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Durant el Ple 
celebrat el 
dilluns 21 de 
setembre va 
prendre pos-
sessió del 
càrrec de re-
gidora Emi-
lia Rabadán 
Salgado, en 
substitució de 
Carles Gayà 
Talló, que va 

dimitir abans de l´estiu degut a proble-
mes de salut. Emilia Rabadán assumeix 
les regidories de Serveis Socials i Sani-
tat, per la qual cosa va aprofitar la Festa 
de Sant Corneli celebrada el passat 16 de 
setembre per presentar-se públicament 
als col·lectiu d’avis de Collbató.

Emilia Rabadán, nova 
regidora de Serveis 

Socials i Sanitat

Èxit dels actes celebrats amb motiu de la Diada 
Enguany, els actes populars organitzats amb motiu de l´11 de Setembre, Diada Nacional de Catalunya, han estat força lluïts, ja 
que han comptat amb la col.laboració d´un gran nombre de participants i al mateix temps han gaudit d´una molt bona acollida 
per part del públic local. Així, es pot afirmar amb rotunditat que tant les sardanes com la concentració de gegants, el cercavila 
o l´actuació dels Castellers d´Esparreguera a la Plaça de l´Església van assolir un èxit total, del qual va ser còmplice, òbviament, 
el bon temps que va fer a Collbató durant el cap de setmana de la Diada.

El Conseller Saura es reuneix amb als 
alcaldes del Baix Nord 

El dimarts 8 de setembre l´alcaldessa de Collbató, Josefina Martínez, es va reunir 
amb el conseller d´Interior Joan Saura, juntament amb altres alcaldes i alcaldesses 
del Baix Llobregat Nord. La trobada es va celebrar a l´ajuntament de Sant Andreu de 
la Barca i va servir per reforçar el compromís de cooperació institucional i policial 
entre la conselleria d´Interior i els municipis, i també per analitzar el bon funciona-
ment de coordinació entre les respectives policies locals i els Mossos d´Esquadra. 

El Conseller Saura també va 
anunciar als alcaldes i al-
caldesses del Baix Nord que 
quan acabin els dispositius 
de reforç d´estiu la dotació 
de Mossos a la Regió Polici-
al Metropolitana Sud sumarà 
121 nous efectius provi-
nents de la 22a promoció 
de l´Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya. El mà-
xim responsable d´Interior 
també va remarcar que du-
rant aquest any els Mos-
sos d’Esquadra de l’ABP de 

Martorell han mantingut un total de 323 reunions i contactes amb associacions, 
entitats, escoles, ajuntaments, comerços, empreses, clubs esportius i casals d’avis 
del Baix Llobregat Nord, dels quals 146 han estat amb centres educatius.

“Emilia Rabadán, nova re-
gidora de Sanitat i Serveis 
Socials.”

 “Parada de gegants al Casinet” “Ball de gegants a la plaça de l´Era”

“Desfilada de trabucaires pel carrer d´Amadeu Vives”“Exhibició castellera a la plaça de l´Era”
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“El conseller Joan saura, en companyia dels alcaldes i 
alcaldesses del Baix Llobregat Nord”

Fotos: Pere Costa Mercadé
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Per Collbató estrènyer-se el 
cinturó vol dir exactament 
el que estem fent: renunciar 
a qualsevol mena d´actuació 
que comporti inversió per part 
de l´Ajuntament i incorporar 
la imaginació a les decisions 
del dia a dia.

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

Som una excepció?
Darrerament alguns mitjans de comunicació s´han adreçat a l´Ajuntament de Collbató, 
interessant-se per les mesures d´estalvi que el municipi ha començat a aplicar no 
només per complir amb el pla de sanejament que estem obligats a seguir, sinó per 
adaptar la despesa als ingressos reals, que com és lògic han disminuït degut a causes 
derivades de l´actual situació de crisi econòmica.

No sé exactament a què es refereixen els altres responsables municipals quan diuen 
que ens haurem d´estrènyer el cinturó. En el cas nostre, però, el cert és  que si volem 
mantenir a ratlla el dèficit i no endeutar-nos més del compte, aquesta expressió cal 
aplicar-la literalment i no pas com un simple eufemisme. Per Collbató estrènyer-se el 
cinturó vol dir exactament el que estem fent: renunciar a actuacions que comportin 
inversió per part de l´Ajuntament i incorporar la imaginació a les decisions del dia 
a dia.

A nosaltres, de moment, ens ha tocat renunciar a la construcció del pavelló municipal 
i també a buscar una solució pel tema del bus urbà, ja que Collbató ha arribat un punt 
que no es pot permetre una despesa com aquesta. En el cas del bus s´ha arribat a un 
acord amb Hostalets: ells es fan càrrec de la despesa i nosaltres, a canvi, facilitem 
determinats serveis als veïns de les urbanitzacions can Fosalba i Serra Alta. Pel que 
fa al pavelló, l´únic que podem fer és lamentar la impossibilitat de fer front a aquest 
projecte que sens dubte Collbató es mereix, tot i que per part nostra existeix el com-
promií de continuar impulsant fins al final la materialització del Parc Empresarial Les 
Ginesteres amb l´objectiu d´obtenir en un termini raonable el finançament necessari 
per dur a terme les instalacions esportives i culturals que Collbató necessita.

És prou evident que l´actual conjuntura ens ha obligat a variar sobre la marxa el 
full de ruta i deixar per a millor ocasió algunes actuacions previstes per  aquesta 
legislatura; ens hem hagut d´acostumar a la renúncia, tot i que aquest costum no 
rebaixa el grau de profunda insatisfacció que provoca el fet de renunciar a actuacions 
programades. No obstant això, cal dir que els 670.000 euros del fons Fons Estatal 
d´Inversió Local (FEIL), amb els quals no comptàvem a l´iniciar la legislatura, ens 
han permès enllestir obres més petites que tampoc no havíem previst realitzar de 
forma immediata, però que ara tenim al nostre abast, com la nova nau per als serveis 
municipals o els recent rehabilitats espais de titularitat municipal, els quals, sens 
dubte, permetran oferir un millor servei al ciutadà. 

Pensem, sincerament, que adaptant-nos a les circumstàncies i prenent decisions que 
no pretenen obtenir rèdit polític estem fent un millor servei a Collbató, encara que 
això cridi l´atenció dels mitjans de comunicació potser perquè aquesta actitud no és 
la que més abunda avui dia.

Josefina Martínez
    -alcaldessa-
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DRET A DECIDIR, 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Esquerra hem impulsat una moció de 
suport a les consultes per la indepen-
dència que ha estat aprovada per una-
nimitat del ple municipal. Per tant s’ha obert la porta a la cele-
bració d’una consulta a Collbató.
Hi haurà gent que ho pot considerar una pèrdua de temps. Però 
més enllà del possible resultat, el que  realment interessa  és que 
el poble exerceixi el dret a decidir.  La consulta popular és l’eina 
amb la qual la gent pot expressar la seva voluntat respecte un 
tema que li afecta, i en aquest cas, el nostre futur com estat en 
el marc de la Unió Europea ens afecta i molt.
El poble participa i el poble decideix. S’ha de potenciar la parti-
cipació ciutadana, apropar la política a la gent.  Però hi ha qui 
té por que el poble parli, no es conformen en no escoltar-lo que 
a més el volen silenciar. El cas d’Arenys de Munt ens ha demos-
trat les misèries de l’estat espanyol, que és capaç de moure cel 
i terra per evitar que el poble expressi democràticament la seva 
voluntat.
A Collbató hem vist recentment com en el marc del Consell de 
Medi Ambient  dos grups de treball  han dissenyat una propos-
ta d’ordenança de l’aigua i han proposat el millor sistema de 
recollida selectiva de residus. Un bon exemple de participació 
ciutadana.
Però no tot són bones notícies. Malauradament ens hem quedat 
sense pavelló poliesportiu. Encara esperem que es convoqui la 
comissió de seguiment (formada per entitats, veïns i comunitat 
escolar) que es va comprometre crear l’equip de govern fa més 
d’un any. Mal exemple de participació ciutadana.

RESIDUS MUNICIPALS
El gener del 2010 
s’ha d’implantar la 
separació dels resi-
dus orgànics de la 
resta. Donat això, la “Comissió d’es-
tudis pel desplegament de la recolli-
da de la fracció orgànica dels Residus 
Municipals –FORM-“, creada pel Ple del 
Consell Municipal de Medi Ambient de 
25-4-2009, ha estudiat el millor siste-
ma . Per les característiques d’aquest 

poble ha decidit proposar la recollida porta a porta com a 
millor solució. 

Al 2008 van recollir-se 1.662 tones de brossa ordinària i 288 
tones de paper cartró, envasos, vidre, piles i roba.  Total: 
1.950 tones de residus al carrer.

Desde un punt de vista ambiental, el sistema Porta a porta és 
el que, de llarg, aconsegueix major percentatge de reciclatge.  
Així i tot cal la col·laboració màxima per part de la població 
i poder arribar a una recollida cívica i modèlica, que estem 
segurs que serà possible. Tot això es va proposar a la sessió 
del Ple del Consell Municipal de Medi ambient.

Remarquem i  felicitem  el treball de les comissions,  i  la bona 
sintonia que ha primat;  potser aniria bé que arribés a  altres 
nivells, tots ho agrairíem.

    Àngels Marraco Jorba
Membre de la Comissió de fracció orgànica i  
coordinadora local de Convergència i Unió.

No hi haurà poliesportiu
L’Ajuntament de Collbató ha renunciat a l’ajut 
econòmic de la Generalitat per construir el po-
liesportiu del poble i de l’institut. El motiu és 
que l’Ajuntament no ha pogut aportar la seva 
part del finançament, prop d’un milió d’euros.

Segons l’alcaldessa, els diners havien de venir de la venda 
d’un solar per fer-hi habitatges socials, venda que finalment 
no s’ha pogut fer. La realitat, però, és que aquesta venda ja es 
podia haver fet fa quatre anys, i només la deixadesa i la mala 
gestió ho han impedit. I és clar, l’Ajuntament no havia pensat 
cap altre pla alternatiu. 

El PSC, a més, s’ha negat sistemàticament durant més d’un 
any a complir el mandat del ple, que l’obligava a convocar 
una comissió de veïns per debatre el projecte, i a negociar 
amb la Generalitat una redistribució de les subvencions. Una 
falta de voluntat política que no té res a veure amb la falta 
de diners.

No es pot confondre, doncs, la crisi amb la mala gestió. A 
Collbató fa molts anys que tenim crisi per culpa dels mals 
governs. El PSC tenia la responsabilitat de tornar al poble part 
del que es va endur i fins i tot en això ha fracassat.

Però les coses encara poden anar pitjor. Per exemple, la Gene-
ralitat té previst gastar-se 400.000 euros en la nova bibliote-
ca de Collbató. Cal suposar que l’Ajuntament tampoc no podrà 
aportar la seva part de finançament. Ens quedarem sense bi-
blioteca i sense diners?

“Ballar amb la 
més lletja”

Fa quatre anys i mig que el partit socialista governa a 
Collbató. Governem l´herència que ens ha tocat: deute, mala 
gestió urbanística, mala gestió de recursos humans, mala ges-
tió econòmica, mala gestió jurídica… Els dos primer anys vam 
fer front a n´aquest descontrol juntament amb els companys 
d´ERC i CiU, i després en solitari. Durant aquest temps, a més 
de pagar part del deute i encarrilar el sanejament de les finan-
ces municipals, hem acabat obres d´urbanizacions, ampliat 
la deixalleria i la llar d’infants, aconseguit la construcció de 
la segona escola de primaria, acondicionat parcs infantils i 
esportius; procurant, en fi, un major benestar per al poble. 
L´esforç ha estat i és titànic. I quan malgrat  l´esforç  i la 
il.lusió les circumstàncies obliguen a renunciar a plans i pro-
jectes, únicament el sentit de la responsabilidad i l´esperit de 
lluita ens ajuden a mantenir i renovar el compromís adquirit 
amb les urnes. La música, per començar no era bona, però els 
companys de ball són terribles: el deute, la crisi i una oposició 
política -la del Grup d’Independents de Collbató-, irresponsa-
ble, obstinada i grollera.
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El dimarts 15 de setembre a les deu del matí es va realitzar 
l´acte de replanteig al solar destinat a acollir el segon CEIP de 
Collbató, situat al costat del SES Collbató (institut). A la pràc-
tica aquest acte de replanteig suposa l´inici de les obres que 
el Departament d´Ensenyament durà a terme els propers onze 
mesos amb la finalitat de dotar Collbató d´un segon CEIP, el 
qual acollirà els alumnes que ara mateix no pot absorbir el 
CEIP La Salut per manca de places i que provisionalment són 
atesos al CEIP Collbató, ubicat a les dependències de l´antiga 
escola del municipi. 

El nou CEIP durà el nom de Mansuet, ja que a principis d´estiu 
es va realitzar una consulta popular per triar entre diferents 
propostes i aquesta va ser la proposta guanyadora. Es pre-
veu que el nou centre escolar estigui enllestit el 15 de juliol 
de 2010, per tal que al proper curs pugui acollir l´alumnat. 
Per tal d´agilitzar la posada en servei del nou CEIP Mansuet, 
l´Ajuntament de Collbató va decidir destinar part dels fons 
provinents del FEIL (Pla ZP) a urbanitzar perimetralment el 
solar que acollirà el nou centre educatiu i a dotar-lo dels ser-
veis necessaris. 

Collbató NET
De cara a l´any vinent l´Ajuntament de Collbató ha decidit iniciar una campanya de conscienciació col.lectiva en relació a la 
neteja de l´espai públic del municipi, atès que d´un temps ençà bona part dels esforços que en aquest sentit es realitzen des 
del consistori es veuen frustrats amb les accions incíviques de brètols que es dediquen a embrutar sistemàticament i sense 
cap mena de sentit l´espai urbà, o persones que, simplement, ignoren els mitjans que l´Ajuntament posa al seu abast per 
desprendre´s de tot allò que els fa nosa: contenidors de reciclatge, deixalleria, recollida de trastos a domicili, etc...  

 “Signatura de l´acta de replanteig, protocol previ a l´inici efec-
tiu de les obres del nou CEIP Mansuet”

“Darrerament alguns brètols s´estan dedicant a malmetre bona part del mobiliari urbà de Collbató amb pintades i destrosses, fet que 
dificulta enormement dur a terme una campanya de neteja veritablement efectiva”

Inici de les obres del nou CEIP Mansuet 

L´acte de replanteig va comptar amb la presència d´una dot-
zena de persones: tècnics redactors del projecte, directors 
d´obra, representant del Departament d´Ensenyament, de GISA, 
de l´empresa constructora i de l´Ajuntament de Collbató, amb 
la presència de l´aquitecte i l´enginyer municipal, com a tèc-
nics municipals, i la regidora d´Enseyament, Concepció Alsina, 
actuant en qualitat de representant polític del Consistori.
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IX Marxa de la Gent Gran 
El diumenge 4 d´octubre es va celebrar la IX Marxa de la Gent 
Gran, organitzada pels ajuntaments de Collbató, Esparreguera 
i Olesa de Montserrat. Enguany, aquest esdeveniment ha co-
incidit amb la celebració de la Segona Marxa Popular, organit-
zada per l´Associació Excursionista 4000 Peus. El recorregut, 
d´uns 7km, va seguir el camí de la Vinyanova, amb retorn pel 
camí de l´Alzina fins a la Plaça de l´Era, punt d´inici i cloenda 
de la Marxa, on al mateix temps es va celebrar un esmorzar de 
germanor que va aplegar, també, els participants en la MAR-
XA POPULAR, que van iniciar el seu particular recorregut una 
hora abans -la distància a recórrer era més llarga- per acabar 
al mateix lloc i a la mateixa hora amb la finalitat d´esmorzar 
tots plegats.

Des del passat mes de setembre el servei de bus urbà que 
fins ara compartien els ajuntaments de Collbató i Hostalets 
de Pierola ha deixat de funcionar de forma mancomuna-
da i ha passat a ser íntegrament assumit per l´Ajuntament 
d´Hostalets de Pierola, que d´aquesta manera podrà continuar 
oferint servei als veïns de Can Fosalba i Serra Alta, els quals, 
per raons de proximitat, estan estretament vinculats al muni-
cipi de Collbató. 

El caràcter altament 
deficitari del servei 
i la necessitat im-
periosa de contenir 
al màxim la despesa 
ordinària han obli-
gat l´Ajuntament de 
Collbató ha adoptar 
aquesta decisió en 
un moment en què 
els ingressos han 
minvat considera-
blement degut als 
efectes de la crisi 
econòmica i que, en 

conseqüència, haver de mantenir el mini bus i al mateix temps 
assumir la nòmina de dos conductors fixos s´ha convertit en 
econòmicament inviable a tots els efectes. 

Malgrat tot -conscients que calia realitzar un esforç per man-
tenir el servei- els representants dels dos municipis afectats 
han mantingut diverses negociacions i finalment s´ha acordat 
que de moment l´Ajuntament d´Hostalets de Pierola assumirà 
íntegrament el servei respectant el recorregut i les parades 
existents, al mateix temps que s´iniciaran converses amb la 
Generalitat per tractar d´integrar el servei a la xarxa de trans-
port públic i al sistema tarifari de la TMB.

HORARIS

Dilluns a divendres. El primer servei sortirà de Can Fosalba a 
les 7.30 del matí i el darrer sortirà a les 7.00 de la tarda des 
de Collbató. Cada hora hi haurà un servei; amb sortida des 
de Collbató a l´hora en punt i des de Can Fosalba a la mitja 
hora.

Dissabtes i diumenges. El primer servei sortirà de Can Fosalba 
a les 9.30 del matí i tornarà des de Collbató a les 14.00h. A la 
tarda no hi haurà servei. 

TARIFA 
Bitllet senzill…………………….. 1,35 euros 
Deu viatges…………………….... 7,70 euros
Abonament d´un mes……...…… 47,90 euros
Abonament trimestral……..….. 131,50 euros 
Abonament trimestral jove….... 112,00 euros

Els bitllets i els abonaments podran adquirir-se al mateix bus 
i també a l´Ajuntament de Collbató.

TRANSPORT ESCOLAR 

S´ha sol.licitat autorització a la Generalitat per reservar pla-
ces al matí i a la tarda, per atendre el transport d´escolars, 
que sempre aniran acompanyats d´un monitor. En aquest cas 
l´abonament mensual és de 40 euros; amb aquest abonament, 
però, els escolars podran utilitzar lliurement el servei de bus 
fora de l´horari de transport escolar, tot i que els menors de 12 
anys hauran d´anar acompanyats d´un adult. 

Els pares dels alumnes seran informats sobre el reglament d´ús 
del servei de transport escolar.

BONIFICACIONS 
L´Ajuntament de Collbató contempla la possibilitat d´atorgar 
bonificacions al transport escolar en aquells casos en què el 
Servei d´Assistència Social ho consideri estríctament necessa-
ri. Les sol.licituds es poden tramitar a través d´aquest depar-
tament. 
L´Ajuntament de Collbató celebra haver pogut resoldre aquesta 
qüestió de forma satisfactòria, ja que, en definitiva, la fórmula 
finalment adoptada permet mantenir el servei de bus urbà.

Canvis en el servei de Bus Urbà 

“El bus de Collbató continuarà realitzant 
el servei però a càrrec dels Hostalets de 

Pierola”

Els fons europeu FEDER 2007-2010 han dotat el municipi de 
Collbató amb 179.883,26 euros de l´anomenat Eix-2, desti-
nats a cofinançar els treballs de canalització del torrent de 
Can Dalmases al seu pas pel carrer Sabadell, una obra pressu-
postada en 359.766,52 euros, que sens dubte millorarà enor-
mement quan a infraestructures el sector de Can Dalmases, 
que d´aquesta manera reforça la seva protecció respecte a 
aiguats com els que l´any 2000 va patir el municipi. El finan-
çament del diferencial existent entre el pressupost total de 
l´obra i la dotació del fons FEDER l´assumiran la Generalitat i 
la Diputació. 

Collbató rep prop de 180.000 euros 
del fons FEDER



�

notícies breusnotícies breus

La nova nau -tipus hangar-, que s´està construït a la zona 
industrial Les Ginesteres per a allotjar els vehicles i la maqui-
nària de la Brigada de Serveis Municipals ha entrat en la fase 
final d´execució després que al darrer mes de setembre s´hagi 
instal.lat la coberta d´estructura metal.lica.

Aquesta obra for-
ma part del paquet 
d´actuacions ínte-
grament finançades 
amb el FEIL (Fons 
Estatal d´Inversió 
Local), i és previst 
que sigui operativa 
en poques setma-
nes. El cost total 
d´execució ronda els 

170.000 euros. 

La nova nau, de 600m2 
de superficie, s´ha 

Celebració Sant Corneli
 
Amb motiu de la tradicional festa de Sant Corneli, el 16 de setembre, l´Ajuntament de Collbato va organitzat tot un se-
guit d´actes en honor del seu sant patró. El programa, que va comptat amb la col.laboració del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, i va incloure: Missa a l´Església Parroquial de Sant Corneli, actuació de la cupletista Núria Ingles al Casinet i dinar 
de germanor als salons d´EADA, amb lliurament de regals als nostres avis.

construït en un temps rècord i amb una excepcional relació 
cost/m2, gràcies a que ha estat realitzada amb material i tec-
nologia importats dels EEUU. Aquest sistema, que és altament 
resistent i que gairebé no necessita manteniment, s´utilitza 
sobretot per construir hangars d´aviació i magatzems agríco-
les; recentment ha començat a utilitzar-se a Catalunya, so-
bretot en algunes explotacions agrícoles. La particular forma 
de la nau permet una edificació completament diàfana, sense 
columnes, i al mateix temps pot il.luminar-se perfectament 
amb només sis bombetes de 250W. Tanmateix, el sistema in-
corpora un recollidor perimetral d´aigües pluvials que permet 
omplir una cisterna de 25.000 litres en molt poca estona; 
aigua que pot destinar-se a reg o a tota mena d´usos -menys 
per beure-la-, amb l´estalvi econòmic que això suposarà en 
aigua de la xarxa. 

El trasllat dels Serveis Municipals a n´aquesta nova seu perme-
trà alliberar l´edifici del Casal, que provisionalment complia 
amb unes funcions que ara, i de forma definitiva, es desenvo-
luparan en un lloc força més adequat com és la zona industrial 
Les Ginesteres.

Gairebé enllestida la nova nau dels serveis municipals

 “La nova nau destinada a acollir els 
Serveis Municipals i també els vehicles, 

s´ha aixecat en temps rècord.” 

“Foto de família amb els participants en la celebració de San Corneli 2009”

 “Dinar de germanor al salons d´EADA 
Collbató”

“L´alcaldessa Josefina Martinez entregant 
el tradicional obsequi a l´àvia de més edat”

“Joaquim Mascort, president del Casal 
d´Avis, adreçant-se als assistents”
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Amb l´arribada de la tardor s´han reiniciat a Collbató la majoria 
de les activitats de temporada, entre elles la pràctica d´un gran 
nombre d´activitats esportives. Enguany l´oferta  d´activitats ha 
assolit un èxit sense precedents, ja que sota la marca ESPORTBA-
TÓ -que agrupa totes les activitats esportives que es realitzen al 
municipi, tant les que desenvolupen les activitats privades com 
les que organitza directament l´Ajuntament-, s´han consolidat 
les activitats ja establertes, se n´han incoporat de noves i al ma-
teix temps s´han introduït millores substancials que, en conjunt, 
no fan més contribuir a la materialització d´un projecte esportiu 
local, de gran abast, que mica en mica es va convertint en  rea-
litat gràcies a l´esforç de tots els agents implicats: practicants, 
entitats i ajuntament. 

Actualment l´oferta d´activitats es desenvolupa als següents 
equipaments, principalment:

CEIP La Salut. Inclou el gimnàs cobert i la pista poliesportiva ex-
terior. S´hi pot practicar karate, patinatge i activitats aeròbiques i 
de manteniment.  Per facilitar informació, controlar l´equipament 
i garantir la qualitat de les activitats, aquesta temporada s´hi ha 
incorporat la figura d´una DINAMITZADORA. 

Equipament del Bosc del Misser / Pla del Castell. Inclou pistes de 
tennis, el camp de futbol i la pista poliesportiva del SES Collbató 
(institut). S´hi pot practicar tennis, bàsquet per a joves i activi-
tats d´atletisme per a persones de totes les edats. 

Pista Poliesportiva de l´Avda. Centenari. Situada al recinte de la 
piscina, aquesta pista acull les activitats del Centre d´Esports 
Collbató, que en l´actualitat està desenvolupant un projecte re-
novador i de qualitat amb els diferents equips de futbol sala 
locals.

Casinet. Aquest equipament cultural continua acollint -de forma 
provisional- les activitats del Club de Tennis Taula Collbató, una 
entitat esportiva relativament jove però que cada cop compta 
amb més practicants.

CEIP Collbató.  Les instal·lacions de l´antiga escola de primària 
-seu provisional del CEIP Collbató mentre no finalitzi la cons-
trucció del nou centre- ha iniciat enguany una oferta d’activitats 
esportives i expressió corporal per als seus alumnes, convertint-
se així en el primer CEIP inclòs en el Pla Català de l’Esport de la 
Generalitat de Catalunya.

 Per primera vegada Collbató compta amb una oferta esportiva di-
versificada perquè es poden practicar un gran nombre d´activitats 

i al mateix temps se´n poden beneficiar persones de totes les 
edats. El projecte, però, només s´ha iniciat, perquè de cara al 
futur es vol continuar treballant en la mateixa línia, incorporant 
noves disciplines, habilitant nous espais, desenvolupant noves 
idees i posant en valor els equipaments ja existents però al ma-
teix temps infrautilitzats, com és el cas de l´equipament esportiu 
de can Dalmases, dotat de pistes de tennis, pista poliesportiva 
i vestidors.

Tanmateix, per tal d´apropar l´oferta esportiva local a tothom 
i potenciar l´esport-salut, durant el mes d’octubre l’Ajuntament 
ha posat en marxa una campanya que permet provar qualsevol 
activitat esportiva -de forma gratuïta- mitjançant l´entrega d´un 
simple tiquet als monitors. Veure cartell en el document adjunt.

Per a realitzar les inscripcions i/o obtenir més informació, podeu 
adreçar-vos a la coordinadora d´activitats a partir de les sis de la 
tarda al telèfon 679 30 14 97 o bé directament a l´Ajuntament de 
Collbató en horar d´oficines (9 a 14h); telèfon 93 777 01 00.

Esportbató entra en acció

“Salvador Valls, regidor d´Esports i Joventut, al costat d´un 
podi format per tres joveníssims esportistes locals” 

 “L´entorn de Collbató ofereix unes condicions inigualables 
als practicants del ciclisme de muntanya”

“Iniciar els més petits en l´esport, una de les funcions del 
Club de Tennis Taula Collbató”

 “L´atletisme, una de les disciplines que està assolint cotes 
més altes de popularitat”
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Exposició fotogràfica
 

Durant el passat mes d´agost la Sala Cultural va acollir tem-
poralment l´exposició amb les fotografies que han participat 
en el concurs de fotografia del Parc Natural de la Muntanya 
de Montserrat d´enguany. Aquest concurs fotogràfic -del qual 
s´han celebrat ja quatre edicions- té com a escenari central la 
muntanya de Montserrat i el seu entorn. En total, s´atorguen 
3.000 euros en premis dividits en diferents categories.

La Biblioteca s´obre a l’exterior
Des del passat mes de setembre la Biblioteca de Collbató ha 
iniciat una col·laboració amb el programa de ràdio “El futur 
és ara”, presentat per David Guerrero a  Ràdio Molins de Rei 
tots els dissabtes al matí de 10 a 11. El programa tracta de 
qüestions relacionades amb la literatura.

Conveni entre l’Ajuntament de 
Collbató i Creu Roja 

L´Ajuntament de Collbató i Creu Roja del Baix Llobregat Nord 
han signat recentment un conveni de col·laboració destinat 
a desenvolupar un programa d´ajuts a la subsistència per fa-
mílies amb dificultats econòmiques greus. El conveni obliga 
l´Ajuntament a destinar una partida pressupostària a atendre 
aquestes necessitats, a facilitar un local com a magatzem i 
també a cercar voluntaris disposats a atendre directament el 
servei. Creu Roja, per la seva banda, assumeix la formació dels 
voluntaris i la gestió integral del servei d´acord amb les di-
rectrius facilitades pels Serveis Socials Municipals, que és qui, 
en última instància, decideix quines famílies poden o no rebre 

aquests ajuts.  La signatura del conveni es va materialitzar el 
dimarts 6 d´octubre a l´Ajuntament de Collbató, representant 
Creu Roja del Baix Llobregat Nord el seu president, Santiago 
Sánchez, mentre que per part del Consistori la representació 
va anar a càrrec de l´alcaldessa, Josefina Martínez. Actual-
ment a Collbató hi ha una dotzena de famílies que necessiten 
aquest servei; xifra que pot incrementar-se sensiblement si 
continua l´actual incertesa econòmica i laboral.

“Tres magnífiques fotogra-
fies premiades en les dife-
rents edicions del concurs, 
signades per J.Batlle, A. 

Serra i M. Grau”

 “L´alcaldessa Josefina Martínez signant el conveni amb el presi-
dent de Creu Roja al Baix Llobregat Nord, en presència de la nova 

titular de Sanitat i Serveis Socials, Emilia Rabadán”

M. Grau

J.Batlle, 

A. Serra 
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Per Aniol Garcia López

El passat dissabte 19 de setembre es va cel·lebrar 
a Collbató el I Open d’escalada en Bloc Portals de 
Montserrat. Va ser tot un esdeveniment esportiu inè-
dit al poble on no hi va faltar de res: uns competidors 
excel•lents, un públic completament bolcat en l’espec-
tacle, organització perfecte, uns blocs originals i molt 
estètics, i com no, un rerefons digne d’enmarcar, sempre 
als peus de Montserrat.

4000peus va posar el seu granet de sorra col·laborant 
tant en el muntatge i desmuntatge de l’estructura, com 
també en tot el desenvolupament de la competició.

L’Open començava a les 10 del matí, amb música i 15 
blocs de diferents nivells, segons el color de les preses. 
Els 63 competidors i competidores tenien 7 hores per re-
soldre tots els blocs de la classificatòria i guanyar-se un 
lloc a la final. Els més petits podien fer els seus primers 
passos d’escalada pujant i baixant a la piràmide inflable 
que la Diputació de Barcelona va cedir per a l’esdeveni-

ment.

Pels volts de les 6 
de la tarda comen-
çava l’esperada final. 
Primer la masculina 
amb 4 blocs de di-
ficultat extrema i 11 
escaladors finalistes. 
El 1r dels 4 blocs te-
nia una sèrie de pas-
sos tècnics de molta 
finura i precisió; el 
2n bloc arrencava 
amb un llençament a 
dos mans per a con-
tinuació sortir d’un 

sostre a una placa vertical on només els millors equili-
bristes arribaven al top; finalment en els dos últims blocs 
de la final, els escaladors havien de resoldre una sèrie de 
moviments de resistència. Les 8 hores seguides d’esca-
lada van passar factura als dits dels finalistes, sobretot 
alhora d’afrontar l’últim bloc de la final: 14 moviments 
d’escalada sobre un desplom de 45º!!!

Podi masculí

1r: Armando Raya

2n: Cristian López

3r: Dani Donoso

Amb els últims raigs de sol les tres noies finalistes es van 
haver de disputar el podi en una súper-final, ja que a la 
final dos d’elles havien quedat a un pas del top.

Podi femení

1ª: Marta Costa

2ª: Raquel Pallarès

3ª: Marina Vendramin

1r local: Joan Martínez

Ja de nit l’alcaldessa de Collbató, Josefina Martínez, 
juntament amb regidors dels 4 municipis de Portals de 
Montserrat, van fer l’entrega de premis als guanyadors. 
Per acabar un dia complet d’escalada en bloc, una mà 
inocent va repartir un munt de premis als participants 
(material de muntanya, samarretes, llibres,…).

Fins l’any que ve.

http://openportals.wordpress.com/

I Open d’Escalada en Bloc Portals de Montserrat
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El passat 11 d’Octubre es va celebrar el Primer Torneig de Ka-
rate Kushin Kai a San 
Feliu de Llobregat. 
DOKAI COLLBATÓ, un 
cop més, va assistir 
al torneig amb una re-
presentació de 6 kara-
teques, els quals, tot 
i el poc temps que fa 
que practiquen aques-
ta disciplina, van ob-
tenir uns excel·lents 
resultats:“El karate, una completíssima discipli-

na esportiva que mica en mica es va 
consolidant a Collbató”

CATEGORIA  DE 6 A 8 ANYS KIUS (BLANC- BLANC i GROC)
1er.  CLASSIFICAT : ARNAU VICENTE HIDALGO 
2º  CLASSIFICAT:   POL  PEREZ BALTAR

CATEGORIA DE 8 A 10 ANYS KIUS (BLANC – BLANC i GROC)
1er. CLASSIFICADA  : NEREA DOMINGUEZ MACIAS
2º  CLASSIFICAT :  MARC OLIVA LLOVERAS

CATEGORIA DE 8 A 10 ANYS KIUS (GROC)
2º   CLASSIFICAT : SERGIO GARCIA RAMIREZ

CATEGORIA DE 10 A 14 ANYS KIUS (GROC)
1er. CLASSIFICAT  : RAUL GARCIA RAMIREZ

El balanç general de la Festa Major 2009 no pot ser més positiu; el programa s´ha complert fil per randa, la meteorologia ens 
ha respectat, no hi ha hagut incidents i el nivell de participació ha estat molt satisfactori, fins i tot excel.lent en algun cas. 
Hem pogut comprovar, un any més, que sense llançar les casa per la finestra però amb bones dosis de voluntat, imaginació i 
esperit constructiu es pot celebrar una festa major divertida, variada i sobretot capaç de satisfer les expectatives de la majoria 
de collbatonins i collbatonines. Pensem, sincerament, que en l´edició d´enguany ha superat  l´èxit d´anteriors edicions perquè 
sens dubte l´experiència és un grau i les petites errades s´han anat polint a mesura que l´organització ha anat adquirint més 
experiència.  

FESTA MAJOR 2009

Primer Torneig Karate Kushin Kai a Sant Feliu de Ll.

“Dimonis, L’Alcadesa donant el tret de sortida a la Festa Major 09, cursa de trastos, Premi al jove autor del cartell de la Festa Major09, 
El Mòbilparc, l’atracció més sol·licitada pels més menuts, Gilbero Pérez, el pregoner d’anguany”
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REUNIÓ DE DONES
El passat 15 d´octubre a les set del vespre es va celebrar 
una reunió de dones a la Sala Cultural. La trobada, orga-
nitzada per la regidoria de Serveis Socials de l´Ajuntament 
de Collbató, es va organitzar amb l´objectiu de recollir 
l´opinió del màxim nombre de dones del municipi de totes 
les edats.

ASSUMPTA MUSET PRESENTA EL 
SEU DARRER LLIBRE

El 18 de setembre passat, co-
incidint amb les celebracions 
de Sant Corneli, la historiadora 
collbatonina Assumpta Muset 
va presentar a la Biblioteca 
de Collbató el seu darrer lli-
bre, titulat Economia, societat 
i cultura al Bruc i al seu en-
torn al començament del segle 
XIX. Aquest llibre descriu la 
societat de principis del segle 
XIX, però en clau de geografia 
humana, ja que no només es-
menta llocs geogràfics sinó que 
concreta en poblacions com El 
Bruc, Collbató o Esparreguera, 
detallant com es van formar els 
primers barris i ravals o quines 
ocupacions tenien els seus ha-

bitants. Tot aquest panorama l’Assumpta el lliga amb la Guerra 
del Francès, parlant dels destacaments, de soldats d’una banda 
i una altra, de les guerrills que es crearen en aquesta zona que 
avui denominem Baix Llobregat Nord, de la seva incidència en 
l´economia, etc... 

Assumpta Muset és doctora en Història per la Universitat de 
Barcelona, professora d’Història Econòmica  i té un Màster en 
Gestió d’Institucions Culturals per la Universitat Internacional 
de Catalunya. Ha publicat i ha fet estudis i investigacions so-
bre història i cultura dels segles XVI al XVII a Catalunya. 

Lectura compartida amb... 
Baltasar Porcel

La Biblioteca de Collbató 
ha programat per al dia 28 
d´octubre a dos quarts de set 
del vespre (18.30h), una lec-
tura compartida de contes de 
l´escriptor mallorquí recent-
ment desaparegut, Baltasar 
Porcel, a partir de la seva obra 
Tots els Contes.

 “La historiadora Assumpta 
Muset i Pons, autora de l´obra 

recentment presentada”

“L´escriptor mallorquí recent-
ment desaparegut Baltasar 

Porcel”
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L´Associació Amics de l´Orgue de Collbató ha iniciat el cicle 
de Concerts de Tardor, amb un programa que inclou cinc con-
certs, a celebrar els dies: 27 de setembre, 18 d´octubre, 25 
d´octubre, 22 de novembre i 20 de desembre. 

Diumenge 27 de setembre, a les set de la tarda : Quartet Vo-
cal Fantasiant. 
Soprano: Elisenda 
Durà; Mezzo So-
prano: Teresa Udi-
na; Tenor: Ramon 
Olivé; Baix: Enric 
Arquimbau; Tior-
ba i llaüt: Noemí 
Agell. Obres de: 
Taltavull, Monte-
verdi i Purcell. 
Textos: La Divina 
Comèdia, de Dan-
te Alighieri, tra-
ducció J.F Mira.

CONCERTS DE TARDOR DE 2009 
Diumenge 18 d´octubre de 2009, a les set de la tarda: Jove Or-
questra de l´Anoia. Soprano: Sheila Grados; Tenor: Carles Prat; 
Direcció: David Riba; Obres de: Galuppi i Martínez Valls.

Diumenge 25 d´octubre de 2009, a les sis de la tarda: Kings´s 
College Chapel Noir. Orgue:James Campbell; Direcció: Colin Al-
bery. Obres de: Haendel, Bach i Archer.

Diumenge 22 de novembre de 2009, a les sis de la tarda: 
Quintet Aulos. Flauta: Josep Ma Brotons; Oboé: Robert Julià; 
Clarinet: Alfons Reverté; Viola: Angel Resa; Fagot: Eduard Ba-
zaco; Obres de: Beethoven, Mendelssohn, Moraleda i Joaquim 
Serra.

Diumenge 20 de desembre de 2009, a les sis de la tarda: Con-
cert de Nadal. Coral La Falguera de Collbató. Direcció:Rosó 
Morales.

Per a més informació, podeu visitar la pàgina web de 
l´Associació Amics de l´Ogue de Collbató: www.collbato.com/
amicsorgue.

VIATGE A ISTANBUL I CAPADOCIA DESDE COLLBATÓ

Descripció del programa del proper viatge que tindrà sortida des del nostre poble cap a Turquia.

DIA 21 de Març: COLLBATÓ  - BARCELONA -  ISTANBUL
Sortida de Collbató a l’aeroport de Barcelona direcció Istanbul, en vol especial directe. Arribada i trasllat a l´ hotel. Allotjament.
DIA 22 de Març: ISTANBUL
Esmorzar  i visita del “Bazar de las Especias”.  A continuació, visita del Palau de Topkapi, residència de Sultans  durant segles. Dinar i visita de la “ 
Mezquita Azul”, prodigi de proporció i elegància, l´ Hipòdrom que conserva  l´“Obelisco de Teodosio”, la columna serpentina, la font del Emperador 
Guillem  i l’obelisc i la Cisterna de  Justiniano, espectacular dipòsit  d’aigua bizantí en que el sostre descansa sobre 336 columnes. Després anirem 
a visitar el famós Gran Bazar i tindrem temps lliure per fer les nostres compres. Finalitzada l’excursió ens traslladarem a l´ hotel, on soparem i 
dormirem.
DIA 23 de Març: ISTANBUL
Esmorzar. Visita de Santa Sofía, culminació de l’art bizantí  i la Mezquita de Solimán. Després d’aquesta visita farem un creuer pel “Bosforo”, estret 
que separa els dos continents i fa d´ unió del Mar Roig amb el  Mar Màrmara. A coberta podrem gaudir de les vistes del  Palau de Dolmahbahçe, 
les Fortalezas de Rumelia i Anatolia i  el Palau de Beylerbeyi . Dinar. Visita del Palau de Beylerbeyi. Després anirem cap a l´ hotel, on soparem i 
dormirem.
DIA 24 de Març: ISTANBUL - ESMIRNA(BURSA)
Esmorzar i sortida en autocar creuant la baia de Izmit en ferry, arribada a Bursa on dinarem i visitarem la “Mezquita Verde, el Mausoleo Verde i la 
Gran Mezquita”. Després d’aquesta visita anirem cap a l´ hotel, on soparem i dormirem.
DIA 25 de Març: ESMIRNA - PAMUKKALE(EFESO)
Esmorzar  i sortida cap a EFESO. Visita de la Casa de la Verge Maria. Dinarem i seguirem cap a PAMUKKALE, farem la visita  de Hieràpolis, ciutat 
balneària romana. Sopar i allotjament.
DIA 26 de Març: PAMUKKALE – CAPADOCIA(KONYA)
Esmorzar  i sortida cap a Konya.  Visita del Mausoleo de Mevlana, poeta persa. Dinar. Continuació cap a la Capadòcia. En ruta, visita de una Ker-
vansaray, posada per a viatgers a l´ antiga Ruta de la Seda. Sopar i allotjament.    
DIA 27 de Març: CAPADOCIA
Esmorzar i  visita del “Valle de  Göreme” , Museu a l´ aire lliure. Posteriorment, visita a les ciutats subterrànies de Özkonak óSeratli. Dinar i veurem 
una demostració de l’art mil•lenari de fer catifes a mà. Sopar i allotjament. Tindrem la possibilitat de fer un viatge en globus pels més valents.
DIA 28 de Març: CAPADOCIA – BARCELONA – COLLBATÓ
Esmorzar i farem un recorregut panoràmic del poble de Uçhisary.   A  l´ hora convinguda ens traslladarem a l’aeroport on tornarem cap a Barcelona. 
Arribada a l’aeroport i transport fins a Collbató.
MÉS INFORMACIÓ A:

“L´Associació Amics de l´Orgue de Collbató 
organitza concerts de reconeguda qualitat 
artística, a través dels seus cicles regulars 

de concerts” 
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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

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

agenda  agenda

CRIDA A LA SOLIDARITAT 
L´Associació Collbató 
per la Solidaritat co-
munica a totes les 
persones interessa-
des a acollir un me-
nor bielorús afectat 
pel desatre de Txer-
nòbil durant l´estiu 
del 2010, que poden 
posar-se en contacte 
amb els responsables 
de l´Associació -per 
fer la sol.licitud o bé 
informar-se-, abans 
del 31 de desembre 
de 2009. 

L´Associació també 
ofereix roba per a persones de totes les edats a les famílies de 
Collbató que en tinguin necessitat.

Les persones de contacte i els seus telèfons són els següents: Josep 
Lluís: 696 26 91 78; Mireia: 93 777 08 25; Deli: 93 777 98 17 Tan-
mateix, es pot consultar la web de l´Associació a la següent adreça: 
www.solidaritatcollbato.org

LA BARRAKA JOVE TORNA A 
OBRIR LES SEVES PORTES 

Després de les vacances d’estiu, la Barraka Jove torna a obrir 
les seves portes amb el nou curs escolar per oferir oportunitats 
d’oci als joves a més de tota la informació disponible sobre 
temes del seu interès com ara, esports, habitatge, prevenció, 
música, dansa, a més de portar a terme tota classe de tallers 
culturals. 
A diferència de la temporada passada, aquest curs la Barraka 
Jove obrirà un dia més a la setmana amb un nou dinamitzador: 
l’Eloi Gómez Casanovas que el podreu trobar cada dimecres i 
divendres de 17 a 20 h . L’Eloi, a través de la Barraka Jove i la 
regidoria de Joventut, té la intenció d’implementar el Pla Local 
de Joventut i portar a terme eines d’atenció juvenil, com tallers 
i informació a l’institut mitjançant el PIDCES, que s’ubica cada 
dijous d’11 a 11’30 h al SES, o treball de camp de localització 
de mancances i/o necessitats dels joves del nostre poble.
La Barraka Jove és un espai de reclam per als joves de Co-
llbató, ja que seran ells els que dictin l’ordre i la quantitat 
d’esdeveniments, on es tindran en compte i per damunt de tot 
les seves idees i la seva empenta per a consolidar iniciatives, 
i on es farà el possible perquè puguin tirar endavant les seves 
inquietuds.
Per a més informació, us podeu adreçar a la direcció de correu 
electrònic barrakajove@live.com
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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.

telèfons d’interès

A la darrera Festa Major els hem pogut veure vestits amb 
una samarreta de color rosa força cridanera. Altres vega-
des, però, s´han estimat més lluir un altre color més o 
menys llampant. Els agrada anar variant d´indumentària 
seguint els canvis estacionals. Ara bé, a tothora i a tot 
arreu se´ls reconeix perquè van uniformats i, sobretot, 
perquè sempre són al peu del canó. 

Són la Coordinadora d´Activitats de Collbató, una enti-
tat formada per aproximadament una dotzena de perso-
nes del poble. Alguns són d´aquí de tota la vida men-
tre que altres s´hi han establert més recentment; tots, 
però, comparteixen una mateixa inquietud: col.laborar 
desinteressadament en els esdeveniments populars que 
s´organitzen al municipi, que no són pas pocs, ja que en 
l´actualitat la llista d´actes que s´organitzen al cap de 
l´any a Collbató és molt més extensa del que a primera 
vista pot semblar. 

Coordinar, organitzar i desenvolupar esdeveniments po-
pulars no és fàcil. Bé, potser és fàcil per a aquelles insti-
tucions que van sobrades de recursos i poden permetre´s 
el luxe de contractar i pagar els serveis d´una gran em-
presa organitzadora d´events fets a mida. Aquest, però, 
com en tants altres apartats, no és el cas de Collbató, on 
aquella dita tan nostra de “si vols estar ben servit, fes-
te tu mateix el llit” és plenament vigent. Aquí no anem 
pas sobrats de diners, però sí que estem ben proveïts de 
capital humà, per això, com s´ha dit ja tantes vegades, 

aquest fenomen que a casa nostra cada cop es manifesta 
amb més força: el voluntariat, cal protegir-lo, cuidar-lo 
i potenciar-lo tant com sigui possible, sobretot des del 
propi Ajuntament, però també des de la vessant ciutada-
na, perquè sense el suport i el reconeixement del veïnat 
aquestes iniciatives no tenen raó de ser.

Sortosament, Collbató cada cop compta amb més entitats 
esportives, culturals i socials, la qual cosa es tradueix en 
una dinàmica quasi contínua del tot inimaginable no fa 
pas gaires anys. Aquest és el nostre veritable capital: 
l´entusiasme per fer coses. L´entusiasme, però, es queda 
en una simple declaració d´intencions buida de contin-
gut si al darrere no hi ha dues dotzenes de braços que 
vagin per feina. I aquí és on entren en escena els compo-
nents de la Coordinadora, que fan possible que la majoria 
puguem dedicar-nos tranquil.lament a sopar a la fresca 
mentre gaudim del so de l´orquestra de torn, perquè ells 
primer ja s´han ocupat de posar les taules i les cadires i 
posteriorment de coure la carn a la graella, fer el pa amb 
tomàquet, servir les begudes o fer els cafès.

Des d´aquí, doncs, volem felicitar els membres de la Co-
ordinadora d´Activitats  de Collbató per la feina realit-
zada i al mateix temps encoratjar-los a continuar des-
envolupant una tasca que a vegades potser no resulta 
del tot agraida però que tots sabem que és estríctament 
necessària. 

Moltes gràcies i endavant!

La Coordinadora d’Activitats de Collbató.

 
“Uns quants membres de la Coordinadora d´Activitats”

“La Coordinadora al complet, en plena feina durant un dels actes 
de la festa major d´enguany”
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