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notíciesnotícies
NOVA LLEI DE REGULARITZACIÓ I

MILLORA D´URBANITZACIONS AMB
DÈFICITS URBANÍSTICS

El Parlament de Catalunya ha aprovat la Llei de
regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits
urbanístics que té com a objectiu «ordenar la situació de les
urbanitzacions aïllades del país amb més mancances i dotar-les
d’infraestructures i serveis bàsics per tal de millorar la qualitat
de vida dels seus residents».

En aquest sentit, estableix mesures per aconseguir
«l’ordenació urbanística de l’àrea residencial, mitjançant les
corresponents figures de planejament i de reparcel·lació que
assegurin les cessions de sòl necessàries per a la millora dels
serveis» o «la dotació de serveis i infraestructures, en
col·laboració amb els ajuntaments i els parcel·listes».

De la mateixa manera, es busca «la creació d’un fons
econòmic per ajudar als ajuntaments a elaborar projectes de
millora de les urbanitzacions a través d’una convocatòria anual»;
«L’habilitació d’una línia de préstecs destinada als ajuntaments
per a finançar l’execució de les obres i una altra d’ajudes als
parcel·listes per facilitar-los el pagament del cost de les obres».

 

Un altre objectiu és «la reducció de la superfície, en aquells
casos que això sigui possible, de les urbanitzacions que no
s’han arribat a desenvolupar al llarg dels anys o, fins i tot, la
reversió dels terrenys a la seva condició anterior de sòl no
urbanitzable».

En relació a aquesta nova Llei, l´alcaldessa de Collbató,
Josefina Martínez, ha manifestat que «L´Ajuntament de
Collbató,  està estudiant com es pot aplicar aquesta llei a
aquelles zones del municipi que, a dia d´avui, encara podrien
adherir-s´hi, bàsicament la urbanització El Bosc del Misser.»

CONSELLS DE SEGURETAT A DOMICILI

El passat 1 d´abril la Sala Cultural de Collbató va acollir la
xerrada-col.loqui CONSELLS DE SEGURETAT AL DOMICILI, a
càrrec del Sr.Albert López, cap del Grup de Proximitat dels
Mossos d´Esquadra, la Sra. Alícia Villeda, de l´Oficina de
Relacions amb la Comunitat del mateix cos de seguretat, i el
Sr. Antoni Franco, cap de la Guàrdia Municipal de Collbató.

Els temes que es van tractar van ser els següents:
campanyes de prevenció, consells de seguretat bàsica a
domicili, consells de seguretat a les comunitats de veïns,
consells de seguretat als aparcaments i garatges, consells de
seguretat a les cases aïllades, consells de seguretat durant les
vacances i com actuar davant d´un robatori.

El cos de Mossos d´Esquadra i la Guàrdia Municipal de
Collbató insisteixen en la necessitat de conèixer aquests
consells pràctics per part del veïnat, doncs en matèria de
seguretat, la prevenció és bàsica. Tot i que en la xerrada es va
facilitar molta informació, els experts recomanen seguir unes
normes extraordinàriament senzilles d´aplicar, ja que la major
part dels robatoris comuns gairebé sempre es produeixen per
manca de prevenció.

*La millor defensa és estar sempre alerta i no baixar
mai la guàrdia, ni tan sols quan sortim un moment de casa i
ens sembla que no passarà res. Els elements de protecció
(alarmes, portes de seguretat, baldes, etc...) no serveixen de
res si no tenim incorporat l´hàbit d´utilitzar-los amb la meteixa
naturalitat que ens vestim quan sortim al carrer, per això cal
tenir present que cal aplicar-los sempre i sense excusa, ja
que els lladres, per regla general, intervenen de forma preferent
allà on se´ls ofereixen les màximes facilitats.

*És molt important, també, comunicar a la Guàrdia Munipal
670201420 qualsevol moviment sospitós que observem al
voltant del nostre domicili: cotxes estranys, presències poc
usuals, comportaments poc lògics, etc...

Respectant aquestes dues normes tan bàsiques, es poden
evitar la majoria de robatoris; si més no, en municipis com
Collbató.

Els Clots I, la darrera obra d´urbanització realitzada al
municipi de Collbató, en una zona on, igual que al sector El

Bosc del Misser, faltava adequar els serveis.

És un fet cada cop més habitual que els membres de la policia
autonòmica assessorin directament el ciutadà en matèria de

seguretat.
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Augmenten les temperatures.

Ha arribat el bon temps, les temperatures han començat a enfilar-se tímidament
i les activitats a l´aire lliure, com cada any, han iniciat la progressiva ocupació
dels espais públics del municipi.

A Collbató, malgrat la crisi econòmica, les activitats de carrer no han minvat,
sinó que podríem dir que es mantenen vives i que en algun cas concret fins i tot
han augmentat la seva oferta.

Tot i que enguany s´ha hagut de suspendre la Festa dels Tres Tombs degut a
una inoportuna pluja matinal -fet que lamentem sobretot per l´esforç dut a terme
pels seus organitzadors-, altres celebracions, gràcies a la bonança climatològica,
han pogut mostrar a bastament i sense contrarietats la bona salut dels
esdeveniments i també la vitalitat dels seus organitzadors oferint lluïdes
celebracions; tal és el cas de l´Aplec de la Salut, la Diada de Sant Jordi o la
Trobada d´Entitats.

Des del Consistori fem tot allò que és al nostre abast  per promoure i ajudar a
mantenir aquest nivell d´activitats, però som plenament conscients que sense
l´empenta de les entitats locals i els seus incondicionals col.laboradors això no
seria possible. Per això, vull expressar un cop més la nostra gratitut a tots aquells
qui edició rere edició fan possible que Collbató dóni la benvinguda a la primavera
amb tot un seguit d´activitats lúdiques, culturals, socials i esportives que ja són
un clàssic no només en el nostre calendari local sinó també en el comarcal.

Des de l´Equip de Govern pensem que la nostra tasca principal consisteix a
treballar pel poble en positiu, per això, coincidint que som a mitja legislatura,
aprofitem aquesta edició del Collbató Informa per repassar tot allò que hem fet
als darrers dos anys.

Josefina Martínez
-alcaldessa-

«Des de l´Ajuntament volem
expressar la nostra gratitut a
tots aquells qui edició rere
edició fan possible que
Collbató dóni la benvinguda
a la primavera amb tot un
seguit d´activitats lúdiques,
culturals, socials i esportives
que ja són un clàssic no
només en el nostre calendari
local sinó també en el
comarcal.»
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Dos anys d’absolutisme

Es compleix ara mitja legislatura. Fa dos anys
que el PSC governa a Collbató amb majoria
absoluta, comptant amb la complicitat de la
Diputació, de la Generalitat i del govern espanyol,
organismes presidits pel mateix partit. Ara toca,
doncs, fer un primer balanç de la gestió municipal.

I el balanç no pot ser més decebedor. El programa electoral
d’aquest partit no es compleix: ni alberg, ni ambulatori, ni casal, ni
comissaria, ni equipaments esportius. L’habitatge social que va
promoure el GIC està paralitzat. El poliesportiu, també. No es veuen
projectes per impulsar el comerç o el turisme. No hi ha cap esforç
per redreçar les finances municipals, ni per conservar el patrimoni
històric i natural. Això sí, els regidors s’han assignat un bon sou i
continuen contractant personal a dit.

Ni s’executen projectes ni es fan propostes. Al butlletí del
PSC, als plens, a la revista municipal… només observem insults i
renecs contra l’oposició, però no hi ha idees ni projectes engrescadors.
L’equip de govern s’ha tancat en el seu únic «projecte»: una zona
industrial sense cap ni peus que té tots els informes tècnics en
contra i que s’encaparren a tirar endavant per decret.

Davant d’això, el GIC continuarà fent propostes, com sempre.
Organitzant jornades de consum responsable, buscant subvencions
per a les entitats, presentant mocions i preguntes al ple, proposant
mesures per pal·liar els efectes de la crisi en els ciutadans, atenent
les consultes dels veïns, oferint alternatives econòmiques sostenibles.
Som al vostre servei.

Grup d´Independents de Collbató (GIC)

L’espectacle continua...
Ja hi tornem a ser. En el darrer

ple es van viure moments realment
esperpèntics. Personalment, des de
que sóc regidor no havia viscut una
situació similar. Que un assistent al ple porti una bossa de
plàstic amb un parell de sabates, i emulant a un periodista
d’altres terres, «llenci», «dipositi» (anomeneu el verb com
vulgueu) el calçat a la «taula», «l’alcaldessa», «els regidors»
(anomeneu la destinació com vulgueu), em sembla un acte
ridícul. La conseqüència va ser que el ple es convertís en un
pati d’escola, on gent ben adulta es disposava a entrar en
qualsevol discussió infantil simplement per marcar terreny.

Per si no en teníem prou, els partits «afectats» per
aquest nou conflicte van engegar les respectives maquinàries
demagògiques per explicar els fets. Comunicats, entrevistes,
edicions especials de butlletins.... Ja tenien «l’heroi» uns, i
«la víctima» els altres. En el fons es necessiten, tenen
dependència els uns dels altres, és més fàcil per ells tenir un
enemic que no pas un adversari polític.

Mentrestant, la gent continua la seva vida, amb els
seus problemes, i quan veu en que dediquen el temps aquells
partits que han votat (o no) senten indignació en el millor
dels casos, si es que no senten indiferència.

Miquel Solà i Navarro
Regidor d´ERC

I A VEGADES ENS EN SORTIM

Amb aquesta frase que és d’una cançó
del grup «Manel», voldria comentar-vos varies coses: primera,
que  la crisi econòmica segueix amb tota crueltat, amb el
reguitzell de problemes humans que s’en deriven  i solidaritzar-
me amb les víctimes.

 La segona,  comentar que està molt bé donar consells de
que «la crisi» es una oportunitat per sortir-ne, però com a
norma general els que donen aquests consells son els que
tenen les espatlles ben cobertes. Vull creure doncs en la frase
dels Manel, en sentit positiu.

També us vull parlar d’eleccions europees no de partits,
perquè avui no toca, però vull que reflexionem sobre si es
convenient ó no d’anar a votar ja que s’estima que l’abstenció
pot ésser molt gran i el meu respecta pels que, per
convenciment,  no volen anar a votar.

Crec que jo, que soc de la generació dels anys 50, he viscut
prous canvis desde la Dictadura a la Democràcia, desde la
pesseta a l’euro, que la tornada enrera, es a dir el nosaltres
sols i no cal anar a votar, per mi no hi ha color. Jo aniré a
votar encara que a vegades alguns s’en sortin!.

ENRIC SERRA i  ROGENT
Regidor pel Grup Municipal de CIU

Seguro que en las últimas semanas, o incluso
en los últimos días, cualquiera de nosotros ha
hablado de la crisis con alguien cercano. Es muy
posible que esa conversación haya girado en
torno a los objetivos no cumplidos, a las malas
expectativas, a cuánto durará. Si alguien ha

tenido suerte puede que haya hablado de oportunidades, de cuándo
va a acabar o de algún otro enfoque en positivo.

Pero de lo que se habla muy poco es de cuánto está afectando la
crisis a nuestro estado de ánimo. Cómo nos está atenazando en la
toma de decisiones y qué respuesta tiene en nuestra mente a una
situación objetiva de presión continuada.

La gestión de las emociones es una de las habilidades más
decisivas de los que nos movemos en política en cualquier situación,
pero mucho más cuando sopla el viento en contra. Son estos
momentos en los que más patente queda nuestra talla moral,
profesional y ética. Conviene no olvidarlo. Gestionar nuestras
emociones no es, desde luego, una tarea sencilla y no es difícil caer
en el bloqueo mental. Por eso, hay que remarcar dos cosas: el
panorama no lo podemos escoger, pero sí qué actitud tomamos ante
él. Además, siempre se puede influir en la situación más de lo que
uno cree. Aunque es cierto que el pesimismo muchas veces se
autorealiza, el optimismo también.

Y así las cosas, desde el PSC, desde l’Agrupaciò, queremos
transmitir a todos aquellos que nos apoyaron con sus votos, que es
la única y verdadera cuantificación de firmas, que nuestro ánimo y
nuestras convicciones están intactas, que aquellos que por sectarismo
siguen jugando a desacreditar a quienes tienen la responsabilidad
de gobierno, aquellos que dan la sensación de que no les importa la
voluntad mayoritaria de la ciudadanía, ni el Estado de derecho, ni la
democracia, ni tan siquiera la simple verdad, aquellos que sólo están
atentos a sus intereses estrictamente partidistas, para quienes todo
vale para desprestigiar, sin ningún fundamento serio, al actual equipo
de gobierno, son los que dificilmente saldran bien parados de la
crisis de credibilidad que están generando. Al tiempo.

Agrupación Local del PSC Collbató
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Organitzat pel Bloc Gemma Lloret http://
gemmalloret.blogspot.com/ i amb el suport de la Regidoria

de Cultura de l´Ajuntament de
Collbató i el patrocini d´EADA,
el passat mes d´abril es va
celebrar el 1r Concurs Literari
de Micro relats EADA Collbató.
El primer premi fou per en Pere
Lloveras i Prat, persona
estretament vinculada a Collbató
des de fa anys gràcies a la seva
faceta d´organitzador
d´activitats de muntanya a l´Àrea
d´Esplai La Salut. L´obra
guanyadora es titula «Amb els
dits a l´escletxa» i es va
presentar a concurs amb el
pseudònim de Bella Ploma. Pere
Lloveras va néixer a l´Havana

(Cuba) el 1962, és llicenciat en Educació Física i compta amb
una dilatada experiència en el món de l´esport d´alt nivell,
especialment en els àmbits del ciclisme i l´escalada. Com a
ciclista ha format part de la selecció olímpica espanyola i al
mateix temps ha estat preparador d´atletes que han obtingut
medalla d´or i de bronze als JJOO, mentre que com a escalador
esportiu està en posessió de quatre rècords mundials i ha
entrenat escaladors que han obtingut quatre campionats del
món. Tantmateix, Pere Llovera ha assumit diverses tasques de
direcció, entre les quals caldria destacar el càrrec de Director
d´Esport (ciclisme) al Comitè organitzador Olímpic Barcelona-
92.

L´obtenció del primer premi en el 1r Concurs de Micro relats
EADA Collbató confirma que el talent de Pere Lloveras no es
manifesta només en l´àmbit esportiu sinó també en el literari,
per la qual cosa des de l´Ajuntament de Collbató volem
expressar-li la més sincera felicitació. Les dues obres finalistes
han estat «Cada matí a la vella olivera», de Cristina Alcaraz
Gili, i «Avui la veuré», de Ma Carme Compañó Torelló.

PRIMER CONCURS LITERARI DE MICRO RELATS EADA COLLBATÓ

Bella Ploma
Amb els dits a l’escletxa

Aquell matí la boira envoltava la muntanya, darrere d’aquell mantell gris l’ermita de la Salut es veia misteriosa, quasi
fantasmagòrica, tan sols mig dibuixada en un paisatge canviant on les esclarissades obrien finestres difuminades a un
infinit incert. Malgrat l’intens sol de llevant que m’espetegava a la cara, el fred que encara embolcallava el matí obligava
el nas a rajar gotes salades que jo m’afanyava a eixugar passant la punta de la llengua sobre el bigoti. Encara tothom a
casa, el paisatge sonor del poble era com un llarg compàs de silencis d’una simfonia que s’escrivia sola.

Potser va ser això el que em va fer aturar, el gairebé res que es veia enllà i el no res que se sentia. Era com haver-se
capbussat. Aquell so ofegat, curt i greu, que de poc no em glaça la sang, va retrunyir davant meu d’una manera que tan
sols en els millors cinemes hagués pogut experimentar. No era normal. Tot intentant penetrar amb la mirada el núvol
montserratí que s’estenia en front meu, les cames em van conduir cap a la muntanya mogudes pel mateix instint encuriosit
que un mariner manifestaria davant la promesa de trobar sirenes en un illot.

Les passes, decidides, m’enfilaven canal amunt, les mans, recolzades ara aquí ara allà, m’equilibraven, l’esguard
escombrava el paisatge humit que s’anava obrint al meu davant, els pulmons esbufegaven i la suor començava a lliscar
esquena avall. Gairebé a punt d’esclatar d’ofec, vaig fer una breu parada per a recuperar l’alè, sabia que estava prop de la
cova Gran, el poble als meus peus, però malgrat girar-me jo tan sols era un navegant errant dins la bromera. Va ser
aleshores quan els vaig sentir, veus xiuxiuejant més enllà de l’agulla.

En tombar la roca, vaig trobar-me de fit a fit amb ells. La sorpresa ens va paralitzar a tots uns breus segons, ens
miràvem, ara als ulls, ara a les mans o al cos, fent una ràpida i prudent valoració de si calia arrencar a córrer, preparar-se
per a una defensa, o relaxar-se. Res de tot això, no semblaven poder-me amenaçar, i sens dubte jo no tenia cap mala
intenció, però l’emoció em feia bategar el cor amb tanta intensitat que vaig pensar que el sentirien. Reculant una passa
lenta em vaig ajupir fins a posar un genoll a terra, esperant, observant. Eren persones? Semblaven joves adolescents,
anaven despullats lluint una pell enfosquida coberta d’un continu borrissol. Sense dir res més, sense mirar-se, van girar
cua i es van esmunyir per una escletxa oberta en la paret.

Jo mai m’havia aturat en aquell indret, tot i les contínues passejades fora de camins buscant nous racons escalables,
però segur que l’obertura a la roca no hi era abans. M’hi vaig apropar, l’entrada oferia un pas estret de parets taronges, el
color secret de les intimitats de Montserrat que mai han vist el llum. No vaig gosar entrar en la foscor, vaig quedar
escoltant, esperant. I de sobte el forat va bramar, amb el mateix so inicial, ara proper i potent. L’obertura es va tancar

Pere Lloveras i Prat, professional
del món de l´esport i guanyador
del 1r Concurs de micro relats
EADA Collbató.
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LA REGIDORIA DE JOVENTUT POSA EN

MARXA DIVERSES INICIATIVES

Des del passat mes de març, el SES Collbató col.labora
amb el programa PIDCES, una iniciativa impulsada per l’Oficina
Jove de la Diputació de Barcelona.

El Programa Informació i Dinamització als Centres
d’Educació Secundària (PIDCES) ofereix actuacions diverses
als instituts per tal de promoure la informació, la dinamització
i la participació dels joves estudiants. El PIDCES és present al
bar del SES Collbató cada dijous d´onze a dos quarts de dotze
del matí, coincidint amb l´hora del pati

El punt juvenil BARRAKA JOVE també ha començat una
nova etapa. Des del passat 10 de març, estarà obert des de
dos quarts de sis fins a dos quarts de vuit de la tarda. Els
joves es podran connectar a internet gratuïtament, podran
jugar, llegir, fer activitats... El punt vol ser un espai de
referència per als joves de Collbató, des del qual es puguin
realitzar activitats i fomentar la seva participació.

Aquests dos projectes estan inclosos en el Pla Local de
Joventut i estan dinamitzats per l’Olivia Gonzàlez, educadora
social amb una àmplia experiència amb el jovent.

TALLERS PER A JOVES AL SES COLLBATÓ

El SES Collbató està desenvolupant una sèrie de tallers
encaminats a sensibilitzar els joves de l’institut. La iniciativa
està subvencionada al 50 % per l’Oficina de Pla Jove de la
Diputació de Barcelona, i s’organitza des del SES Collbató amb
el suport de l’Area de Joventut de l’Ajuntament de Collbató. El
programa va començar el passat 13 de març i acaba el 15 de
maig, i els temes a tractar són: «M’agrada el meu cos» amb
els de 1r d´Eso, un taller de sensibilització que preten potenciar

els factors protectors relacionats amb l’aparició dels transtorns
alimentaris. «Enrolla’t amb la sexualitat». taller destinat a
2n d´ESO, que treballa la sexualitat des dels àmbits afectiu,
biològic i social, potenciant els principals factors protectors
relacionats amb l’aparició de conductes de risc. «Coneixem i
expressem les nostres emocions» destinat als alumnes de
3r d´ESO, pretén ensenyar a identificar les diferents emocions
i relacionar-les amb els pensaments i conductes; permet donar
eines per l’expressió adequada de les emocions i agafar
consciència de la importància del treball emocional pel benestar
personal i social

El diumenge 17 de maig a les 10 del
matí es va celebrar a la Placa de l´Era el
Segon Concurs Caní de Collbató, en el qual
puntuaven la imatge, la simpatia i nivel
d´obediència dels gossos presentats a
concurs. La competició comptà amb dues
categories però al mateix temps es va oferir
un obsequi per a tots els participants.

SEGON CONCURS CANÍ DE COLLBATÓ

Mica en mica, els joves de Collbató es van implicant en les diferents
activitats que es programen per dinamitzar el col.lectiu.

El SES Collbató, un equipament vital per fomentar l´arrelament
dels joves al municipi i formar-los a tots els nivells.

PRIMERA EDICIÓ 4X4 PARTY RODAVENTUR

El diumenge 17 de maig, des les deu del matí fins a les cinc de
la tarda, es celebrà a Collbató la «Primera Edició 4x4 Party
Rodaventur», a l´espai anomenat «La Gravera», a la zona de
Can Dalmases, tocant al terme dels Hostalets de Pierola. Es
tracta d´una concentració de vehicles tot- terreny organitzada
conjuntament per Rodaventur i el Centre d´Esports Collbató.
La inscripció permet gaudir als participants del circuït i al
mateix temps obtenir entrepans i beguda. La idea, segons els
organitzadors, es passar-s´ho bé en companyia d´altres
aficionats al vehicles 4x4, en un indret on es pot gaudir
d´aquesta activitat sense malmetre la natura.
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SISÈ TORNEIG DE KÀRATE SANT ANDREU
DE LA BARCA

El passat 14 de Març, com cada any, el Kàrate Do Kai
Collbató va ser convidat a participar en el Torneig de Kàrate
de Sant Andreu de la Barca, que enguany ha celebrat la seva
sisena edició.  La competició es va desenvolupar al Pavelló 11
de Setembre de sant Andreu, va comptar amb 110 participants
i  el Kàrate DO KAI Collbató, emb el seu professor Manuel
Francisco Vicente al capdavant, va assistir-hi amb un equip
format per 19 participants que, un cop més, van obtenir
excel.lents resultats:

Categoria kata Benjamí:
1r  Classificat : Arnau Vicente Hidalgo.
3r  Classificat : Pol Perez Baltar.
4rt Classificat : Natalia Gallardo Peñalba.

Categoria kata Aleví:
1r  Classificat: Maxi Caballero Delgado
2n  Classificat: Segio García Ramirez

Categoria kata Pre- Infantil:
2a  Classificada : Laia Badia Rapún
4rt  Classificat   : Carlos Trillo Mitjans

Categoria kata Infantil :
1r  Classificat : Raúl García Ramirez
2n  Classificat: Genís Colomé Idiarte

Categoria kata Juvenil:
1ra. Classificada : Xènia Vilella Gardella

CICLE DE CONCERTS DE PRIMAVERA DE
L´ORGUE DE COLLBATÓ

Entre els mesos de març i juny, l´associació d´Amics de
l´Orgue de Collbató ha programat el següent cicle de concerts
de primavera a l´Església Parroquial de Sant Corneli.

Diumenge 29 de Març de 2009
A les set de la tarda
Solista, Cor i Orgue
Cor de Pares del Conservatori de Terrassa
Soprano: Maria Mateu
Orgue : Jordi Figueras
Direcció: Miquel Garcia
Autors: Mozart,Brahms,Faure, Mendelssohn

Diumenge, 19 d’Abril de 2009
A les set de la tarda
Veu i Orgue
Soprano: Alexandrina Polo
Orgue: Bernat Bailbé
Autors: Paderborn, Liszt, Reger,Franck,
Hakim, Saint-Saens

Diumenge, 17 de Maig de 2009
A les set de la tarda
Música de Cambra
Fagot: Alvaro Prieto
Oboè: Cesar Altur i Pau Rodriguez
Xelo: Matthias Weinmann
Orgue: Izumi Kando
Autors:  Zelenka, Vivaldi, P.Bach

Diumenge. 31 de Maig de 2009
A les set de la tarda
Orgue
Aula d’Orgue del Conservatori de Terrassa
Direcció: Jordi Figueras
Autors: A.Soler, Mendelssohn, N.Casanovas

Diumenge, 7 de Juny de 2009
A les sis de la tarda
Música i Poesia
Festival Pacem-  Poesia a Collbató en Memòria
Duo Dacapo
Recitant i Tenor:  Bernat Cabero
Piano: Mónica Pons
Direcció: Jaume Creus
Poetes: Apel.les Mestre, Alberdi
Autors:  Granados, Satie, Schumann

Foto de família, amb tots els infants de Collbató participants en la
competició de karate.

L´Orgue de Collbató, centre
indiscutible de totes les activitats
musicals que se celebren a l´Església
Parroquial de Sant Corneli.
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El dissabte 21 de març el Teatro de la Zarzuela de Madrid
va estrenar un conjunt de peces musicals enregistrades a l’Orgue
de Collbató. Es tracta de la música que acompanya el darrer
l’espectacle de la Compañia Nacional de Danza dirigida pel
prestigiós Nacho Duato. Curiosament, aquesta obra l’han

El dissabte 25 d´abril es va celebrar a la Sala de Plens de
l´Ajuntament de Collbató una sessió plenària de la Comissió
de Medi Ambient, amb la següent ordre del dia:

1.- Presa de possessió dels membres del Ple del Consell
nomenats per l’Alcaldia en les Resolucions 60, 61 i 93 de
2008.

2.- Aprovació, si s’escau, de la proposta de l’acta de la
sessió del Ple del Consell del dia 17-04-07.

3.- Creació d’una Comissió d’Estudi per a proposar una
ordenança municipal d’estalvi d’aigua pel municipi de
Collbató. Composició i funcions de la Comissió.

4.- Creació d’una Comissió d’estudi per a proposar el sistema
més adient de recollida de la fracció orgànica i del rebuig
dels residus municipals. Composició i funcions de la
Comissió.

5.- Informació de les gestions realitzades per iniciar la
revisió del Pla d’Orde-nació Urbanística Municipal.

6.- Precs i preguntes.

CONSELL DE MEDI AMBIENT

EL SO DE L´ORGUE DE COLLBATÓ ARRIBA A MADRID

titulada «Cobalto» -a Madrid algunes persones solen
pronunciar «cobalto» quan llegeixen Collbató-, inspirats en
l’origen d’aquesta música que ha estat composta per  Pedro
Alcalde i Sergi Caballero, dos dels artistes més reconeguts
dins del mon de la creació contemporànea. La interpretació
va anar a càrrec de Juan de la Rubia.

El coreògraf Nacho Duato ha qualificat aquesta música
com una de les millors que ha tingut mai al seu abast. Tot i
que es tracta d’una sonoritat que té poc a veure al que estem
acostumats a sentir als nostres concerts, el resultat és del tot
sorprenent i interessant.

El mestre orguener de Collbató Albert Blancafort va assistir
a l´estrena de l´espectacle, perquè, segons ha manifestat,
«aquesta mena de disciplines artístiques contemporànies
amplien el ventall de possibilitats musicals del nostre instrument:
l´orgue».

Components de la comissió
d´estudi per proposar una
ordenança munici-pal d´estalvi
d´aigua per al municipi de
Collbató

Manel Rivero Rossi, Ramon
Prunera Alert, Miquel Solà
Navarro, Mercè Florensa Foix,

Josep Ma Escamilla Tejedor, Rosa Ma Roig Vilalta, Francisco
Trillo Rodríguez, Oriol Castells Parera, Daniel Arqués Cintas,
Eulàlia Sellés Pons, Elies Rogent Albiol. (el primer nom de la
llista exerceix com a coordinador del grup)

Components de la comissió d´estudi per proposar un
sistema de recollida de fracció orgànica i rebuig

Josep Anton Serra Solà, Àngels Marraco Jorba, Margarita
Xicola Torruella, Rosa Ma Roig Vilalta, Antoni Segura Blondeau,
Joan Portella Rebordosa, Miquel Solà Navarro, Juan de la Cruz
Rojas, Cristina Fernàndez Mora, Joan Palomeras Anglada. (el
primer nom de la llista exerceix com a coordinador del grup)

Façana del Teatro de la Zarzuela de Madrid, l´escenari on
recentment s´ha estrenat «Cobalto», obra musical enregistrada a

Collbató.
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Les caminades populars solen ser una de les
activitats preferides de la gent gran, que s´hi

afegeixen amb gran entusiasme.
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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

OPTIMITZACIÓ DE LA RECEPCIÓ TDT A TOT
EL MUNICIPI

A conseqüència de les deficiències detectades a Collbató
en relació al servei de TDT -concentrades a la zona del Casc
Antic i El Pujolet- a finals de març la Secretaria de
Telecomunicacions i Societat de la Informació va realitzar in
situ una sèrie de simulacions de cobertura, per tal de detectar
amb precisió les zones amb més deficiència i poder així aplicar
les solucions tècniques necessàries de cara a garantir la total

recepció del servei de
TDT a la totalitat del
municipi.

Tradicionalment, al
Nucli Històric de
Collbató sempre han
existit problemes de
recepció pel que fa a
senyal de TV, és per això
que algunes cases
disposen d´unes
antenes d´alçada més
que considerable. El nou
sistema TDT té previst
equiparar la recepció del
senyal a totes les zones,
la qual cosa evitarà
l´impacte que suposa la
visió d´antenenes de
més de quatre metres
d´altura damunt algunes
teulades.

IIa SETMANA DE LA GENT GRAN

De l´11 de maig al 16 de maig , Collbató va celebrar la IIa
Setmana de la Gent Gran, durant la qual es van programar un
bon nombre d´activitats que han acaparat força interès, com
ara el taller de gimnàstica quotidiana, la visita guiada a la
deixalleria municipal o les xerrades sobre nutrició o consum
responsable.

L´optimització del senyal de tv,
permetrà alliberar el casc antic de

Collbató d´antenes de grans
dimensions que ofereixen un fort

impacte visual.

Tel. 670 09 53 45 · 666 47 41 71
www. excavacionsserrano.com
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En pocs anys, Collbató ha
doblat el nombre d´habitants
-actualment som 4.000
persones censades-, això ha
convertit en del tot
insuficients les 25 places que
inicialment oferia la Llar
d´Infants l´Abellerol, que

després de varies ampliacions ha multiplicat per quatre la seva capacitat, per tal
d´oferir al poble un servei adaptat a les necessitats actuals.

Per les seves dimensions i per
la novetat que suposa un
servei d´aquest tipus en un
municipi com el nostre, el nou
SES Collbató es pot dir que
ens ha atorgat la majoria
d´edat en matèria
d´educació.

Marxa de la Gent Gran

Espectacle de llum i de foc, Festa Major.

Sopar Nit de l´Esport

Concert de Joves

Si d´alguna cosa se sent especialment satisfet i orgul
amb el teixit associatiu local i de la dinàmica que s´
i les ganes de fer coses. Sens dubte, aquest és el prin
seva gent!

«Les circumstàncies obliguen els ajuntaments a aplicar polítiques d´austeritat, la qual cosa, en el cas de Collbató, no suposa cap
novetat, ja que aquest municipi està regit per un pla de sanejament econòmic que ens obliga a filar prim quan a despeses. Tot i això,
amb esforç i bona voluntat, l´equip de govern està en condicions de presentar un balanç de mitja legislatura que a alguns els
semblarà insuficient, però que objectivament es pot considerar francament positiu,  doncs  ens situa una mica més endavant d´on

L´ampliació del polígon
industrial Les Ginesteres
continua endavant malgrat
les dificultats interposades
pel principal grup de
l´oposició, el GIC, i la
plataforma Salvem Montserrat
. En aquests moments, però,
el projecte de Parc
Empresarial Les Ginesteres
està perfectament encarrilat,

per tal que ben aviat sigui una realitat, la qual cosa permetrà dinamitzar l´activitat
econòmica al municipi, equilibrar les finances locals i generar oferta de treball.
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Allò que fins no fa gaire no
era més que un punt de
recollida de trastos i
andròmines més o menys
controlat, s´ha convertit en
una deixalleria moderna, ben
dissenyada i perfectament
equipada, dotada fins i tot de
pannells solars generadors
d´aigua calenta. Un
equipament que ofereix un
òptim servei en matèria de gestió de residus urbans i recollida i tractament de
massa vegetal.

La urbanització definitiva del
sector El Clots I ha permès, de
passada, aplicar millores
considerables en matèria de
seguretat a la zona centre del
poble i a les rodalies del CEIP
La Salut, la llar d´infants
l´Abellerol i la Zona Esportiva,
un espai urbà força freqüentat per persones de totes les edats, però especialment
per infants.

El compliment rigorós del pla
de sanejament econòmic
aprovat en el seu dia per
l´equip de govern, ha permès
a Collbató sortir de la llista
de municipis més endeutats
per càpita de tot Catalunya;
la qual cosa ens ha permès
fins i tot accedir a línies de
crèdit a les quals fins no fa
gaire era impossible d´accedir-
hi degut al fort dèficit
acumulat.

Festa de Sant Corneli, patró de Collbató.

Grup Coral

Grup de Teatre del Casal

El planter del Centre d´Esports Collbató

Festa de Sant Corneli, patró de Collbató.

 Grup Coral

llós l´equip de govern municipal és del seu compromís
´ha generat agafant com a base únicament la il.lusió
ncipal actiu amb què compta ara mateix Collbató: la

estavem fa dos anys i ens trasllada a les portes del que serà la posada al dia definitiva de Collbató, amb el benentès que d´algunes
actuacions ens considerem simples hereus de l´esforç realitzat pels equips de govern que ens han precedit, mentre que d´altres
intervencions som conscients que en som els iniciadors tot i que molt probablement no en serem els executors finals. En política, ja
se sap que cal que primer uns escampin la llavor perquè posteriorment uns altres puguin fer-ne la collita, doncs la idea central no és
cap altra que procurar el bé i el progrés del municipi».
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 FESTA DE SANT JORDI 2009

El passat 23 d´abril, festivitat de Sant Jordi, l´Ajuntament
de Collbató va organitzar una sèrie d´actes juntament amb els
Centres Educatius Locals, la Biblioteca Municipal, el Casal d´Avis
i els Grallers de Collbató.

A la tarda, al CEIP Collbató, es va celebrar una nova edició
de l´Hora del Conte, amb la representació de la Rondalla d´en
Mansuet i la Marta, a càrrec del Grup de Teatre del Casal d´Avis
i els Grallers de Collbató. Tot seguit, el Casal d´Avis va oferir
un berenar a tots els assistents. Finalment, es va fer la
presentació dels quaderns Els remeis de l´àvia i el taller
d´Herbes i Remeis Casolans.

Durant tot el dia, els alumnes del SES Collbató van repartir
roses a totes les persones grans amb problemes de mobilitat;
al mateix temps, el CEIP La salut va ubicar diverses parades
de roses als punts més cèntrics del municipi.

Enguany, a més a més, Collbató ha estat escenari directe
de dues novetats editorials, ja que per una banda el nostre veí
Gilberto Pérez ha presentat recentment el seu llibre sobre
l´Ermita de la Salut, mentre que per altra banda l´historiador
local Antoni Lardín va presentar no fa gaire la seva obra «1939.
La repressió franquista a Collbató», obra que recull els fets
succeïts amb l’entrada de les tropes franquistes a Collbató, i
que van culminar amb l’afusellament sense judici de nou veïns
del poble. La diada de Sant Jordi, tanmateix, ha servit per
celebrar la primera edició del Concurs de micro relats EADA
Collbató, una iniciativa inèdita però que ha comptat amb prop
d´una trentena de participants.

  UN LLIBRE RECORDA LA REPRESSIÓ
FRANQUISTA A COLLBATÓ

El passat ms de febrer es va fer la presentació pública del
llibre 1939. La repressió franquista a Collbató, de l’historiador
local Antoni Lardín, editat per l’Associació Cultural del
Montserrat. El llibre és un recull exhaustiu de tots els casos
de detencions, empresonaments, deportacions, depuracions i

exilis que es van produir a
Collbató l ’any 1939 amb
l’entrada de les tropes feixistes
al poble, una repressió que va
culminar amb l’afusellament,
sense judici previ, de nou veïns
relacionats amb el règim de la
República. A l’obra s’inclouen
els noms dels collbatonins
repressaliats i la transcripció del
procés sumaríssim a què es va
sotmetre Joan Ollé, que fou
alcalde de Collbató durant el
període republicà.

CONCERT MUSICAL AMB INTÈRPRETS DE
COLLBATÓ I CAZÈRES

El passat nou de maig es va celebrar a l´Església Parroquial
de Sant Corneli un concert ofert conjuntament per alumnes
les escoles de música de Collbató i Cazères, municipi francès
agermanat des de fa molts anys amb Collbató.

La comitiva de músics de Cazères va arribar a Collbató un
dia abans del concert i els seus components es van allotjar en
domicilis particulars de veïns de Collbató durant dos dies,
perquè el diumenge també van actuar a la sala petita del

Teatre de la Passió
d´Esparreguera.

A finals de maig
és previst que els
alumnes de l´Escola
de Música de Collbató
viatgin a Cazères per
repetir l´experiència,
però en el municipi
francès agermanat
amb Collbató.
Aquestes activitats
formen part del
p r o g r a m a
d ´ i n t e r c a n v i
d´activitats culturals,
socials i esportives
que desenvolupen
c o n j u n t a m e n t
ambdós municipis.

 Enguany, els alumnes del SES Collbató, juntament amb els Serveis
Socials Municipals, han fet arribar roses a totes les persones del

municipi amb problemes de mobilitat.

Antoni Lardín i Oliver, autor
del llibre 1939. La repressió

franquista a Collbató.

L´Església Parroquial de Sant Corneli acull
tota mena de celebracions litúrgiques i al

mateix temps un gran nombre
d´esdeveniments musicals.
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APLEC DE LA SALUT 2009

Després de molts dies seguits de pluja, vent i baixes
temperatures, el sol va decidir, finalment, fer acte de presència
a Collbató el passat dilluns 13 d´abril, fet que va permetre
celebrar amb normalitat la processó, la missa, la ballada de
sardanes i el dinar de germanor de l´Aplec de la Salut. Enguany,
a més, l´aplec ha comptat amb una sorpresa: la presentació,
per part del nostre veí Gilberto Pérez, d´un llibre de la seva
autoria dedicat, precisament, a l´ermita de La Salut.

 EL REGIDOR CARLES GAYA DIMITEIX PER
PROBLEMES DE SALUT

A primers de maig, Carles Gaya i Talló, primer tinent
d´alcalde i regidor de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme i
Serveis Socials va anunciar la seva dimissió a causa de
problemes de salut. A través d´una nota adreçada a la resta de
membres de l´equip de govern i al conjunt de treballadors i
col.laboradors municipals, Gaya va comunicar que pateix una
trombosi ocular provocada per una forta pujada de la tensió
arterial, circumstància que l´obliga a guardar repòs i a evitar
situacions que generin tensió, per la qual cosa s´ha vist obligat
a deixar les seves responsabil.litats municipals de forma
immediata.

La dimissió d´en Carles Gaya obliga a realitzar una petita
reestructuració en l´equip de govern municipal. En relació a
aquesta modificació, l´alcaldessa, Josefina Martínez, ha
anunciat que té la intenció de repartir les competències fins
ara assumides per Gaya en dues regidories. Per una banda,
Concepció Alsina, actual regidora de Educació i Cultura,
assumirà també Turisme i Promoció Econòmica, mentre que
per una altra banda, Emilia Rabadán -que entrarà al Consistori
en substitució de Carles Gaya-, tindria assignades les regidories
de Sanitat i Benestar Social.

Carles Gaya i Talló, amb el micròfon a la mà, presentant l´entrega de
premis del 1r Concurs de Micro relats EADA Collbató -juntament amb

la regidora Concepció Alsina i el promotor del concurs Gregori
Portero-, un dels darrers actes que ha comptat amb la seva presència

com a regidor.

ENS VEIEM PER COLLBATÓ

Amb aquesta frase del titol del meu escrit, vaig finalitzar
un correu que vaig enviar al personal de l’Ajuntament
d’aquest el nostre poble de Collbató, per notificar-los que
havia presentat la meva dimissió com a 1r. Tinent d’Alcalde
de Promoció Econòmica, Comerç, Turisme, Benestar Social
i Mercats.

Voldria explicar-vos el motiu del correu i d’aquest escrit.

El correu el vaig enviar per evitar quelcom deformació
de la informació real i fefaent dels motius pels que vaig
tindre que presentar la meva dimissió, que com llegireu
han estat purament mèdics. I ara ho vull comunicar a tots
vosaltres.

Aquesta decisió, tan dura de prendre, la va provocar
una trombosis ocular que vaig patir a primers de maig, per
sort recuperable amb l’atenció mèdica corresponent, em
felicito per que la pujada de tensió que la va provocar no
hagués tingut un altre efecte molt pitjor (pèrdua de l’ull,
embòlia, atac de cor., etc.), almenys els metges van saber
posar-me sobre avís de les conseqüències i em van recomanar
tranquil·litat, repòs i una bona gestió del meu temps lliure
a més de la medicació, lògicament.

Es per això que vull dirigir un sentit acomiadament i un
fort agraïment a totes aquelles persones que en un moment
o altre s’han creuat en el meu camí durant la llarga etapa
dins de l’agrupació del PSC de Collbató, com en els últims 4
anys de regidor pel grup municipal del PSC d’aquest
Ajuntament. Dos anys de la legislatura anterior, l’any 2005
pel trencament del GIC, amb ERC i CIU, i aquest dos primers
anys de la nova legislatura, en que Collbató ens va donar la
confiança i la majoria absoluta amb els projectes presentats
en la campanya electoral del 2007.

No em queda més que dir-vos que no us deixeu enganyar
pels llops disfressats d’ovella i donar-vos la confiança de
que el grup del PSC que continua al cap davant del nostre
Ajuntament, treballa i treballarà, sempre, pel bé de Collbató,
per més sabatilles que els llencin, per més insults que els
dirigeixin, per més pals a les rodes que els posin, perquè
aquest grup, el PSC de Collbató, del que m’enorgulleixo
d’haver format part com regidor, creu en la justícia, la
veritat, la transparència i la democràcia.

Gràcies i ens veiem per Collbató.

Carles Gaya i Talló
Exregidor del grup municipal del PSC de Collbató
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LA DIPUTACIÓ DE BARCELONA I LA
XARXA DE CIUTATS I POBLES CAP A LA

SOSTENIBILITAT CREAN UNA
ORDENANÇA MODEL SOBRE L´ESTALVI

D´AIGUA

La finalitat d’aquesta normativa és vetllar per l’estalvi
eficient i per l’ús racional de l’aigua com bé escàs.

La demanda crexent d’aigua esta unida a l’augment
del nombre d’habitants i urbanitzacions, fet que implica
la sobreexplotació dels recursos hídrics. Es per aixó que
es regula la instal·lacions de sistemes d’estalvi d’aigua
en edificis i vivendes unifamiliars per a reduir el consum
d´aigua, evitar que es malgasti i contribuir a fer-ne un
ús racional.

Amb aquest objectiu, la present regulació preveu
que:

En les vivendes unifamiliars de més de 150 m2

construïts i menys de 100 m2 de zona verda o piscina
amb superfície de làmina d’aigua inferior a 30 m2

incorporaran, per a qualsevol ús posterior, exceptuant
el consum humà, un dels dispositius següents:

·   un sistema de reutilización d’aigües grises, per
exemp FILTRE EZY, o

·   un sistema per a recuperar l´aigua de pluja,
dipòsits o

·    un sistema per a la reutilizar d’aigua sobrant de
piscines,

En les vivendes unifamiliars de més de 150 m2

construïts i més de 100 m2 de zona verda o piscina amb
superfície de làmina d’aigua inferior a 30 m2

incorporaran, per a qualsevol ús posterior, exceptuant
el consum humà, un sistema de reutilización d’aigües
grises, per exemple FILTRE EZY i un dels dos sistemes
següents:

· un sistema per a recuperar l´aigua de pluja,
dipòsits o

· un sistema per a la reutilización d’aigua sobrant
de piscines.

**Texte recollit de l´ordenaça model a implementar a
Catalunya pels Ajuntaments

COMENCEN LES OBRES FINANÇADES PEL
FONS ESTATAL D´INVERSIÓ LOCAL

Les actuacions incloses en el Fons Estatal d´Inversió Local
han començat ja a materialitzar-se. Entre els mesos d´abril
i maig han començat les obres  d´acondicionament de
l´annex de l´ajuntament i dels locals municipals de la
Plaça de l´Era, i també la construcció de la vorera
perimetral del solar on s´ubicarà la segona escola de
primària. En breu, és previst que comencin la resta
d´actuacions programades, el conjunt de les quals es
finançarà amb els 669.000 euros atorgats per l´Estat a
Collbató per combatre els efectes de la crisi econòmica i
mantenir l´ocupació.

«La rehabilitació de l´annex posterior de l´ajuntament i dels locals
de la Plaça de l´Era, permetrà al municipi disposar de dos nous

espais de caràcter públic, fins ara inutilitzables degut al seu estat
de ruïna»
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El passat 13 d´abril,
coincidint amb la
celebració de l´Aplec de
la Salut, Gilberto Pérez va
presentar el seu llibre
«Ermita de la Salut», un
llibret de 80 pàgines i
portada austera però que
en el seu interior amaga
un veritable tresor per a
tots aquells qui

gaudeixen amb tot allò que tingui a veure amb la història
de Collbató i el seu patrimoni arquitectònic i humà, perquè
el que en Gilberto Pérez ens ofereix, a més d´un treball
rigorós quan a dades relatives a l´ermita, és un homenatge
il.lustrat a totes aquelles persones de Collbató que, d´una
manera o d´una altra, han fet possible que l´Ermita de la
Salut a dia d´avui sigui considerat un dels llocs més
emblemàtics del municipi.

L´autor de l´obra, Gilberto Pérez Arienza, és un veí de
Collbató que podríem dir que no necessita presentació,
perquè des de fa molts anys és present i col.labora de
forma desinteresada en tota mena d´esdeveniments
culturals en els quals el seu bon criteri i la seva dilatada
experiència com a educador aporten sempre un valor
afegit. Quan es tracta de prop, un té la sensació que la
societat seria molt més justa i solidària si la genètica
humana fos capaç de portar al món moltes més persones
com en Gilberto. Home de família i cristià practicant,
organitza el seu temps amb la precisió d´un rellotger
suís per atendre tots els seus compromisos sense perdre
mai el somriure ni forçar el seu pas, que degut a l´edat és
lent però al mateix temps força constant. Membre actiu
del Casal d´Avis i de l´Associació d´Amics de l´Orgue de
Collbató, de la qual n´és el president, col.labora també,
de forma molt activa, amb la Parròquia de Sant Corneli i
amb la Cofraria de la Verge de la Salut, de la que n´és el
secretari. Al mateix temps, és força habitual veure´l
passejar pel poble tot sol o en companyia de la seva
família, o realitzant exercicis físics especials per a la gent
gran a les instal.lacions existents al circuït de lleure. En
Gilberto és l´exemple vivent d´aquella teoria que diu que
la jornada d´un home endreçat i metòdic té 30 hores en
comptes de 24, perquè malgrat el temps que li comporta
atendre totes les seves ocupacions fixes, encara li
esgarrapa algunes hores al rellotge per col.laborar en
activitats puntuals, com ara formar part del jurat del 1r

Concurs de Micro relats EADA Collbató celebrat fa pocs
dies amb motiu de la festivitat de Sant Jordi.

Nascut uns quants anys abans d´esclatar la Guerra Ci-
vil a Villamán, un petit nucli pertanyent al municipi de
Sahagún de Campos, a la província de Lleó, Gilberto Pérez
va venir per primer cop a Catalunya l´any 1941, en plena
postguerra, quan, de comú acord, la seva família i els
responsables dels Maristas de Carrión de Campos (Palència)
-on estava estudiant des de l´any 38- van decidir enviar-
lo a continuar amb els seus estudis als Maristes de Lleida.
Posteriorment, un cop realitzat el servei militar fora de
Catalunya, va tornar a Barcelona, on va estudiar la carre-
ra de mestre. La vinculació amb Collbató es va produir
gràcies a que el seu pare, que també era mestre, va ser
destinat a aquest municipi. Tot i que ell mai no ha exercit
el magisteri al nostre poble, doncs es va dedicar a
l´ensenyament privat a l´Hospitalet de Llobregat,  mai no
va perdre el vincle amb Collbató, i la torre al centre del
poble que durant anys va ser la seva segona residència,
l´any 1993, un cop jubilat, va esdevenir la seva residència
permanent. I així, fins al dia d´avui, perquè fa ja molts
anys, quan a l´ajuntament encara hi governava l´alcalde
Josep Jorba i Bros, o sigui als anys 70, en Gilberto ja
col.laborava com a organitzador de la cavalcada de Reis,
un esdeveniment que, segons explica ell mateix mig
somrient, van acabar organitzant només entre dos veïns:
l´escombriaire del poble i ell mateix, degut a que els
altres membres de la comissió es van barallar entre ells i
els van deixar sols.

Ara, en Gilberto Pérez, fidel a la seva manera de fer
metòdica i previsora, ens presenta el seu nou llibre sobre
l´Ermita de la Salut de Collbató, però al mateix temps
ens indica que continua amb la seva tasca recopilatòria,
enregistrant converses amb gent gran de Collbató, per
exemple la Carmeta de la carnisseria, que amb més de
102 anys de vida és perfectament capaç de descriure amb
precisió els seus records de joventut al Collbató dels
primers anys del segle passat. La idea d´en Gilberto és
posar a l´abast d´aquells qui vulguin utilitzar-lo, quan ell
ja no hi sigui, un ampli recull de dades relatives a Collbató
i el seu patrimoni arquitectònic, cultural i humà. Quin
gran exemple, aquest, per a les generacions presents i
futures…!

Gràcies Gilberto pel teu llibre, i gràcies, sobretot, per
tot el que has fet, fas i sens dubte faràs per Collbató.

Presentació del llibre l´Ermita de la Salut, de Gilberto Pérez Arienza
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VIATGES FAMILIARS ESTIU 2009
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L’estiu ja es aquí, queda
ben poc per a que les
famílies pugeu gaudir de
les vostres merescudes
vacances.
El que os proposem a
MARCEN VIATGES, es
gaudir de unes vacances
en família. Podeu gaudir
de un creuer pel
Mediterrani, on podreu
visitar per la costa
Italiana les ciutats de

Roma, Florència i Nàpols entre d’altres, per les
famílies mes agosarades tenim creuers de 12 dies
per les Illes Gregues i el Carib, fins i tot podeu marxar
23 dies de creuer on començareu el vostre viatge a

Gènova per poder-lo finalitzar a Durban (Sud-àfrica),
tenim les millors companyies de creuers com MSC,
NCL i Royal Caribbean, entre d’altres. El viatge dels
menors de 18 anys pot ser de franc.

Hi ha famílies que prefereixen viatges d’aventura
pel Sud d’Amèrica (Argentina o Xile) o pel centre
d’Amèrica per Guatemala, Hondures o com Costa
Rica, on veureu, Tortugero, San Jose o Volcan Arenal
tot gaudint del viatge en rutes amb cotxes tot terreny.

Si no voleu fer gaires quilometres i també voleu
gaudir de unes bones vacances, també disposem del
millors hotels de costa, tan al sud com al nord i fins
i tot al interior a un preu i qualitat immillorables.

Si vols rebre mes informació, pots fer-nos una
visita o trucar per telèfon. També et pots donar d’alta
al nostre web www.marcenviatges.com on rebràs
informació d’ofertes puntuals.

TROBADA D´ENTITATS 2009

El dissabte 25
d’abril es va celebrar
la ja tradicional
Trobada d´Entitats de
Collbató. Durant tota
la tarda les parades
de les diferents
associacions i
entitats locals van
ser al tram de carrer
existent entre el
Casinet i la plaça de
l’Església, i al mateix
temps a la Plaça de
l´Era i rodalies es van
d e s e n v o l u p a r
diverses activitats
s i m u l t à n i e s :
cercavila amb els
gegants de Collbató,

audició didàctica a l´Església de Sant Corneli, concert de
cant coral a la plaça de l´Església, lectura veredicte primer
concurs de Micro relats EADA Collbató, masterclass
d´aerobic, rocòdrom, tennis i tennis taula, atletisme, taller
de maquillatge, patinatge, etc... Cal remarcar la gran
afluència de persones que ha assolit aquesta edició de la
Trobada i al mateix temps l´interès que han despertat
algunes disciplines fins no fa gaire temps inèdites a
Collbató, com ara l´aeròbic i el rocòdrom per a infants.

El rocòdrom, una de les activitats més
exitoses de la recent celebrada

Trobada d´Entitats 2009.

COMENCEN LES OBRES DE LA VIA DE SERVEI
DE L´A2

D´acord amb les dades facilitades pel Ministeri de Foment, a
partir del 25 de maig començaran els treballs de senyalització que
faran possible el desviament de vehicles a través de vies
alternatives, ja que les obres d´adequació de les dues vies de servei
(laterals) de l´autovia A2 obligaran a tallar-les, en els dos sentits,
mentre es desenvolupin els treballs de sanejat i reasfaltat del ferm.
Des de la web municipal www.collbato.cat s´informarà dels
recorreguts alternatius per on caldrà circular mentre es es
desenvolupin les obres i sigui necessari tallar o reobrir els diferents
trams de via.

Després d´anys d´utilització intensiva sense que s´hi hagin realitzat
operacions de manteniment remarcables, les vies de servei de l´autovia

A2 necessiten amb urgència la reparació a fons a què seran sotmeses per
part del Ministeri de Fomento.
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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

Dra. Beatriz Rodriguez · 2847
Carrer Muntanya, 30 baixos ·

CALENDARI D´ACTIVITATS DE
L´ASSOCIACIÓ EXCURSIONISTA 4000 PEUS

DE COLLBATÓ
 

SECCIÓ INFANTIL
26d’abril-Montserrat
24 de maig - Coll de Nargó (iniciació a l’escalada)
21 de juny – Montserrat

SENDERISME (EXCURSIONS PER A TOTHOM)
3 de maig - Pujar aigua a st. jeroni per la cursa de l’Alba
10 de maig - Cursa de l’Alba
17 de maig - Sortida voltants de Collbató (matinal)
7 de maig - Flora als voltants de Collbató (matinal)
20 de juny - Serra densija, la Gallina Pelada (tot el dia)
11 i 12 de juny - Cap de setmana a Ull de Ter

SECCIÓ JUVENIL, A PARTIR DE 1ER D’ESO
26 d’abril - Senderisme i ràpel (Montserrat)
17 de maig - Via ferrada (Montserrat)
7 de juny - Barranc/canal (Montserrat)
 
Més informació els dijous de 19’30 a 21 al local de les
piscines municipals
Web: www.4000peus.wordpress.com

AGENDA MAIG-JUNY 2009

24 de maig. 18.00h , la companyia de teatre «La Teatral»
representarà l´obra «Ens atabalen! en el Patronat Parroquial
d’Esparreguera, carrer Mestre Tomàs Cabeza, 2. El preu de l´entrada
és de 5 euros. La recaptació es destinarà a finançar l’acollida de
menors bielorussos afectats per Txernóbil que porta a terme
l’Associació Collbató per a la Solidaritat.

24 de maig. Festa de Primavera Socialista de Collbató. A
partir de les 11 del matí, matinal infantil amb joc i animadors. A
les 13.00h. aperitiu per a tothom. A les 14.00h.paella, música i
«bon rotllo» (preu del dinar: amb reserva prèvia, 3 euros; sense
reserva prèvia, 4 euros). A les 16:00h. actuació dels grups OVEN i
JURASIC BAND. A les 18:00h. xocolatada i fi de festa. Reserves:
646 488 667

27 de maig. Biblioteca Municipal. Lectura Compartida amb:
Jorge Luis Borges. Llegirem alguns dels contes que Jorge Luis
Borges va publicar en el Libro de Arena.

31 de Maig de 2009. 19:00h. Concert d´Orgue. Aula d’Orgue
del Conservatori de Terrassa Direcció: Jordi Figueras Autors: A.Soler,
Mendelssohn, N.Casanovas

7 de Juny de 2009 18.00h. Música i Poesia Festival Pacem-
Poesia a Collbató en Memòria Duo Dacapo Recitant i Tenor:  Bernat
Cabero Piano: Mònica Pons Direcció: Jaume Creus Poetes: Apel.les
Mestre, Alberdi Autors:  Granados, Satie, Schumann
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gent de Collbatógent de Collbató
Aquesta secció està 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.

El diumenge 10 de maig es va celebrar a Collbató la XXIIa edició de la Cursa
de l´Alba, que enguany ha assolit un èxit sense precedents, fins el punt que s´ha
hagut de tancar el període d´inscripcions abans d´hora degut a que la demanda
superava l´oferta limitada a 400 participants.

Aquest èxit, però, no és casual ja que darrere l´organització d´aquest
esdeveniment que ha acabat difonent el nom de Collbató arreu, hi ha la il.lusió,
l´empenta i la constància d´un grup de veïns i veïnes de Collbató que any rere any
posen en marxa el complicat engranatge que fa possible que aquesta cursa de
muntanya de mitja distància que fa vint anys va néixer com una aventura de
caràcter estríctament local, amb el pas del temps hagi acabat convertint-se en un
clàssic de les competicions oficials, no en va la Cursa de l´Alba puntua en la Lliga
Catalana de Curses de Muntanya.

La Cursa de l´Alba és una competició dotada d´unes característiques força
especials que la converteixen en un esdeveniment únic sobretot perquè es
desenvolupa en el marc incomparable que és Montserrat. Amb un recorregut de
quasi 25Km, un desnivell màxim de 1.000mts. i més de 2.000mts. de desnivell
acumulat, la Cursa té el seu punt de partida i arribada a la Zona Esportiva  Municipal
de Collbató, i segueix el següent recorregut: carretera de les Coves, Coves del
Salnitre, camí de la Santa Cova, desviament i pujada al Pla de Sant Miquel, baixada
al Monestir, escales del Pas dels Francesos, Pla dels Ocells, Ermita de Sant Jeroni i
Cim (1236mts.), Serrat de les Paparres, Estació Superior del Funicular de Sant
Joan, Pla de Sant Miquel, camí de les Bateries, la Taca Blanca, el Casalot i arribada
a Collbató. Els corredors més preparats solen completar el recorregut en menys de
dues hores tot i que l´habitual és fer-lo en temps que abasten de les dues a les tres
hores.

El grup responsable de la Cursa defuig el protagonisme i insisteix molt en el fet
que l´organització d´aquest esdeveniment només és possible gràcies a l´ajut del
gran nombre de voluntaris que col.laboren de forma desinteressada en les tasques
de suport, als quals òbviament cal estar immensament agraïts, però tothom sap
que darrere l´organització d´una competició esportiva d´aquestes característiques
hi ha sempre algú que tira del carro, com es diu col.loquial-ment.

En aquest cas concret, els qui tiren del carro tenen nom i cognoms, per tant és
just i raonable retre´ls el petit homenatge que des de la revista Collbató Informa
tractem d´atorgar a tots aquells qui, d´una manera o d´una altra, fan coses de
profit per Collbató.  Joan Arnau, Anna Rigol, José Morillas, Àlex Riba, Joan
Vives i Lali Puig, juntament amb Joan Garcia i Martí Gil  -que no surten a la foto-
són persones prou conegudes al poble, ja que solem trobar-nos-els corrent  pels
carrers i els camins del poble o bé a primera línia quan Collbató necessita voluntaris
per tirar endavant alguna iniciativa esportiva, cultural o social. Per tant, a tots
ells, el nostre més sincer reconeixement i agraïment per tot el que fins ara heu
aportat al poble de Collbató!

El moment més esperat,
l´arriba a la meta del

guanyador absolut de la
cursa.

 Determinats trams són
especialment durs, com
reflecteix perfectament

l´expressió d´alguns
corredors.

D´esquerra a dreta, Joan Arnau, Àlex Riba, Anna Rigol,
José Morillas, Lali Puig i Joan Vives.

 Els trams del recorregut
plans i ombrívols

ofereixen als participants
breus ocasions de

recuperar-se sense perdre
el ritme de la marxa.

 Una cursa d´aquestes
característiques exigeix

preparació física i,
sobretot, anar ben

equipat.

 La cursa impregna la
muntanya d´una àmplia
gamma de colors, ben

diferents dels  habituals
gris i verd.

Mantenir la moral alta en
tot moment, ingredient

imprescindible per acabar
la carrera amb èxit.
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