LA COMISSIÓ DELS TRES TOMBS DE COLLBATÓ

gent de Collbatógent de Collbató

D’esquerra a dreta, Josep Raventós, Cisco Jorba,
Josep M. J. Raventós i Josep Bertrán.
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