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Cristina Fernàndez, regidora de 
Governació, Via Pública, Festes i 

Organització Interna

Enllestides les obres de 
reparació de les vies de servei 

de l’autovia A2
Entre els mesos de juny i juliol s´han enllestit completament 
les obres d´adeqüació dels vials de servei de l´autovia A2, que 
presentaven un estat força malmès després de molts anys de 
servei força intensiu. Els treballs han consistit a substituir 
íntegrament l´asfaltat de les dues vies, en sentit Lleida i 
Barcelona, amb l´afegit que a la via ascendent -sentit Lleida-, 
s´ha realitzat, a més, un sanejat profund de la base de la calçada 

per tal de garantir 
que en el futur el 
pes dels vehicles 
pesats no hi marqui 
roderes. 

Aq u e s t  c o n j u n t 
d´actuacions s´ha fet 
a càrrec del MOPU, que 
al mateix temps ha  
inclòs en el projecte 
la construcció de 
la nova rotonda de 
la Font del Còdol, 
una actuació que es 
va realitzar bastant 

abans d´iniciar-se els treballs a les pròpies vies ja que 
l´Ajuntament va inisistir molt en la necessitat de disposar 
d´aquesta infraestructura al més aviat possible, per millorar 
la circulació en un punt d´intersecció habitual de vehicles en 
què per part del consistori es considerava molt necessària una 
forma de regulació del trànsit més eficient.

Coincidint amb els treballs de reparació de les vies de servei, 
s´ha aprofitat per reasfaltar i al mateix temps millorar el 
drenatge d’aigües pluvials dels tunels que connecten el 
municipi per sota de l´autovia, als quals s´ha dotat d’un nou 
clavegueram.

Les obres d´adeqüació dels vials de serveide l´autovia A2 han 
millorat notablement el seu aspecte

Ana Úbeda, regidora 
d´Hisenda i Urbanisme

Collbató rep un crèdit de més 
d’un milió i mig d’euros.

L´Ajuntament de Collbató ha signat una operació de crèdit 
conjunta amb el Banc de Santander, el BBVA i el Banc de 
Sabadell, per un import màxim d´1.652.539,77 euros. 

Aquesta operació 
s´acull al Real Decreto 
Ley 5/2009 de 24 
d´abril, que preveu 
una sèrie de mesures 
extraordinàr ies i 
urgents per facilitar a 
les Entitats Locals el 
pagament de deutes 
amb  emprese s  i 
autònoms, per tal de 
garantir l´activitat 
econòmica i evitar la 

destrucció d´ocupació a causa de la morositat. 

Aquest Real Decreto Ley exigeix una sèrie de requisits a les 
Entitats Locals que han volgut acollir-s´hi; bàsicament rigor 
comptable, austeritat pressupostària i capacitat efectiva de 
devolució. En el cas de Collbató l´atorgament del crèdit ha estat 
possible gràcies al compliment del Pla de Sanejament que va 
finalitzar el 2007 i que ha permès reduir considerablement el 
dèficit històric que patia el municipi, i també al fet d´haver-ne 
aprovat un de nou que abastarà el període 2009-2015. 

Amb l´atorgament d´aquesta línia de crèdit l´Ajuntament de 
Collbató no resol la seva difícil situació econòmica, però sí que 
alleuja molt considerablement 
les seves conseqüències, ja que 
el fet de poder liquidar deutes 
antics a proveïdors facilita molt 
la tasca del dia a dia i allibera 
l´equip de govern de molta 
tensió. Cal tenir en compte, 
tanmateix, que assumir aquest 
crèdit no suposa incrementar 
l´endeutament per part de 
l´Ajuntament, sinó que permet 
racionalitzar el deute existent 
amb proveïdors, unificant-lo i millorant les condicions de 
devolució.

En conclusió, penso que aquesta és una bona notícia per 
Collbató, doncs el fet que ens hagin atorgat aquest crèdit posa 
de manifest que estem fent les coses correctament i també que 
mica en mica anem deixant de formar part de les llistes negres 
on figuren els municipis amb pitjor situació econòmica.   

Ana Úbeda, regidora d´Hisenda i Urbanisme
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Tranquil.litat estival.
Normalment els mesos d´estiu són tranquils pel que fa a notícies. L´activitat política 
es redueix, l´economia es mou al ralentí, les televisions deixen d´emetre els programes 
habituals per recórrer a les reposicions… Sembla que tothom es posi d´acord per centrar 
l´atenció únicament en allò que realment importa en aquest època: fer vacances sense 
que ens atabalin massa, per tal de suportar els rigors estivals de la millor manera 
possible. 

En aquest aspecte Collbató no és una excepció. Si més no, aquest estiu, ja que  
enguany, sortosament, no hem hagut de patir calamitats que altres anys ens han 
convertit en notícia de portada durant l´estiu, la qual cosa sempre és nefasta. Només 
cal recordar els greus incendis dels anys 86 i 94 -un dels quals va provocar víctimes 
mortals- o les dantesques conseqüències de l´aiguat del 2000, que va obligar-nos a 
refer mig poble. 

Aquest Collbató Informa reflecteix el que és un estiu tranquil a Collbató, per això hi 
ha moltes notícies breus estretament relacionades amb activitats familiars realitzades 
a l´aire lliure, que és el que toca a partir del moment que els infants deixen d´anar a 
l´escola i l´agenda familiar balla una mica al so dels menuts de la casa. 

Malgrat tot, però, voldria destacar algunes notícies que penso mereixen l´atenció 
del veïnat. Per una banda, cal remarcar la importància que té per al municipi el fet 
d´haver obtingut un crèdit que supera el milió i mig d´euros, doncs aquest fet diu 
molt a favor de la nostra forma de gestionar els recursos municipals. Per altra banda, 
m´agradaria esmentar, també, el notable avanç assolit pels distints treballs finançats 
amb els 600.000 euros que ha rebut Collbató del Fons Estatal d´Inversió Local, ja que 
aquestes actuacions ens permeten incrementar el patrimoni públic, amb la construcció 
de noves infraestructures, i al mateix temps recuperar part del patrimoni arquitectònic 
local que fins ara no es podia utilitzar degut a l´estat de ruïna que presentaven, com 
és el cas de la sala posterior adjacent a l´Ajuntament o el local annex a l´oficina de 
Turisme, a la Plaça de l´Era.  

Dit això, no em resta més que desitjar que la segona part de l´estiu resulti tan tranquil.
la com la primera, per tal que tots plegats poguem gaudir plenament de la Festa Major, 
el programa de la qual us adjuntem en aquest número del Collbató Informa.  Com ja 
és habitual als darrers temps -en què l´austeritat ens condiciona- hem apostat per 
una Festa Major digna i diversa però al mateix temps continguda, doncs pensem que 
gràcies a la col.laboració de les entitats locals i la Comissió de Festes és perfectament 
possible fer un bon programa sense necessitat de llençar la casa per la finestra. Un cop 
més, el meu agraïment, en nom de l´equip de govern, a totes aquestes persones.

Bona Festa Major!

Josefina Martínez
   -alcaldessa-  

«Cal remarcar la importància 
que té per al municipi el fet 
d´haver obtingut un crèdit 
que supera el milió i mig 
d´euros, doncs aquest fet diu 
molt a favor de la nostra forma 
de gestionar els recursos 
municipals»

Josefina Martínez
   -alcaldessa-
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REFLEXIONS ENTORN DEL L’INCENDI DELS 
PORTS
D’entrada i per davant de qualsevol reflexió 
el condol pels bombers morts a l’incendi dels 
ports.
Com a collbatoní que va patir els dos incendis 
de Montserrat, el primer l’any 1986 i el segon 
l’any 1994, on també varem sofrir víctimes, en 
aquest cas civils, em venen al cap reflexions que les transmeto tal i 
com les penso, 
*els incendis de l’estiu s’apaguen a l’hivern
*no tenim a Catalunya, una política forestal rentable, definida i 
clara
*aquest model d’abandonar conreus i bosc (silvicultura), no porta 
enlloc si no es crema aquest any serà el que ve. O invertim abans de 
que passi o lamentarem víctimes i situacions com enguany
*el Mediterrani te aquest clima irregular. Incendis n’hi ha hagut 
sempre. Hem de fer que el nombre d’hectàrees cremades sigui el 
mínim
*el programa de TV3 «Paisatges de Catalunya», podrà fer la segona 
part – els Ports després de l’incendi- per conscienciar el país i posar-hi 
algun remei perquè les cinc víctimes, avui inevitables, facin que en 
el futur no n’hi hagin més
*els avis mantenien el bosc net, es a dir, el bosc era un cultiu com 
el que cultiva hortalisses
*hem de potenciar la biomassa (sota bosc i fustes de poc valor forestal) 
. Tantes precaucions amb el CO2 i quantes tones s’hauran abocat de 
cop en aquest incendi ?.
*els parcs naturals ( i entre ells, el nostre, de Montserrat), potser 
requeriran intervencions forestals de neteja i tala  quan convingui.  
Els voltants del parc han de ser nets sinó els canals actuen de 
xemeneia
*disposem de medis aeris i d’uns cossos de bombers i ADF ben 
preparats. Potser s’haurà d’ampliar els cossos de forestals que 
evitin l’excessiva acumulació de massa forestal i, si l’incendi esdevé 
inevitable, que la seva extensió quedi limitada.

Enric Serra i Rogent
Regidor de CIU

Alegria!
Els veïns continuem assistint atònits a la 
campanya engegada pel PSC des del govern 
municipal per desmantellar l’entramat cultural 
I festiu del poble. Després de tancar el museu i 
enfonsar el turisme, a poc a poc van suprimint 
totes les activitats culturals: els concerts a les 
coves, el concurs de pintura ràpida, el concurs de 

fotografia… Entre altres coses, han deixat abandonat el patrimoni 
arquitectònic de Collbató, han trencat convenis amb entitats 
culturals, han donat l’esquena a les associacions i han suprimit 
l’agenda cultural, malgrat que entre tots paguem al marit d’una 
regidora perquè la faci.
La Festa Major no s’escapa d’e l’afany destructor de la «cultura 
del No». Un any el regidor socialista de Cultura pretenia que 
els veïns es traguessin una samarreta que no li agradava, l’any 
següent l’Ajuntament prohibia instal·lar parades als que no fossin 
simpatitzants del PSC i l’any passat van deixar plantats als joves 
del poble que havien muntat la Festa Major Alternativa. Ara al 
poble es fan apostes per endevinar amb quina nova atzagaiada 
ens sortiran a la propera Festa Major.
Afortunadament, l’ànima de la festa no és el partit que governa, 
sinó la gent de Collbató. Hi havia Festa Major abans d’ells i n’hi 
haurà després que marxin. Gràcies als veïns i veïnes, tothom s’ho 
passarà bé encara que l’organització sigui desastrosa, que no hi 
hagi pressupost i que vulguin apartar els que no són de la seva 
colla. Perquè l’alegria no és propietat seva, sinó del poble.
Visca la Festa Major!

Grup d’Independents de Collbató (GIC)

Amb l’arribada de l’estiu i la calor intensa 
que estem suportant, tots tenim una certa 
tendència a relaxar-nos, a reduir les nostres 
activitats i a deixar pel setembre la majoria 
de tasques pendents. En l’àmbit de la política, 
durant l’estiu la temperatura sol baixar uns 

quants graus, encara que alguns continuïn amb la seva tasca d’erosió 
i insisteixin en les seves obsessions.

A Collbató, i al PSC, també ha arribat l’estiu i la calor, però en una 
situació de greu crisi econòmica com la que estem patint -crisi de 
caràcter global, no ho oblidem- des de l’Agrupació volem valorar 
positivament les bones notícies que es van produïnt.

Som conscients de les dificultats i sabem que no hem d’obviar els 
problemes, però no podem oblidar, tampoc, aquells avenços que, sens 
dubte, ajuden a generar confiança en el futur més immediat. Per això 
celebrem que s’estiguin materialitzant les actuacions finançades amb 
el Fons Estatal d’Inversió Local, com ara l’acondicionament dels locals 
de la Plaça de l’Era, la construcció d’una nau per als serveis municipals 
o l’adequació de l’edifici annex a l’Ajuntament.

En l’àmbit econòmic cal destacar la considerable reducció del dèficit 
municipal, la qual cosa  ha permès beneficiar-nos, com a municipi, 
de les mesures acordades pel govern socialista per millorar la gestió 
del deute existent. Tot això contribuirà decididament a augmentar 
i millorar les actuacions en matèria social, cultural, esportiva i, en 
general, a donar un nou impuls per a afrontar amb garanties d’èxit la 
necessitat de millorar els serveis i la qualitat de vida a Collbató.

Seria un bon moment perquè la resta de grups polítics fessin un pas 
endavant i aportessin alguna cosa positiva a favor d’allò que hauria 
de ser l’objectiu comú, que no és cap altre que reduir l’impacte de la 
crisi i preparar-nos per als reptes que tenim al davant.

No obstant, de moment cal lamentar l’actitud d’una part de l’oposició, 
incapaç d’aportar idees i alternatives i únicament obsessionada a 
erosionar l’equip de govern, negar l’evidència i buscar falses dreceres 
que no condueixen enlloc

Tot just abans d’entrar a l’estiu es va debatre en el Ple les modificacions 
d’algunes ordenances fiscals. Bona part d’aquestes es refereixen a 
les taxes de tallers, cursos o serveis que comencen coincidint amb 
l’inici del curs. 

L’equip de govern  va presentar algunes propostes de bonificacions 
socials en aquestes taxes, és a dir, pensades per fer  front als problemes 
que origina  la crisi econòmica en les famílies. Lògicament, no ens hi 
oposarem a aquestes mesures.

Però ens va sobtar que en la Taxa per a la prestació dels serveis d’escola 
bressol no hi hagués aquesta bonificació. Creiem que la Llar d’Infants 
és un servei bàsic i per això vam proposar que aquelles famílies en 
que el pare o la mare es trobin en situació d’atur es beneficiïn d’una 
bonificació d’un 10 %, i aquelles en que es trobin els dos aturats la 
bonificació sigui del 25 %. Desprès de debatre-ho es va aprovar amb 
la nostra esmena per unanimitat.

Com a grup de l’oposició hem de fiscalitzar l’acció o inacció de 
l’equip de govern, però també creiem que tenim l’obligació de ser 
constructius, de presentar aquelles propostes que considerem positives 
per a la població, i convèncer als demés per que les aprovin. I així 
ho hem fet.

Esquerra obté 
bonificacions pels 
aturats per la Llar 

d’Infants

opinió Grups Polítics Municipals opinió Grups Polítics Municipals 
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AVANCEN A BON RITME LES OBRES FINANÇADES PEL FEIL

Graonades de la pista poliesportiva, una de les obres de 
millora realitzades a la zona esportiva municipal

Base de la nova nau destinada als Serveis 
Municipals, a la zona industrial Les Ginesteres

Gràcies a un petit increment de volum, els espais municipals de la Plaça de 
l´Era han doblat el seu espai útil en passar d´una a dues plantes 

El conjunt d´actuacions incloses en el programa FEIL (Fons 
Estatal d´Inversió Local), que en cas de Collbató s´apropa 
als 600.000 euros, avancen a bon ritme i d´acord amb les 
previsions. Per una banda, s´està fent obra nova, com la 
urbanització de l´entorn de la pista esportiva i del solar que 

acollirà el segon CEIP del municipi, o la nau de nova planta 
per als serveis municipals, a la zona industrial Les Ginesteres, 
mentre que per una altra banda, s´estan realitzant actuacions 
de recuperació de patrimoni públic; en aquest cas destaquen la 
sala adjacent al pati de l´Ajuntament -obra dirigida i dissenyada 
per l´arquitecte Josep Pregonas-, un espai recuperat que acollirà 
l´arxiu municipal i també un espai ampli i diàfan, amb un 
imponent sostre de fusta, la utilitat del qual encara no s´ha 
determinat,  i també la remodelació dels locals municipals de 
la Plaça de l´Era, que mitjançant un encertat treball dirigit 
per l´arquitecte Josep Mora, el mateix que va remodelar el 
Casinet, s´ha incrementat lleugerament el volum de l´edificació 
-mitjançant elements tradicionals autòctons- la qual cosa ha 

permès doblar l´espai útil d´aquests locals i al mateix temps 
dotar-los d´una façana atractiva i amb personalitat, que sens 
dubte atorga força més entitat a la Plaça de l´Era. 

La sala adjacent al Consistori acollirà l´arxiu municipal i 
també un espai diàfan, d´ús encara indeterminat, dotat 

d´un imponent sostre de fusta
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Després de gairebé 40 anys de vida -es va inaugurar el 1971- el 27 
de maig passat va tancar definitivament les portes el restaurant 
Montserrat Exprés. Segons ha informat el mateix propietari, Josep 
Ma Ollé, les pèrdues acumulades i l´actual conjuntura econòmica 
havien convertit en inviable la continuïtat de l´empresa, que 
ha deixat sis persones sense feina, tot i que s´ha procurat 
finiquitar l´activitat de la forma menys traumàtica possible, 
complint fil per randa amb els tràmits de protecció laborals que 
escauen en aquests casos. Malgrat el tancament de l´activitat 

de restauració, la 
propietat -que en 
aquests moments és a 
la venda- resta obert 
al mateix temps a 
escoltar propostes 
que  en  e l  f u tu r 
permetin utilitzar amb 
garanties de viabilitat 
aquest singular espai, 
que quan va ser 
construït va suposar 
una autèntica novetat 
arquitectònica a la 
comarca i per on, a 
més, hi van desfilar 

autèntiques celebritats, com el ciclista Eddy Merck, la fotografia 
del qual ha presidit durant molts anys un dels racons del célebre 
restaurant que ara, malauradament, ha anunciat que deixa de 
formar part de l´oferta de serveis del municipi de Collbató.

Tanca l´històric restaurant 
Montserrat Exprés 

El dissabte 30 de maig es va celebrar a Marganell el 3r Torneig de 
Futbol Sala Portals de Montserrat. Els equips juvenil i senior de 
Collbató van quedar primers i segons de les seves categories.

Tercer Torneig de Futbol Sala 
Portals de Montserrat

Els dies 23 i 24 de juny el grup de teatre La Forja, de Collbató, 
va estrenar una nova obra, en aquest cas humorística: «Quan 
ell és ell... i ella» L´espectacle es va poder veure al Casinet i 
va comptar amb una àmplia presència de públic preferentment 
local.

Estrena teatral del grup La Forja

El diumenge 24 de maig la companyia de teatre «La Teatral» va 
representar al Patronat Parroquial d´Esparreguera l´obra «Ens 
atabalen! La recaptació es va destinar a finançar l’acollida de 
menors bielorussos afectats per Txernóbil que porta a terme 
l’Associació Collbató per a la Solidaritat. La companyia «La 
Teatral» va actuar de forma completament desinteressada.

Representació de caràcter 
benèfic 

La segona escola de primària de Collbató durà el nom de 
CEIP Mansuet, ja que aquesta proposta, amb un total de 32 
vots, s´ha imposat amb claredat a La Drecera (3 vots), La 
Garrigueta (4 vots), El Camí de l’Alzina (5 vots) i Collbató 
(20 vots), que eren les altres propostes sotmeses a referèndum 
per tal d´escollir el nom definitiu del centre de la forma més 
democràtica possible. 

Actualment el segon CEIP del municipi funciona de forma 
provisional a les dependències de l´antiga escola de primària, al 
Passeig de la Fumada, tot i que al solar on es contruirà l´edifici 
definitiu l´Ajuntament ja hi està realitzant obres d´adeqüació 
(voreres, connexió de serveis, etc...) amb finançament a càrrec 
del FEIL (Fons Estatal d´Inversió Local). 

El nom escollit es va fer públic durant l´animada festa de final de 
curs celebrada el divendres 19 de juny al pati del CEIP Collbató, 
la qual va comptar amb la presència d´unes 150 persones. 

El segon CEIP de Collbató 
ja té nom

El divendres 19 de juny al vespre, es va celebrar al pati del CEIP 
Collbató una vetllada de final de curs, a la qual van assistir al 
voltant de 150 persones, entre infants, mestres, pares i familiars 
dels alumnes. El sopar i la festa posterior van resultar força 
animades, amb música ball i intervencions espontànies de 
nens i nenes, que no van dubtar a ocupar el lloc dels músics 
per interpretar algunes cançons quan aquells es van aturar una 
estona per descansar.

Animada Festa de final de curs 
al CEIP Collbató 

El Montserrat Exprés, tot un referent a 
Collbató durant els seus prop de 40 anys 

de vida

Concurs de cartells 
de la Festa Major

El guanyador del concurs de cartells de la Festa Major de Collbató 
2009 ha estat XAVIER LATORRE CASCANTE. Des d´aquí, la nostra 
felicitació al guanyador i al mateix temps agrair a la resta de 
concursants la seva participació. Gràcies a tots.
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El 26 de maig havia de celebrar-se a l´Audiència Provincial 
de Barcelona el judici contra l´exalcalde de Collbató, Xavier 
Raventós, acusat dels presumptes delictes d´apropiació 
indeguda i falsedat documental. El judici, però, no es va arribar 
a celebrar perquè abans de començar la sessió l´acusat va 
acceptar declarar-se culpable a canvi d´una reducció de pena 
que ha estat formalment acceptada per la fiscalia i l´acusació 
particular, en aquest cas l´Ajuntament de Collbató. 

Inicialment la petició de pena per part de la fiscalia era de 
deu anys de presó i catorze d’inhabilitació pels delictes de 
malversació i falsedat documental a cinc anys de presó i vuit 
d’inhabilitació per un delicte de malversació amb concurs de 
falsedat documental.

Declarant-se culpable, Raventós ha acceptat una pena de 
vuit anys d´inhabilitació i cinc anys de presó, que podran 
ser commutats si l´inculpat garanteix la devolució efectiva a 
l´Ajuntament de Collbató dels 76.000 euros sostrets de forma 
indeguda. 

Desenllaç del procés contra 
l´exalcalde Xavier Raventós

El dissabte 6 de juny es va celebrar a la Zona Esportiva 
Municipal, amb gran èxit de participació, la IV Festa de l´Esport 
de Collbató, a la qual van assistir al voltant de 350 persones, 
200 de les quals eren infants. 

La festa va començar a les cinc de la tarda i va comptar amb 
un gran nombre d´activitats lúdico-esportives en les quals van 
participar-hi persones de totes les edats: ping-pong, tennis, 
batukada, tir amb arc, karate, orientació, aerobic, futbol sala, 
etc... Al final es van donar obsequis a tots aquells qui van 
participar en les activitats programades i al mateix temps es 
va servir una xocolatada a tots els assistents. 

El regidor d´Esports, Salvador Valls, agraeix de forma molt 
especial la col.laboració de totes les entitats esportives locals 
perquè sense la seva participació resultaria impossible dur a 
terme aquesta mena d´activitats.

Gran èxit de la IV Festa de 
l´Esport de Collbató

Al mateix temps que alguns establiments del municipi han 
tancat les seves portes, altres les han obert de bat a bat, tal 
és el cas de l´Autoescola Collbató, que a més de sumar-se 
als establiments que actualment presten servei al municipi, 
presenta una oferta fins ara inèdita: el servei d´autoescola. 

El nou establiment ocupa 
bona part de la planta 
baixa de l´edifici existent 
entre els carrers Pau 
Bertran i Muntanya, 
davant del restaurant 
la torre, un local recent 
construït i molt ben 
ubicat, que en Diego 
Jiménez, propietari de 
l´Autoescola Collbató, 
ha distribuït de manera 
que resulti especialment 

còmode als aspirants a obtenir algun dels molts carnets de 
conduir que ofereix l´autoescola: des d´una simple llicència de 
ciclomotor fins al carnet de primera especial que es necessita 
per conduir autocars o busos urbans. 

L´Autoescola Collbató ofereix una excel.lent relació qualitat-
preu i al mateix temps aplica descomptes especials als membres 
d´algunes entitats locals, tal és el cas del Centre d´Esports 
Collbató.

Des d´aquí, desitgem molta sort a a quest nou servei que 
converteix Collbató en una mica més independent respecte als 
municipis grans de les rodalies.

Nova autoescola a Collbató

La nova autoescola de Collbató 
ocupa un local de l´edifici construït 

al solar de can Botijut

Crida a la Participació 
Ciutadana 

Atès que en aquests moments al municipi de Collbató hi ha 
diverses places, vials i espais públics de recent construcció que 
encara no tenen nom, la regidoria de Via Pública ha decidit 
crear una comissió de voluntaris, per tal de generar propostes i 
consensuar-les. Els interessats a formar part d´aquesta comissió 
de participació ciutadana, poden facilitar el seu nom i les 
seves dades directament a l´Ajuntament, a través del telèfon 
937770100 o mitjançant correu electrònic collbato@collbato.
cat La idea és que la comissió iniciï la seva activitat a partir 
del proper mes de setembre.

«Karate Do-Kai, un dels participants en la IV Festa de l´Esport, 
fent una demostració pràctica»



�

notícies breus
notícies breus

La Generalitat de Catalunya, a través del servei INFOCAT, ha 
fet arribar a tots els ajuntaments de Catalunya una sèrie de 
recomanacions en les que s´incideix de forma molt explícita 
en la necessitat de transmetre a la ciutadania un conjunt de 
mesures bàsiques d´autoprotecció que, degudament aplicades, 
són de gran utilitat a l´hora de prevenir i lluitar contra el foc, 
especialment en èpoques estivals en què les temperatures 
superen amb facilitat els 30-35 graus i la manca de pluges és 
força persistent. Aquestes recomanacions resulten especialment 
útils aquest estiu, ja que entre els mesos de juny i juliol hem 
patit ja dues intenses onades de calor la qual cosa fa que el 
risc d´incendi sigui extremadament elevat. 

      PREVENCIÓ D´INCENDIS

· No llenceu burilles enceses ni llumins. Ni caminant, 
ni per la finestra del cotxe. 

· No enceneu focs artificials ni llanceu coets en zones de 
perill, ni que sigui a cap ras, ni en terrenys agrícoles 
ni, sobretot, en urbanitzacions envoltades per bosc. 

· No utilitzeu barbacoes que no estiguin autoritzades. 
Recordeu que han de ser d’obra i amb mataguspires. 

· Les cremes de residus al jardí estan prohibides, 
cal portar-les a l’abocador o triturar-les i en faran 
compost. 

· No deixeu mai escombraries ni deixalles al bosc. 
Utilitzeu els serveis de recollida i els contenidors 
adients. 

· Elimineu les branques que toquin la façana i allunyeu 
de la casa les reserves de llenya. 

· Tingueu a punt eines bàsiques contra incendis 
(mànegues, destrals) i alguna reserva d’aigua. 

     EN CAS D´INCENDI

· Truqueu al 112 i en tot cas, seguiu les indicacions de 
les autoritats. 

· Remulleu les parts que puguin estar amenaçades 

· Si us fan desallotjar, tanqueu els interruptors de llum i 
gas, agafeu les coses imprescindibles (documentació, 
diners i medicaments) i marxeu on us diguin els serveis 
de seguretat 

· Si el foc envolta la casa, refugieu-vos a dins, tanqueu 
les portes i finestres i tapeu qualsevol forat 

· Ompliu d’aigua la banyera i les piques, ruixeu d’aigua 
les portes i les finestres i col·loqueu tovalloles molles 
sota les portes. 

· Tanqueu tots els subministraments de combustible i 
protegiu-vos amb roba de cotó o llana. Si el fum és 
intens, deixeu els llums encesos i respireu arran de 
terra. 

INCENDI A CAMP OBERT

· Si us trobeu a camp obert, allunyeu-vos en direcció 
oposada al vent i, si podeu, entreu a la zona ja 
cremada. Mulleu el mocador amb aigua i poseu-vos-
el a la cara per evitar el fum. Eviteu refugiar-vos a 
coves i pous. Si sou a la vora de l´aigua (mar, llac, 
riu...) acosteu-vos tant com pogueu a l´aigua i, si cal, 
entreu-hi. 

· Si sou al cotxe, atureu-vos i tanqueu els vidres.

Per consultar el document sencer, utilitzar el següent enllaç 
d´internet:

http://www.gencat.cat/interior/esc/riscos/incendis_forestals.
htm

A l´estiu, molt de compte amb el foc 

La tempesta elèctrica que es va formar a última hora de la tarda 
del dijous 25 de juny sobre Collbató i rodalies, va deixar caure 
un llamp a la zona de La Gravera, a Can Dalmases, provocant un 
petit incendi a la zona boscosa adjacent. Diversos testimonis 
van avisar immediatament la Guàrdia Municipal, que en poca 
estona va desplaçar al lloc de l´incendi dues dotacions de 
bombers, una de local i una altra de Martorell. La intensa pluja 
que va caure després de la tempesta elèctrica va facilitar la 
completa extinció del foc poc després que aquest s´hagués 
iniciat.

Un llamp provoca un petit 
incendi  a Can Dalmases 
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L’Ajuntament de Collbató, 
en col·laboració amb la 
Secretaria General de 
Joventut de la Generalitat 
i  l a  D i p u t a c i ó  de 
Barcelona, ha organitzat, 
durant el passat mes 
de juliol, la campanya 
ESTIU JOVE COLLBATÓ 

2009, amb un ampli programa 
d’activitats per als més joves: 
breakdance, hip-hop, skate, 
graffiti, maquillatge, piscina de 
nit, futbol, bijuteria i festival 
d´art urbà. Les activitats han 
estat completament gratuïtes 
i han comptat amb una bona 
participació.

En memòria de Roger Soler
Roger Soler va morir fa tres anys en un lamentable accident de 
trànsit a la carretera de Monistrol, quan només tenia 23 anys. 
Era un noi sensible i amb un fort compromís social i ambiental. 
Tres anys després, el Grup de Dones de Collbató, amb la col.
laboració de l´Ajuntament, va convocar per al dissabte 11 
de juliol diversos actes de reconeixement i record a la seva 
figura, amb la crida Diada d´en Roger. Durant la tarda un grup 
de voluntaris van participar en la Diada fent una neteja col.
lectiva al bosc de la Salut, mentre que al vespre els assistents 
a l´acte van completar la celebració en record d´en Roger 
Soler fent un sopar popular. Aquest acte ha estat el primer 
esdeveniment organitzat pel Grup de Dones de Collbató, entitat 
local recentment constituïda.

Torna la Festa Major de La 
Font Del Còdol

L´any passat no hi va haver Festa Major de la Font del Còdol 
degut a que el grup de persones que durant molts anys se 
n´havia ocupat va decidir deixar-ho després de reclamar 
amb insistència un relleu generacional que inicialment no 
es va produir. Dos anys més tard, però, els fills dels antics 
organitzadors han decidit agafar el testimoni i s´han constituït 
en associació amb la finalitat de continuar amb l´organització 
de la tradicional Festa Major de la Font del Còdol, una de 
les celebracions més estimades i concorregudes de Collbató. 
Enguany la Festa ha estat els dies 1 i 2 d´agost. Des d´aquí, 
celebrem la recuperació de la Festa i animem als 10 membres 
de la nova junta a continuar la tasca que amb tant d´encert 
han desenvolupat durant anys els seus pares. Molta sort!

Nova edició del 
Festival Gong 

Els dies 18, 19, 25 i 26 de juliol les Coves del Salnitre han acollit 
una nova edició del Festival Gong de noves sonoritats, una 

iniciativa que any rere any es va consolidant 
tant per l´originalitat de la proposta com 
per la qualitat de la programació ofertada. 
Enguany han repetit músics com Ravid 
Goldsmith -que ja és un clàssic del festival- 
i espectacles com el Passeig Musical, que 
l´any passat va tenir força acceptació. Com a 
novetats destacades cal remarcar el concert 
del duet de txalapartis bascos Oreka TX i Els 
Sons del Cristall, a càrrec del músic Thomas 
Bloch i el sopranista Patrick Husson, que 

va deixar completament impressionat l´auditori amb la seva 
excepcional veu.  

El divendres 3 de juliol i la 
setmana del 6 a l´11 de juliol 
les Coves del Salnitre van restar 
tancades a causa del rodatge de 
la pel·lícula BRUC, parcialment 
enregistrada a Collbató i que 
compta amb extres d´aquest 
municipi, ja que el passat 23 de 
maig es va convocar un càsting 
a la Piscina Municipal, al qual 
van acudir més de cent persones 
interessades a participar en 
aquest projecte basat en la 
llegenda del Timbaler d´El Bruc 
coproduït per TV3 i la productora 
Ikiru Films. 

Rodatge d´una part de la 
pel.lícula BRUC a les 
Coves del Salnitre.

Cartell promocional de la 
pel.lícula Bruc, actualment 
en procés de producció a les 

rodalies de Montserrat

Demostració pràctica d´skate 
a la pista municipal

Grup de joves que han realitzat 
el taller de graffiti

Campanya Estiu Jove 
Collbató 2009

Rètol identificatiu del punt juvenil Barraka Jove, retolat pels 
components del taller de graffiti
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Creu Roja amb el sistema intel·ligent de monotorització d’alertes personals (SIMAP) 
es dirigeix, especialment, a les persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat 
i a les seves famílies i cuidadors.

El servei SIMAP facilita a les persones la seva permanència en l’entorn habitual i 
aportant a la família o cuidadors les eines i el suport necessaris perquè puguin viure 
l’experiència de tenir cura amb tranquil·litat i confiança.

El SIMAP, a través de la xarxa de telefonia mòbil Vodafone i d’un dispositiu específic de 
localització que incorpora GPS (sistema de posicionament global a través d’una xarxa 
de satèl·lits), permet de manera permanent, la localització de la persona  (mitjançat 
la xarxa de telefonia mòbil) i la detecció de situacions potencialment perilloses en 
relació amb la posició geogràfica de les persones que, per diverses causes, presenten 
un deteriorament cognitiu lleu o moderat.

COM FUNCIONA EL SIMAP ?

La persona amb risc, es limita a portar el terminal telefònic amb GPS, es una funda 
per evitar-ne la pèrdua o deteriorament accidental.

Prèvia validació, els familiars o persones cuidadores poden accedir a la localització 
del terminal, connectant telefònicament amb Creu Roja o bé accedint directament 
a la plataforma SIMAP des d’un mòbil o per internet.

Ës possible configurar el terminal per tal que notifiqui automàticament l’entrada en 
zones prefixades com a perilloses, la sortida d’una zona segura o bé quan la persona 
es desplaça a més de 35 Km/h.

De manera automàtica, el terminal avisa que la bateria està a punt d’esgotar-se.
Creu Roja comunica de manera immediata les incidències assenyalades a les persones 
de contacte (persones cuidadores) i, en cas necessari, als recursos d’emergència que 
pertoquin.

QUE CAL FER PER DONAR-SE D’ALTA AL SIMAP ?

POSAR-SE AMB CONTACTE AMB SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMARIA DE 
L’AJUNTAMENT

 

MODALITAT SERVEI ALTA ÚNICA QUOTA MENSUAL  DIPÒSIT
SERVEI BÀSIC 40 €            55 €     120 €
SERVEI WEB 40 €            58 €     120 €

Si hi ha un mínim de demanda, hi ha la possibilitat de tramitar a traves de 
l’ Ajuntament, un ajut del 50 %

Campanya     «Aa»
Creu Roja i el Ministeri de l’Interior 
han iniciat una nova campanya de 
sensibilització dins el marc de l’estratègia 
de prevenció d’accidents « Prevenir es 
viure» , que s’anomena :  «Aa» ( avisar 
a )

Es una iniciativa de prevenció secundària, 
que te per objectiu minimitzar les 
conseqüències derivades d’aquestes 
situacions  i pretén que el major nombre 
possible de persones afegegin a l’agenda 
del seu telèfon mòbil, el número de la 
persona (familiar, persona de confiança, 
amic, etc) amb la que s’hauria de 
contactar, en el cas de que es produeixi 
una situació d’emergència .

«Aa» nom + nº telèfon.

D’aquesta manera, aquest nom serà el 
primer de la llista de contactes i facilitarà 
molt la feina dels serveis d’emergència 
o cossos de seguretat , en el procés 
d’avisar a la persona més adequada a qui 
transmetre aquesta informació .

Premis Blocs de 
Catalunya

El bloc de la Biblioteca de Collbató s´ha 
presentat a la segona edició dels Premis 
Blocs de Catalunya. Si voleu aportar els 
vostres vots, ho podeu fer a través de 
l´enllaç http://www.collbato.blogspot.
com/
La segona edició dels Premis Blocs 
Catalunya ha tancat el període d’inscripció 
amb més de 600 blocs presentats en 
diferents categories. El periode de 
votació finalitza 10 de setembre. Més 
informació a http://www.premisblocs.
cat/
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La Generalitat i les administracions locals estan coordinant 
accions d’informació i control del mosquit tigre. És per això 
que l´Ajuntament de Collbató està difonent, a través dels 
mitjans al seu abast, la màxima informació per prevenir la 
picada d´aquest insecte.

Origen del mosquit tigre.
El mosquit tigre és originari del sud-est asiàtic i ha colonitzat 
molts països mitjançant el comerç de pneumàtics i plantes 
amb aigua.
L’estiu de 2004 es va detectar per primera vegada a Catalunya 
a la població de Sant Cugat del Vallès.

Què és, què fa i on viu.
El mosquit tigre deixa les seves larves i ous en qualsevol 
massa d’aigua petita estancada com gerros, plats de testos, 
cubells etc. És actiu de dia i a l’exterior de les cases, i s’amaga 
en àrees ombrívoles. Fan moltes picades, però a les nostres 
latituds no són un perill per la salut, tot i que la seva picada 
és molt molesta.

Què fer si el trobem i com eliminar-lo.
Per prevenir-ne l’expansió és molt important la col•laboració 
de tota la ciutadania:

• Buidar qualsevol recipient de l’exterior que pugui 
acumular aigua.
• Evitar les acumulacions d’aigua en zones de drenatge 
o canals de desguàs.
• Cobrir els petits forats i depressions del terreny que 
acumulin aigua.
• Vigilar les basses petites, buidar-les setmanalment i 
cobrir-les amb una tela mosquitera.
• Mantenir cobertes les piscines, les de plàstic s’han de 
buidar periòdicament.
• Cal tapar els forats dels troncs i les branques dels 
arbres amb sorra.
• Canviar molt sovint l’aigua de les plantes aquàtiques 

i els plats dels animals domèstics.

Prevenció i cura de les picades.

• La picada del mosquit tigre és com les picades dels 
altres mosquits.
• Pica de dia i fa moltes picades que no suposen un risc 
per a la salut.
• A l’exterior porteu roba de màniga llarga, mitjons i 
pantalons llargs.
• Limiteu les activitats a l’exterior al màxim.
• Fes ús de repel·lents, però no en nens molt petits.
• No poseu el repel·lent a les mans de nens.
• No apliqueu repel·lent a la cara i quan entreu en casa 
netegeu bé, amb aigua i sabó, la pell i la roba.
• En cas de picada, renteu-vos i desinfecteu bé la zona. 
El tractament és simptomàtic; en cas de persistència de les 
molèsties, consulteu el vostre metge.

Els ous del mosquit tigre són allargats i foscos. Si en trobeu, 
elimineu-los.

Campanya de prevenció contra el mosquit tigre.

Tercer concert de músics 
de Collbató 

El dissabte 18 de juliol a les deu del vespre, i amb la crida LA 
NIT ESTRANYA, es va celebrar al Casinet la tercera edició del 
concert de músics de Collbató. L´organització del l´acte -que 
va ser gratuït- va anar a càrrec de la Coordinadora d´Activitats 
i va comptar amb el suport de l´Ajuntament de Collbató. Van 
actuar els grups The papa´s and the popo´s, DJ,s em barrufa i 
z de zuma i Anímic. Al final de la sessió, es va donar la curiosa 
circumstància que es van afegir espontàniament al concert 
els dos músics bascos que una estona abans havien ofert una 
exhibició musical amb txalaparta al Festival Gong, la qual cosa 
va convertir el final del concert de músics de Collbató en una 
barreja de sons tradicionals i contemporanis que va atorgar 
valor afegit a l´acte. 

mosquit tigre

El  16 de juny passat, l´alumne de tercer d´ESO del SES Collbató, 
Jan Palomeras, va guanyar la final del concurs Pica lletres, emès 
per la Xarxa de Televisions Locals de Catalunya. Palomeres, de 15 
anys d´edat, va acabar imposant-se en la final individual d’un 
concurs que ha comptat amb la participació de 800 estudiants 
d´ESO d´arreu de Catalunya. El guanyador ha estat premiat amb 
un ordinador personal, mentre que la seva classe ha obtingut 
3.000 euros en metal.lic. Des d´aquí volem expressar la nostra 
felicitació a Jan Palomeras i també a l´equip docent del SES 
Collbató.

Un alumne del SES Collbató 
guanya la final del concurs Pica 

Lletres 
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D´un temps ençà, l´Ajuntament de Collbató ha transmès a través 
dels mitjans de comunicació al seu abast el compromís d´aquest 
municipi amb les mesures encaminades a estalviar aigua i a 
fomentar-ne un ús responsable. Cal complir amb els estàndards 
de consum per càpita que marca la Unió Europea.

T o t h o m  e s t à 
d´acord  en què 
cal racionalitzar 
el consum, però 
les molèsties que 
ocasiona l´aplicació 
d´aquestes mesures 
provoquen protestes 
per part dels usuaris. 
En aquests moment, 
per exemple, SOREA 
està substituïnt 
els aformaments 
per comptadors 
- d e  f o r m a 
c o m p l e t a m e n t 
gratuïta-, donc el 

comptador, entre altres avantatges, permet regular amb precisió 
els consums i al mateix temps garantir que tothom pagui l´aigua 
que realment consumeix, ni més ni menys.

Des del Consistori es reconeix que s´hauria pogut informar els 
abonats d´una  forma més acurada per part de SOREA. En aquest 
sentit l´Ajuntament fa saber que ha expressat  a la companyia 
un cert malestar per la forma com s´han fet les coses, doncs el 

compromís adquirit per SOREA era informar els abonats abans 
de realitzar cap actuació i no ho ha fet en tots els casos, la 
qual cosa ha generat reclamacions del tot lògiques i per les 
quals el Consistori demana disculpes.

Tot i lamentar els inconvenients ocasionats, l´Ajuntament vol 
fer entendre que incrementar l´eficiència de la xarxa implica una 
mica de sacrifici per part de tothom. Al cap i a la fi, l´aigua que 
per una raó o una altra es perd o malbarata, acabem pagant-la 
entre tots igualment a través d´impostos, tant per concepte 

de depuració d´aigües residuals com per tractament d´aigua 
de consum domèstic. Per tant, a tots ens interessa -fins i tot 
econòmicament- que el consum d´aigua potable del municipi 
estigui dintre dels marges recomanables.

Cap a un consum d´aigua plenament responsable.

R o s a  C u s c ó

Home - dona - nens

Te l .  93  777  05  54
Sant  An ton i ,  1  ·  08293  Co l l ba tó

P E R R U Q U E R I A

notícies breusnotícies breus
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Argentina, del Perito Moreno a les cascades d’Iguazú 
amb Marcén Viatges.

Caminito és encara avui el carrer amb més color de Buenos Aires. Popular passeig per als vianants,final d’una 
vella via de ferrocarril al barri de La Boca, construït per immigrants italians, deu la seva fama als olors vius i 
dispars amb què estan pintats elsfronts dels habitatges de zenc.
A la Boca, o millor encara, a San Telmo, s’ofereixen espectacles de tango on convoquen els clients de Marcén 
Viatges per fer una demostració.
San Telmo és, a més, el barri dels artistes i antiquaris. Encara es pot sentir aquest ambient bohemi i intel·lectual 
prenent un cafè en el Dorrego, situat a la plaça del mateix nom.
La plaça de Mayo és la més famosa de la ciutat. Aquí es va construir el Cabildo i la Casa Rosada, seu presidencial, 
ocupa el lloc on s’alçaven els primers fortins colonials.
Gautxos a La Pampa
La pampa argentina, amb els gautxos muntats en els seus cavalls conduint els caps de bestiar des del nord-
oest andí, amb les seves províncies indígenes i el tren dels núvols, fins a la llunyana Patagònia, amb les seves 
fredes aigües on es banyen les balenes. Des de la selvática Misiones, amb les imposants cascades d’Iguaçú, 
fins als dolços paisatges de Bariloche.
Glacera de glaceres
A Península Valdés tenim l’espectacle de la glacera Perito Moreno. Es tracta d’una de les glaceres més 
impressionants del món, i ha estat considerada la vuitena meravella per les espectaculars vistes que ofereix. 
Situada dins del Parque Nacional de los Glaciares. 
Amb Marcén Viatges podrà gaudir de l’espectacle a nomé 400 metres de distància, en instal·lacions especialment 
creades per a l’observació.
A Tierra de Fuego, al sud de l’estret de Magallanes, abunden els llacs, els boscos i les muntanyes. Des d’Ushuaia, 
la ciutat més meridional del món, es pot contemplar el canal de Beagle o partir cap a l’Antàrtida.

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.

Un cop més, el mes 
de juny ha acollit una 
nova edició de la Nit 
de l´Esport, una festa 
que sol comptar amb 
molta participació i 
que  progressivament 
s´ha convertit en 
un c làssic de les 
n i t s  e s t i uenques 
de Collbató. A part 
del sopar popular, 
enguany la  fes ta 
ha tingut ocasió de 
retre homenatge als 
esportistes locals més 
menuts i  també als 
més veterans, al mateix 
temps que ha destacat 

Nova edició de la Nit de L´esport 

Com ja és habitual, el sopar de la Nit de l´Esport 
ha acollit un gran nombre de persones

Representants del Club Tennis 
Taula Collbató, un dels col.lectius 

esportius locals guardonats

Salvador Valls, regidor 
d´Esports, amb dos dels 

esportistes locals més veterans la tasca dels equips de 
futbol sala -que solen 
oferir sempre uns 
excel.lents resultats 
de  t empo rada -  i 
dels practicants de 
les noves modalitats 
esportives que mica 
en mica van quallant 
al municipi -com és el 
cas del tennis taula, 
el karate o l´atletisme- 
perquè aquests deixen 
en molt bon lloc el 
nom de Collbató quan 
els equips locals dels 
quals formen part 
surten a competir.
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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

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

Acte de benvinguda als 
infants bielorussos 

El Casinet va ser l´escenari escollit per l´Ajuntament i 
l´Associació Collbató per la Solidaritat per donar la benvinguda 
als  infants bielorussos que, un cop més, han vingut a passar 
unes setmanes de vacances amb diverses famílies d´acollida 
de Collbató i El Bruc. L´acte es va celebrar el divendres 26 de 
juny a les sis de la tarda.

Fa vuit anys que l’Associació Collbató per la Solidaritat promou 
l’acollida d’infants provinents de Bielorússia afectats per la 
catàstrofe nuclear de Txèrnobil. Normalment, els infants són 
entre nosaltres unes sis setmanes, durant les quals reben 
atenció mèdica al mateix temps que gaudeixen de noves 
amistats, aprenen la nostra llengua i viuen en un ambient 
saludable i descontaminat que poc té a veure amb el seu país, 
el més afectat per la radiació provocada per l’accident nuclear 
de Txernòbil, i on caldrà que passin molts i molts anys perquè 
es normalitzi del tot la situació.

agenda  agenda

Els dies 8, 9 i 10 de maig un grup d’alumnes de l’escola de mú-
sica de Cazeres va ser a Collbató i a Esparreguera, per realitzar 
una estada d’intercanvi cultural i també dos concerts, un a cada 
municipi. Posteriorment, els dies 30, 31 de maig  i 1 de juny, els 
grups de flautes, guitarres i trompetes d’Esparreguera, Collbató i 
El Bruc, compost per un total de 18 alumnes d’entre 13 i 20 anys, 
i 4 professors, van anar a Cazeres, on es van allotjar als domicilis 
de les famílies dels músics. Durant aquests tres dies es van re-
alitzar, conjuntament, diversos concerts. La regidora de Cultura, 
Concepció Alsina, va acompanyar la comitiva en representació del 
Consistori.

Actuació del grup d´alumnes de flauta travessera

Intercanvi Musical Amb 
El Municipi De Cazeres

Grup d’infants bielorussos que enguany 
passaran l’estiu a Collbató
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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 seu nom artístic és In*Digna i són de Collbató de tota la 
vida, de la qual cosa se senten plenament orgullosos, com ho 
demostra el fet que allà on van es presenten com els In*Digna 
de Collbató. Es consideren una formació Digna perquè la seva 
filosofia, les seves intencions i les ambicions que persegueixen 
són plenament dignes, però al mateix temps s´Indignen davant 
certes actituds que ells consideren del tot indignes, d´aquí vé 
la lectura variable del mot que els defineix: In*Digna.

Tot i que l´Eloi i en Lluc són 
amics des que eren menuts, han 
nascut com a formació musical fa 
poc més d´un any amb la intenció 
-confessen- de «fer-nos rics amb 
poc esforç tot i que després de 
molt d´esforç continuem en la 
misèria».  Malgrat tot, però, 
durant aquest breu espai de 
temps han realitzat un nombre 
remarcable d´actuacions i han 
acabat finalistes als concursos 
Sona9 i Track2009, i al mateix 
temps han cridat l´atenció 
del col.lectiu de mitjans de  
comunicació especialitzats, que 
els ha batejat com a «grup de 

rap fusió català» i els ha definit com «una formació que sona 
molt diferent i que no té res a veure amb les diverses espècies 
de la cultura musical catalana.»

Proveïts, de moment, amb aquest modest equipatge però 
carregats fins a la bandera de confiança en les seves possibilitats 
de futur, alternen la música amb altres activitats (en Lluc és 
dissenyador gràfic www.lluk.net i l´Eloi monitor social) fins que 
arribi el dia que la música els permeti viure com a prínceps fent 
allò que realment els agrada. De temps els en queda molt per 
davant -tot just ratllen la trentena- però no poden encantar-se 
massa, perquè les seves intencions no són pas poc ambicioses. 
«Volem millorar el concepte de música catalana i que, d’una 
vegada per totes, es cregui que és posible un canvi dins 
l’escena actual» -afirmen.

Presenten una posada en escena elèctrica i enèrgètica que no 
deixa ningú indiferent, la qual cosa té el seu mèrit, doncs els 
temps no estan per fer segons quins experiments ni resulta 
gens fàcil escandalitzar el personal amb actituds veritablement 
originals: seixanta anys de rock&roll i un nombre encara més 
elevat d´enfants terribles sorgits d´aquest i altres moviments 
musicals apartats del gènere clàssic, han aconseguit deixar 
un panorama completament erm en què el recurs més fàcil és 
passar-se directament al gènere del remake o claudicar davant 

la impossibilitat de resultar original tot predicant que en aquest 
aspecte ja està tot inventat. 

Armats únicament amb grans dosi de moral, els ritmes creats 
per en Lluc i la veu esgarrada de l´Eloi, van pel món predicant 
missatges no aptes per a ments tancades o carents de sentit 
de l´humor o de la ironia: «Hem vingut a salvar el món i a 
acabar amb totes les guerres, però de moment no hem fet res 
més que trencar jerres, donar tombarelles i tirar pedres als 
nens que canten caramelles». Malgrat tot, les seves actuacions 
solen resultar força grates a un ampli ventall de públic, com es 
va poder comprovar l´estiu passat al concert que van oferir a 
Collbató durant la Festa Major, on van causar sensació fins i tot 
entre persones d´una certa edat que prèviament se´ls miraven 
amb recel, no pas personal sinó musical, amb aquella actitud 
perdonavides tan nostra que al mateix temps que de cara enfora 
somriu, per dintre pensa: «Ai, ai, ai, quina mena de concert ens 
endinyaran aquest parell, aquesta nit?»  

Els In*Digna de Collbató són 
bona gent. Aparentment durs i 
provocadors dalt de l´escenari 
(la feina és la feina...), en la 
distància curta resulten força 
cordials, generosos i agraïts. 
Obsequien immediatament amb 
una maqueta de la seva autoria 
qualsevol qui s´interessa per ells: 
«Tothom qui mostra interès 
mereix una maqueta» -sentencia 
en Lluc. Vet aquí, doncs, una 
bona manera d´obrir-se camí en 
el complicat món de la música: 
fent amics allà on sigui possible 
i, per descomptat, oferint un bon 
producte. No deuen anar del tot 
desencaminats, els In*Digna de 
Collbató, doncs en aquests moments són a punt del gravar el 
seu primer disc «Els marrecs t´espien» i al mateix temps fan 
mans i mànigues per sortir als mitjans i promocionar-se de cara 
a omplir l´agenda durant l´estiu.

Des d´aquesta modesta secció volem desitjar-los molts éxits i 
molta sort en la seva trajectòria, doncs pensem que tothom qui 
se sent orgullós de ser de Collbató es mereix una oportunitat. 

Per saber més coses dels In*Digna i escoltar les seves cançons: 
www.myspace.com/indignamusic 

Lluc Rosell Perramon / Eloi Gómez Casanovas (In*Digna)

telèfons d’interès

Eloi Gómez

Lluc Rosell
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