
�



�

notíciesnotícies

Arrel del cas Pretòria, i per evitar més desafecció política, la majoria de partits s’ha 
posat en marxa per tractar d’implantar, per llei, una sèrie de mesures anticorrupció 
que la lògica recomana aplicar en qualsevol administració pública honesta i trans-
parent. 

A Collbató en algunes coses potser encara anem endarrerits, però no pas en hones-
tedat i transparència; això és demostrable.

Les noves directrius recomanen als ajuntaments, entre altres mesures de caràcter 
més secundari, el següent:

1) Evitar que sigui el promotor el principal beneficiat de les requalificacions.
2) Tenir els comptes al dia i presentar-los a la Sindicatura.
3) Controlar fil per randa la titularitat dels terrenys requalificats.
4) Publicar íntegrament els convenis urbanístics signats.

Tothom sap que durant aquesta legislatura i part de l’anterior l’equip de govern 
municipal ha mantingut i manté encara profundes diferències amb el principal grup 
de l’oposició en relació al projecte de Parc Empresarial Les Ginesteres, una iniciativa 
impulsada amb el suport i el consens dels principals grups polítics municipals: PSC, 
CiU i ERC, però que gràcies a les accions de l’únic grup municipal que des de bon 
principi s´ha desmarcat del consens no hem pogut materialitzar en el temps previst, 
la qual cosa, com tothom sap, també, està privant Collbató d’alguns avenços.

Els opositors al projecte de Parc Empresarial Les Ginesteres han tractat, per tots els 
mitjans, d’abocar aquest projecte al fracàs. Han aconseguit endarrerir-lo, això és 
cert, però la veritat és que enlloc han pogut demostrar que l’Ajuntament de Collbató 
no ha actuat amb absoluta transparència i honestedat. 

A Collbató fem les coses correctament per voluntat pròpia i no pas perquè ho digui 
la llei o ens hi obligui l’oposició. Juguem net i som transparents perquè és el nostre 
tarannà natural. 

Els fets són aquests:

-Abans de presentar-nos a eleccions vam dir clarament i sense ambigüitats que tira-
riem endavant el projecte de Parc Empresarial Les Ginesteres. 

-El conveni signat amb els promotors privats del projecte s’ha fet públic des del 
mateix dia que es va signar. 

-Tothom sap exactament -perquè s’ha publicat reiteradament- quina part dels diners 
generats per la requalificació corresponen a Collbató. 

-Fem els deures quan ens toca fer-los, és per això que recentment hem obtingut un 
important crèdit sindicat, que en cap cas hauríem obtingut si els comptes munici-
pals no fossin transparents i al mateix temps correctes.

L’Equip de Govern Municipal.

Collbató tindrà un 
nou ambulatori

El nou equipament sanitari 
serà força ampli i es constru-
irà en un dels solars munici-
pals més cèntrics del poble

El ple municipal extraordinari del 5 de 
novembre passat va aprovar, entre altres 
punts,  l’aprovació inicial de la modifica-
ció puntual del Pla General d’Ordenació 
Urbana de Collbató que afectarà el solar 
que ha d’acollir la construcció del nou 
ambulatori, que tindrà més de mil m2 de 
superfície i es construirà en l’espai que 
ara mateix ocupen els mòduls  escolars 
provisionals del CEIP Collbató, que desa-
pareixeran definitivament en el moment 
que finalitzin les obres del nou CEIP Man-
suet. 

El futur trasllat de l’actual ambulatori 
de Collbató -que compta únicament amb 
dues sales de consulta i una sala d’espe-
ra- a més de permetre disposar de més 
espai a les oficines municipals, dotarà el 
municipi d’un equipament sanitari ade-
quat a les seves necessitats actuals, ja 
que multiplicarà gairebé per vint el redu-
ït espai actualment disponible.

 Solar on es construirà el futur ambulatori 
de Collbató, actualment ocupat per a mò-
duls escolars provisionals.

Honestedat i transparència 
en la gestió municipal

A Collbató juguem net i som transparents perquè 
és el nostre tarannà natural. 
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Als darrers anys no hem pogut 
realitzar grans actuacions, 
això és cert, però el rigor i el 
treball constant de formigueta 
ens ha permès i ens permet 
anar enllestint una sèrie de 
petites accions que en conjunt 
estan millorant la cara del 
poble, que en definitiva és 
del que es tracta. 

Josefina Martínez
   -alcaldessa-

Voldria aprofitar la proximitat de les dates nadalenques per desitjar unes 
bones festes a tots els veïns i veïnes de Collbató i al mateix temps convidar 
tothom a participar activament en el conjunt d’actes organitzats des del 
consistori i per diverses entitats del poble amb motiu d’unes festes tradici-
onalment casolanes.

Al mateix temps, i tenint en compte que som a punt d’entrar en el 2010, 
m’agradaria repassar els avenços que Collbató ha assolit als darrers anys. 
Som enmig d’una crisi que alguns diuen que l’any vinent s’endurirà encara 
més, però és evident que no ens en sortirem si no encarem el futur amb un 
mínim d’optimisme, al mateix temps que mirem enrere per adonar-nos que 
als darrers anys aquest poble ha avançat substancialment. 

Les coses mai no han estat fàcils a Collbató, sovint hem hagut de navegar 
enmig de tempestes de tot tipus, fins i tot polítiques, i al mateix temps hem 
patit desgràcies destacades, incendis o aiguats com el que va sacsejar-nos 
només començar el mil·lenni. Malgrat tot, però, quan se’ns ha tancat una 
porta al mateix temps se’ns n’ha obert una altra.

Ara mateix estem vivint un d’aquests fenòmens: degut a circumstàncies que 
tothom coneix, perquè s’ha explicat reiteradament, ens trobem que no po-
dem tirar endavant algunes actuacions previstes a inici de legislatura, però 
al mateix temps ens hem trobat amb una font de finançament inesperada que 
ens ha permès executar alguns projectes força interessants sense endeutar-
nos. 

Entre una cosa i una altra, en alguns aspectes Collbató es troba en millor 
situació que no pas fa uns quants anys. El deute, que havia arribat als set 
milions d’euros, s’ha reduït molt sensiblement, i al mateix temps ens trobem 
que gairebé totes les obres d’urbanització que hi havia pendents s’han exe-
cutat. Només queda pendent la urbanització del Bosc del Missè, que esperem 
poder resoldre en un futur no massa llunyà.  

Als darrers anys no hem pogut realitzar grans actuacions que es puguin 
visualitzar, això és cert, però el rigor i el treball constant ens ha permès 
aconseguir una base sòlida sobre la qual construir el futur del poble, i al ma-
teix temps, anar enllestint una sèrie de petites accions que en conjunt estan 
millorant la cara del poble, que en definitiva és del que es tracta. 

En resum, considero que uns i altres podem sentir-nos satisfets i esperan-
çats, és per això que no em resta més que felicitar-vos i al mateix temps 
desitjar-vos una bona entrada en el 2010.

Bones festes!
Josefina Martínez

alcaldessa
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Què ens està passant?

Aquests dies la societat catalana està con-
vulsa, desenganyada i desconcertada. Els 
últims escàndols de corrupció de polítics 
i civils, es superposen amb la crisis econòmica, i tenim la 
sensació que això no te remei. Una situació de crisis es quan 
les noves solucions encara no han arribat i les velles rutines 
encara no han mort.

Vull des de aquí com a ciutadà i com a polític (ja mig enreti-
rat, que diria el President Pujol), fer una crida a la serenitat 
i a l’esperança, encara que en aquest moment no trobem la 
sortida econòmica ni l’exemple ètic d’alguns dirigents.

Tinc seixanta anys i he viscut varies crisis econòmiques, soci-
als i polítiques i sempre Catalunya ha trobat la porta de sor-
tida. La civilització des de les cavernes fins als nostres dies, 
malgrat tot, ha fet un llarg camí. Hem de replantejar-nos els 
objectius de la nostra societat , els de cada un de nosaltres 
i sobretot recuperar l’equilibri personal i col·lectiu per mitjà 
dels valors del treball (el poc que n’hi hagi), de l’esforç en 
l’educació i moderar el creixement material, introduint valors 
ètics a les empreses, als bancs i a les Institucions (també als 
partits polítics), i fer les coses mes senzilles i transparents.

O ens en sortim junts o hi haurà crisis per temps!!!.

Enric Serra i Rogent
Regidor de CIU (Collbató)

Com recordarem el 2009?
Estem a punt de finalitzar l’any i ca-
dascú el recordarà per algun motiu o 
altre. De ben segur que ens posarem 
d’acord en recordar-lo per l’any de la crisi. Tot i que algú 
insistia en dir-nos que no n’hi havia i ara ens assegura que 
en sortirem aviat. El cert és que la crisi ja fa mesos que mal-
auradament la patim i  aquest Estat, on de moment ens toca 
viure , es troba a la cua d’Europa per sortir-ne. D’això se’n diu 
tenir visió de futur.

Potser el recordarem per que va ser l’any en que va néixer la 
revolució sobiranista a Catalunya. Després d’aquella consulta 
popular d’ Arenys de Munt que propicià que s’estenguessin les 
consultes per la independència  com una taca d’oli per tot el 
territori. Per molts catalans serà l’any del triplet blaugrana, 
per altres el de la sentència de l’Estatut que no arriba... A més 
dels records col·lectius cadascú també guardarà els seus més 
personals, aquells que no sortiran en els llibres d’història però 
que marcaran les seves vides.  

Finalment, immersos ja en l’ambient nadalenc,  Esquerra us 
desitgem que gaudiu d’aquestes festes amb la vostra gent i 
que tingueu un bon any 2010, almenys que sigui millor que el 
que estem a punt de deixar.

Les xifres del gran capità 
Quan l´equip de govern va presentar el projecte 
de Parc Empresarial Les Ginesteres, de seguida 
van saltar els del GIC rebutjant la proposta i pre-
sentant com a alternativa la substitució del parc 

empresarial per una horta solar. Segons ells, aquesta idea era perfecta 
per Collbató, perquè aportaria molts diners, era ecològica, no generava 
impacte i a més ens convertiria en un municipi capdavanter i avançat 
al seu temps.

Sortosament, gairebe ningú no va prendre’s seriosament una proposta 
que es veia avenir que era improvisada i efectista. Per això, a la reunió 
informativa que va convocar el GIC ja van deixar entreveure que la idea 
era molt pobre d’arguments, perquè no van ser capaços de respondre les 
preguntes més essencials que els assistents els van fer.

Plantejar-se la vida en clau ecologista està molt bé; això és indiscuti-
ble i gairebé tots hi podem estar d’acord. El que no es pot fer és vendre 
gat per llebre, perquè en pocs anys s´ha vist que la gran alternativa 
ideada pel GIC no era més que  fum. El catedràtic d’Economia Dr. San-
tiago Niño Becerra ho va explicar fa pocs dies al programa Els Matins 
de TV3: “El problema de les hortes solars, després del seu boom inicial, 
és que no són ecològiques ni eficients, per això les empreses serioses 
inverteixen en energia eòlica”. El programa Valor Afegit, de la mateixa 
cadena, també va emetre no fa gaire un reportatge sobre energies al-
ternatives on tots els experts, sense excepció, van afirmar que el futur 
està en l’energia eòlica. Els pannells solars estan bé per a determinades 
aplicacions, però a gran escala compta amb nombrosos inconvenients, 
sobretot a Espanya, on el govern ha reduït les subvencions inicials i la 
rendibilitat ha caigut fins a situar moltes empreses a nivells de fallida, 
perquè el cert és que ara mateix el país produeix més energia de la que 
consumeix.

Això sí, els del GIC, lluny de reconèixer el seu error, continuen insistint 
en la qüestió; recentment ens han obsequiat amb un escrit en el qual 
s’afirma que Collbató ha deixat d’ingressar més de 4 milions d’euros per 
no haver tirat endavant l’horta solar que ells proposaven. 

És a dir: les xifres del gran capità. Com diu la tradicional cançó nada-
lenca: FUM, FUM, FUM.  

Grup Municipal del PSC

Corrupció als ajuntaments
Fa poc s’ha intervingut judicialment en alguns ajun-
taments a causa de procediments urbanístics espe-
culatius. De fet, les operacions sospitoses d’ara són 
del mateix tipus que l’ampliació de la zona indus-
trial a Collbató: empresaris vinculats al partit del 
govern compren terreny agrícola a baix preu i fan 

que l’Ajuntament el requalifiqui per multiplicar el seu valor a canvi 
d’una “donació” econòmica. El mateix Ajuntament ha reconegut que 
ha actuat al servei dels interessos dels especuladors i algú, raona-
blement, podria sospitar del nostre consistori o pensar que “tots els 
polítics són iguals”.

Per això, cal que l’Ajuntament allunyi tota ombra de sospita i recupe-
ri la confiança dels ciutadans amb compromisos ferms que parteixin 
d’aquests principis bàsics:

*Transparència. Informar públicament dels acords del ple i de la 
Junta de Govern. Contestar totes les queixes i preguntes que fan 
els veïns. Crear comissions informatives amb l’oposició municipal. 
Presentar puntualment les finances municipals a la Sindicatura de 
Comptes. 

*Participació. Restablir, amb carácter vinculant, els consells de par-
ticipació ciutadana que aquest equip de govern ha suprimit. Crear el 
Consell Municipal d’Urbanisme. Donar veu als veïns al ple. Consultar 
els veïns sobre els temes que els afecten. Ajudar les entitats.

*Ètica. Suprimir el doble sou d’alguns regidors i exigir-los un mínim 
de dedicació. Deixar de contractar personal a dit i convocar oposici-
ons per cobrir les places vacants.  Ser igual d’exigents amb els amics 
del partit que amb la resta de veïns. No anteposar mai l’interès privat 
per sobre de l’interès públic.

Grup d’Independents de Collbató (GIC)
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En l’anterior número del Collbató Informa anunciàvem que 
s’havia donat el tret de sortida a la construcció del nou CEIP 
Mansuet. Des del passat 15 de setembre fins al dia d’avui han 
passat tres mesos, dotze setmanes intenses que han permès 
mostrar un notable avenç pel que fa a les obres. Els fonaments 
ja estan llestos i les parets de formigó han començat ja a 

elevar-se damunt del 
nivell del solar i es 
comencen a endevi-
nar les formes defi-
nitives d’un centre 
escolar de primària 
que no tindrà res a 
envejar al CEIP La 
Salut,  perquè estarà 
situat en un entorn 

privilegiat, tindrà unes vistes de Montserrat imponents i a 
més comptarà amb millors equipaments i també amb mesures 
d’estalvi energètic d’última generació. 

Aprofitant una visita rutinària a l’obra, parlem del nou equi-
pament educatiu  amb la regidora d’Ensenyament, Concepció 
Alsina, que afirma que el nou CEIP Mansuet és absolutament 
necessari per Collbató, perquè en aquests moments el munici-
pi compta amb un total de 800 alumnes, entre l’escola bres-
sol, els dos centres de primària i l’institut. Actualment, part 
d’aquest alumnat és educat a les set aules provisionals que 

Avancen a bon ritme les obres del nou CEIP Mansuet
componen el CEIP Collbató, que divideix les seves activitats  
entre  l’edifici de les antigues escoles municipals i dos barra-
cons, utilitzant en moments puntuals fins i tot l’espai de la 
biblioteca. Explica també la regidora que degut a l’aturada del 
sector immobiliari ningú no s’esperava un augment tan des-
tacat del nombre d’alumnes al municipi; el cas, però, és que 
enguany el nombre d’escolars s’ha disparat, tenint en compte, 
també, que Collbató acull alumnes provinents de Serra Alta i 
Can Fosalba. Entre una cosa i una altra és evident que de cara 
al curs vinent és necessari incrementar sensiblement l’oferta 
educativa de Collbató.

El nou CEIP Mansuet s’està construint amb vistes a resoldre el 
dèficit d’equipament escolar actualment existent al municipi, 
però també amb la intenció de poder respondre amb agilitat a 
futurs dèficits, perquè tot i que inicialment el centre compta 
amb una sola línia, els espais comuns estan habilitats per a 
les dues línies que pot arribar a acollir l’edifici si en el fu-
tur és necessària l’ampliació. La construcció que actualment 
s’està desenvolupant comptarà amb 2518m2, dels quals 1659 
correspondran a la planta baixa i 859 a la planta superior. La 
regidora d’Ensenyament insisteix també en el fet que el nou 
CEIP Mansuet incorporarà importants avenços pedagògics, 
doncs serà un centre des dels seus inicis comptarà únicament 
amb llibres electrònics i al mateix el seu alumnat rebrà algu-
nes matèries exclusivament en anglès, per tal que els infants 
realitzin una veritable immersió en aquesta llengua tan ne-
cessària per desenvolupar-se en el món actual. El CEIP Mansu-
et entrarà en funcionament el proper setembre de 2010. 

  

La regidora d’Ensenyament, Concepció Alsina, davant les obres 
del nou CEIP Mansuet
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Foto 1: Sala principal del nou equipament municipal.

Foto 2: Una de les dues entrades a l’edifici compta amb accés 
adaptat.

La Guàrdia Municipal realitza 
controls antidroga al Casc Urbà
El Pla de Seguretat Viària 2008-2010, del Servei Català de 
Trànsit, contempla diverses accions preventives de cara a evi-
tar accidents i infraccions de trànsit. Una d’aquestes mesures 
és el control de consum d’estupefaents no només a la xarxa 
viària sinó també a l’àmbit urbà; és per això que des del pas-
sat mes de novembre la Guàrdia Municipal de Collbató efectua 
entre els conductors controls regulars de consum de drogues a 
les vies urbanes del municipi.

Detingut el presumpte autor 
de diversos robatoris a vehicles 
 
A finals d’octubre la Guàrdia Municipal de Collbató va rebre 
diverses denúncies de propietaris de vehicles que havien estat 
oberts amb força per robar-los diversos objectes dipositats a 
l’interior (jaquetes, gps, ulleres, etc…). Gràcies, però, a la 
col·laboració ciutadana, a primers de novembre la mateixa 
Guàrdia Municipal va poder lliurar als Mossos d’Esquadra el 
menor presumpte autor d’aquests robatoris. Des de la seva 
detenció no s’han produït noves denúncies.

Les obres de la sala annexa de l’ajuntament, que durant anys 
ha estat en desús, degut a que l’edificació estava en estat de 
ruïna, han finalizat fa pocs dies i s’està estudiant la possibi-
litat d’inaugurar-la en breu amb algun acte de caràcter públic 
i al mateix temps batejar-la amb algun nom emblemàtic rela-
cionat amb Collbató. 

El finançament d’aquesta obra ha estat possible gràcies al 
FEIL (Fons Estatal d’Inversió Local) i la seva execució suposa 
un alleujament per a l’edifici consistorial, que des de fa anys 

acusa manca crònica d’espai útil a l’hora d’acollir reunions o 
actes amb presència destacada d’assistents. El nou local és 
fruït d´una rehabilitació integral i s’ha dividit en quatre espais 

Finalitzen les obres de la sala annexa de l´Ajuntament
L´execució d´aquesta obra suposa un alleujament per a l’edifici consistorial, que 

des de fa anys acusa manca crònica d’espai útil.

1 2

diferenciats: sala gran, sala petita, altell i serveis. Tanmateix, 
la sala gran té entrada adaptada des del pati de l’ajuntament 
i un segon accés directe des del carrer. Destaca, tanmateix, 
el sostre de fusta, que sens dubte atorga un caràcter força 
singular a la sala. 

L’equip de govern municipal es mostra molt satisfet amb l’exe-
cució d’aquesta obra, i en aquests moments està estudiant 
quin pot ser el millor ús que es pot donar als espais que com-
ponen la nova edificació.

La Guàrdia Municipal de Collbató informa que a la darrera set-
mana s´han produït diversos robatoris a Collbató, algun fins 
i tot amb persones a l´interior  de la casa assaltada. En tots 
els casos s´han emportat joies, diners i objectes de valor de 
la llar. Pel modus operandi sembla que es tracta d´un grup 
de delinqüents professional i ben organitzat, doncs els ro-
batoris s´han produït de forma molt ràpida i neta, aprofitant 

breus sortides dels propietaris i fins i tot burlant el sistema 
d´alarma. Per tot plegat, es recomana als veïns extremar les 
mesures de seguretat tancant sempre portes i finestres, evitant 
deixar infants o persones grans soles a l´interior dels immobles 
i davant la mínima sospita avisar sempre la Guàrdia Municipal 
de Collbató al telèfon 670 20 14 20 (servei 24 hores).   

ALERTA AMB ELS ROBATORIS



�

notíciesnotícies

Jornades contra la violència 
de gènere

Els dies 25, 26 i 27 de novembre Collbató va acollir les 
Jornades Contra la Violència 
de Gènere, un cicle de ta-
llers i actes reivindicatius 
organitzat per la regidoria 
de Serveis Socials de l’Ajun-
tament de Collbató i la col-
laboració de la Diputació 
de Barcelona, la Biblioteca 
Municipal, el SES Collbató, 
l’Escola de Música i el Grup 
de Dones de Collbató.

 
L’Ajuntament de Collbató 

compromès amb la lluita contra 
la violència de gènere. 

Constitució d’Innobaix 

El passat 3 de novembre es va constitueix a Cornellà de 
Llobregat l’Agència d’Innovació i Coneixement del Baix 
Llobregat-INNOBAIX. L’objectiu d’aquesta nova agència és 
liderar la transformació de la comarca i el seu model produc-
tiu a partir de programes i actuacions que incorporin valors 
relacionats amb la cultura de la innovació, el coneixement, 
la formació professionalitzadora i el foment de l’esperit em-
prenedor. L’acte fou presidit pel Molt Honorable President de 
la Generalitat, José Montilla, i va comptar amb la presència 
de la majoria d’alcaldes i alcaldesses de la comarca del Baix 
Llobregat, de la qual forma part el nostre municipi. 

La Penya Blaugrana de 
Collbató celebra el X aniversari 
El 14 de novembre passat la Penya Blaugrana de Collbató va 
complir el seu desè aniversari, per aquest motiu durant els 
mesos de novembre i desembre aquesta entitat ha programat 

diversos esdeveni-
ments commemora-
tius. El 7 de novem-
bre, sortida al Camp 
Nou per veure en 
directe el partit de 
lliga entre el Barça 
i el Mallorca, amb la 
inauguració del nou 
escut de la Penya al 
mateix estadi. El 14 
de novembre, gran 
festa  d´aniversari, 
amb l´exposició “10 
Anys” a la seu social 

de la Penya i dinar de germanor al Celler de la Guàrdia. Fins el 
10 de desembre, concurs infantil de dibuix i redacció, amb el 
tema: El Barça i el seu entorn. 

Els Geganters de Collbató 
apadrinen La Gegantona 

“Corèlia” El dissabte 24 d’octubre, la colla de Geganters de Collbató 
va apadrinar la gegantona “Corelia” de l’Associació d’Ajuda 
als Afectats de Cardiopaties Infantils de Catalunya, a la Gran 
Festa en Suport als Infants i Joves amb Problemes de Cor ce-
lebrada al Parc d’Atraccions Tibidabo. La Corelia, amb els seus 
2,10m d’alçada i 8 quilos de pes, va estar acompanyada durant 
tota la festivitat per els nostres gegants Marta i Mansuet i 
tota la colla de geganters i grallers i en especial amb el Pol 
Casanovas Puig i la Sandra Puiggrós Santafé, ambdós membres 
de l’AACIC, el primer veí de Collbató i la segona membre de 
la Colla i a més, portadora de la Corelia en la seva estrena. 
Posteriorment, tots els membres de la colla que s’hi van des-
plaçar, van gaudir de tota una jornada al Parc d’Atraccions.

La colla gegantera de Collbató i l’AACIC han signat un conveni 
de cessió de la Corelia amb la missió de fer-la conèixer, tant a 
ella com a l’AACIC, dins el món geganter i arreu on es despla-
cin. En l’actualitat, la Corelia ja és a Collbató.

 La gegantona Corèlia acompanyada dels gegants Marta i Mansuet 
i la colla de geganters de Collbató.

La Penya Blaugrana celebrant el seu desè 
aniversari amb un àpat al Celler de la 
Guàrdia

AGENDA D´ACTIVITATS NADAL

A part de la Fira de Nadal…

· El dissabte 19 i el diumenge 20 de desembre, Pessebre Vi-
vent als Jardins de Can Rogent, durant tot el dia.

· Els diumenges 20 i 27 de desembre, a partir de la cinc de 
la tarda, Quinto al Casinet. Organitzat per l´AMPA del CEIP 
Collbató.

· El diumenge 20 de desembre. A les sis de la tarda, Con-
cert de Nadal a l´Església, a càrrec de la Coral La Falguera de 
Collbató.

· El dia 5 de gener, tradicional Cavalcada de Reis. 
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Una pedra provoca 
destrosses a l’accés 

a La Cova del 
Salnitre 

Les intenses pluges enregistrades a 
primers de novembre van provocat di-
verses esllavissades a la muntanya de 
Montserrat. Una d’aquestes esllavis-
sades, però, va tenir la mala fortuna 
de provocar la caiguda d’una pedra de 
considerables dimensions que va anat a 
parar directament a la xarxa protectora 
existent a l’accés de la Cova del Salnitre. 

La malla protectora va resistir l’impacte 
-tot i que les bigues que la suporten es 
van deformar-, però no va poder evitar 
el rebot del roc, que finalment va caure 
a la placeta que dóna entrada a la Cova, 
foradant completament el forjat, per 
acabar el seu recorregut muntanya avall 
trencant dues valles més de les escales 
que permeten l’accés a la Cova i al camí 
de Montserrat . Sortosament la destros-
sa es va produir mentre no hi havia visi-
tants ni excursionistes per la zona.

Malgrat les mesures de seguretat i con-
trol que s’apliquen a tot el Parc Natural 
de Montserrat per prevenir accidents 
provocats a causa de despreniments de 
roques, les sorpreses són freqüents -so-
bretot després de pluges intenses- fins 
i tot als trams teòricament més segurs, 
com són els accessos per carretera. 

Montserrat no és inalterable, de tant en 
tant alguna roca es desprèn i provoca en-
surts o destrosses.

Nova AAVV del Casc Antic de Collbató 
El dissabte 7 de novembre es va constituir l’associació de veïns i veïnes del Casc 
Antic de Collbató.
Entenem com a Casc Antic la zona delimitada per: l’Arc de Can Bros, el carrer d’Ama-
deu Vives, el carrer Castells fins a “ Can Simon o Ca la Roseta”, el carrer de la Salut, 
el passatge de la Salut, carrer de  Pau Bertran fins a “ Cal Sereno”, part alta del 
carrer muntanya, del nº 2 fins el nº 32 (actual correus), - queda inclòs el carrer de 
Sajart, el carrer de Joan Vacarisses i el Passeig del Mansuet a partir del nº 5 (actual 
Sorea) fins el carrer d’Amadeu Vives.
Entre els fins de l’Associació hi ha: Potenciar la cohesió del veïns, fomentar i dina-
mitzar la participació dels veïns en els assumptes col·lectius del Casc Antic i vetllar 
i millorar la qualitat de vida del barri col·laborant amb l’Ajuntament, així com amb 
altres entitats i associacions del poble.
Si esteu interessats en formar part de l’Associació de veïns, aportar qualsevol  idea 
o comentari i/o voleu participar activament, us podeu adreçar a:
-Cristina Martin,  Tel. 937779806
-María Garrido, Tel. 937770877
-Ramon Milan, Tel. 937770896
-Juan Zamora, Tel. 937770432
O a l’adreça electrònica: avcascanticcollbato@gmail.com
Animeu-vos!

Constituïda la Taula Comarcal de 
Joventut del Baix Llobregat

El passat dimecres 2 de desembre es va constituir a la seu del Consell Comarcal la 
nova Taula Comarcal de Joventut del Baix Llobregat.

Aquesta Taula, que es reunirà dos cops a l’any, està formada pel personal tècnic i 
polític dels 30 municipis de la comarca i del Consell Comarcal, i els seus principals 
objectius són introduir la concertació i la coordinació institucional a l’hora de de-
finir les principals línies d’actuació i els projectes a desenvolupar des del Servei 
Comarcal de Joventut, aprofundir en la detecció de necessitats dels ajuntaments del 
Baix Llobregat en matèria de polítiques de joventut i donar suport tècnic als muni-

cipis amb menys recursos per 
garantir la cohesió social i 
territorial.

La Taula Comarcal de Joventut 
és una aposta ferma per in-
troduir la concertació, la co-
ordinació i el treball en xarxa 
entre les administracions pú-
bliques de la comarca, Ajun-
taments i Consell Comarcal i 
pretén esdevenir un espai de 
participació, intercanvi d’ex-
periències i reflexió al voltant 
de les polítiques locals de jo-
ventut al Baix Llobregat.

L’acte de constitució va anar 
a càrrec de la Rosa Boladeras, 
presidenta del Consell Comar-
cal, i de l’Eva Martínez, conse-
llera de Joventut, i va comp-

tar amb l’assistència de diversos regidors i regidores de joventut de la comarca.
Baix Llobregat, 4 de desembre de 2009
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Amb l’arranjament de l’accés principal 
de l’edifici, l’Ajuntament de Collbató 
ha enllestit una nova fase de les obres 

de condicionament de l’antic molí d’oli, 
que progressivament es va adaptant al 
seu ús definitiu, que és convertir-se 
en el Centre d’Interpretació de l’Oli de 
Collbató. L’execució d’aquesta fase és 
possible gràcies als 80.000 euros ob-
tinguts del Patronat de la Muntanya de 
Montserrat, que atorga finançament re-
gular a Collbató sempre que els projec-
tes presentats es destinin a actuacions 
d’àmbit cultural i patrimonial. 

A més de l’arranjament de l’accés princi-

pal -ja executat-, la fase que actualment 
s’està desenvolupant preveu l’adeqüació 
de l’antiga maquinària del molí i la sala 
que l’acull, projecte dissenyat i dirigit 
per l’enginyer Eudald Llagostera, i al 
mateix temps l’implementació dels re-
cursos que han de permetre transmetre 
al visitant tota la informació relacionada 
amb el món de l’obtenció de l’oli d’oliva; 
en aquest cas el projecte ha estat ide-
at i desenvolupat per Assumpta Muset, 
doctora en Història, a qui recentment 
també se li ha encarregat la redacció 

Avancen les obres del Centre 
D’interpretació de l´Oli

Els edificis municipals existents al voltant de l’església es-
tan consolidant un espai públic dotat d’un indubtable valor 
cultural i patrimonial.

Foto 9: L’entrada principal al molí d´oli ha 
millorat sensiblement amb aquesta actu-
ació.

Foto 10: La sala annexa a l’Oficina de Tu-
risme, recentment rehabilitada, seu del fu-
tur centre d’interpretació de l’orgue.

Foto 11: Collbató compta amb una llarga 
tradició en la construcció d’orgues de fa-
bricació artesanal. 

La Web de 
L’Ajuntament renova 

la seva imatge

L’objectiu és comunicar més 
i millor, amb la finalitat d’ofe-
rir la màxima informació i 
transparència als ciutadans.

A partir de gener de 2010 l’actual format 
de la web municipal canviarà substanci-
alment tant el seu aspecte com les seves 
prestacions. Conscient que cada dia hi ha 
més persones que utilitzen la xarxa i te-
nint en compte també l’important estalvi 
que pot representar per a una corporació 
local facilitar al màxim la resolució de trà-
mits via internet, l’Ajuntament ha apostat 
per un model de pàgina web dotat dels 

recursos informàtics més innovadors però 
al mateix temps adaptats a les dimensions 
i necessitats reals del municipi. D’aques-
ta manera el nou portal www.collbato.cat 
incidirà molt més en la imatge que no pas 
en la lletra, incorporant una finestra de 
video i una secció de notícies força més 
àmplia, dinàmica i funcional que l’actu-
al, amb galeria d’imatges, arxiu de vide-
os, agenda general i específica, banners 
amb informació directa sobre els esde-
veniments o les notícies més destacades 
i, sobretot, accessos directes amb totes 
les entitats del municipi. La prioritat és 
comunicar més i millor i al mateix temps 
facilitar la interacció de les entitats locals 
amb l’Ajuntament amb la finalitat d’oferir 
la màxima transparència. 
Tanmateix, la nova web municipal estarà 
preparada per complir al 100% amb les 
noves normes d´administració electrònica 
que l´Ajuntament de Collbató està incor-
porant de forma progressiva.

 Maqueta de la nova web municipal, força 
més operativa i funcional que l´anterior.

9

10

del projecte del Centre d’Interpretació 
de l’Orgue, que és previst ubicar-lo en 
l’edifici annex a l’Oficina de Turisme, 
recentment rehabilitat, també, amb els 
fons provinents del FEIL (Fons Estatal 
d’Inversió Local).

Les diferents actuacions que s’estan 
realizant als antics edificis municipals 
existents al voltant de l’Església Par-
roquial de Sant Corneli, tenen com a 
objectiu final consolidar aquesta zona 
del nucli històric com un espai d’in-
terès cultural amb un alt valor afegit, 
perquè a part de l’oferta museística el 
conjunt ofereix un patrimoni arquitec-
tònic restaurat  d’indubtable valor his-
tòric i cultural. La propera actuació que 
es planteja realitzar l’equip de govern 
en aquest àmbit, serà l’adequació de la 
plaça existent davant del molí de l’oli, 
per la qual s’està cercant el finançament 
en aquests moments. 
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Nou sistema de recollida 
d’escombraries

La recollida porta a porta implica més com-
promís per part del veïnat, però al mateix 
temps genera grans avantatges ambientals.

Segons la llei 9/2008, a partir de l’any 2010 serà obligatori 
separar la fracció orgànica de la resta de la brossa ordinària en 
els residus domèstics, per tant cada casa haurà de tenir dos 
cubells diferenciats a la cuina. Per tal de determinar la millor 
fórmula de recollida de residus orgànics per a un municipi com 
el nostre, fa uns quants mesos l’Ajuntament va promoure la 
creació d’una comissió d’estudi formada per veïns voluntaris. 
El 16 d’octubre passat el Consell Municipal de Medi Ambient 
va aprovar l’informe emès per l’esmentada comissió, que deter-

mina que el sistema porta a porta és el més efectiu de cara a 
garantir el màxim reciclatge i a més no incrementa excessiva-
ment el cost del servei respecte al sistema de recollida mitjan-
çant els contenidors situats al carrer. El sistema porta a porta 
únicament necessita que els veïns dipositin al carrer els con-
tenidors de 20 litres específics per a rebuig orgànic, els dies 
i les hores assenyalades, i el servei s’encarrega de buidar els 
contenidors i deixar-los altre cop buits al mateix lloc. D’aques-
ta manera s’eliminen els contenidors verds del carrer -amb tot 
el que això comporta-  i de passada es fomenta el reciclatge de 
forma gairebé definitiva, perquè deixa d’existir la possibilitat 
de llançar-ho absolutament tot al cubell de les escombraries 
domèstiques. Decidit a implementar  aquest sistema a partir 
de maig-juny de 2010, l’Ajuntament ha sol·licitat subvencions 
a la Generalitat per adquirir els cubells particulars, que seran 
repartits gratuïtament entre els veïns paral·lelament a l’inici 
de la corresponent campanya informativa. El nou sistema com-
porta una major implicació i compromís amb el destí de les 
deixalles que genera el veïnat, però sens dubte comporta una 
gran nombre d’avantatges ambientals i socials.

 El nou sistema de recollida d´escombraries pretén acabar amb 
imatges tan lamentables com aquesta. 

FIRA DE NADAL 2009
Els dies 19 i 20 de desembre Collbató celebra la tradicional 
Fira de Nadal, que oferirà les activitats incloses en el programa 
adjunt. Enguany la Fira presenta algunes novetats, ja que els 
organitzadors han volgut atorgar-li un caire més tradicional, 
seguint l’estil de les fires medievals que se celebren a diverses 
localitats de Catalunya.  És per això que s’ha programat la 
participació de mestres en oficis antics al mateix temps que 
s’ha previst la distribució de fogueres per tal que els visitants 
que ho vulguin puguin preparar-se torrades amb pa amb tomà-
quet.  La finalitat de la Fira, a part de crear ambient nadalenc 
al centre del poble, és atraure el màxim nombre de visitants 
per tal de promoure la dinamització comercial de Collbató du-
rant aquestes dates tan assenyalades. Des del consistori es vol 
agrair la participació de totes les persones, comerços i entitats 
que fan possible l’organització d’aquest esdeveniment que any 
rere any ha incrementat el nombre de visitants. 
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La regidoria d’Esports de l’Ajunta-
ment de Collbató està executant una 
sèrie d’actuacions a la zona esporti-
va municipal del Bosc del Missè, que 
acull les pistes de tennis i el camp 
de futbol. L’objectiu de la reforma és 
optimitzar les instal·lacions i al ma-
teix temps millorar l’aspecte exterior 
de l’entorn. La primera fase de l’ac-
tuació -que ja s’està executant- con-
sisteix a construir una tercera pista 
de tennis a continuació de les dues 
ja existents, ocupant part de l’actual 
terreny de joc del camp de futbol. La 

segona fase, que s’iniciarà a continuació, consisteix a desplaçar el 
terreny de joc del camp de futbol els metres que ocupa la tercera 
pista de tennis i també substituir part de la tanca opaca de totxo 
que actualment encercla el recinte –concretament la que dóna al 
carrer Montjuïc-  posant-hi en el seu lloc un vallat de tipus malla, 
molt més en sintonia amb les instal·lacions esportives que avui 

dia es construeixen. Obrint l’equipament a l’exterior es vol evitar, 
també, que es repeteixin actes vandàlics com els que van patir no fa 
gaire els vestidors, que van ser cremats amb gasolina. 
Aquesta actuació s’ha realitat en estreta col·laboració amb els re-
presentants dels clubs esportius que utilitzen les instal·lacions mu-
nicipals: Club de Tennis Collbató, Penya Blaugrana, Club d’Atletisme 
de Collbató i Centre d’Esports Collbató, que actualment està planifi-
cant la possibilitat de desenvolupar, de cara a la propera temporada, 
una oferta de futbol 7 per a infants i adults.
El cost de la tercera pista de tennis ha estat finançat en un 75% pels 

Reforma de la Zona Esportiva Municipal del Bosc del Missè.
Amb aquesta actuació es posa al dia un equipament que té ja mig segle de vida i al 
mateix temps es cedeix, per a la seva utilització regular, als alumnes dels centres docents 
annexos:SES Collbató i CEIP Mansuet.

Foto 1: La zona esportiva municipal disposa d’espai lliure per des-
plaçar el camp de futbol.

Foto 2: L’actuació contempla la substitució parcial de l’antiga tan-
ca de totxo opaca.

Foto 3: Les obres s’han iniciat amb la construcció de la tercera 
pista de tennis.

Foto 4: L’entrada principal al recinte també es renovarà, fent-la 
molt més digna. 

socis del Club de Tennis -que han avançat la quota de tres anys-, i 
en un 25% per l’Ajuntament de Collbató, a través d’una subvenció 
específica atorgada per la Diputació de Barcelona. El finançament 
de la segona fase de l’ampliació del camp de futbol: 35.000 euros, 
l’assumeix íntegrament l’Ajuntament a través d’una subvenció de la 
Xarxa de Municipis. Amb aquesta actuació es posa al dia un equi-
pament amb mig segle de vida i al mateix temps es facilita que el 
Club de Tennis Collbató −que compta amb més de 180 socis i 130 
alumnes, entre petits i grans, que practiquen setmanalment aquest 
esport− pugui organitzar tornejos federats tant per a escolars com 
per a gent gran, ja que disposarà de les tres pistes reglamentaries 
preceptives i vestidors adequats.
La regidoria d’Esports, a través del seu titular, Salvador Valls, vol 
agraïr l’esforç que aquestes entitats estan realitzant, doncs gràcies 
a la bona entesa entre l’Ajuntament i els clubs esportius locals és 
possible que TOTS JUNTS poguem construir un Collbató millor, tot i 
les mancances econòmiques que tots coneixem. La unió fa la força, 
i l’esport és un reflex del treball en equip que molts ciutadans de 
Collbató estant fent. Moltes gràcies a tots!!!
 

43

21

Salvador Valls, 
regidor d’Esports



��

les nostres entitatsles nostres entitats

Tot va començar un vespre d’estiu a l’esplai de La Salut, on 
ens varem trobar uns quans veïns, i, tot xerrant sobre el pri-
vilegi de viure tant a prop de Montserrat, ens varem dir: “Per 
què no engegar un centre excursionista?”

La idea es va anant gestant, fins que el setembre del 2006 es 
va donar forma a aquest desig, i es va convocar l’assemblea 
constitutiva de l’Associació Excursionista Collbató, que es va 
batejar amb el nom de 4000 peus (que equival, més o menys, 
a l’alçada de la muntanya de Montserrat).

Volíem que fos un centre de tots i per a tothom, ja que la 
muntanya és per nosaltres un medi que ens agermana i on po-
dem compartir experiències, coneixences i l’amor a la Natura.

Abans d’arribar aquí 
ja hi havia hagut 
algun intent, com 
ara “El Grèvol” o 
“Els Mansuets”, i, de 
fet, bona part dels 
membres d’aquells 
grups incipients ara 
ja formen part de 
4000 peus. Per tant, 
aquells grups foren 

la llavor de la que va créixer la nostra associació.

Actualment, 4000 peus compta amb 125 socis, i estem adherits 
a la FEEC (Federació d’Entitats Excursionistes de Catalunya), i 
a l’AZIMUT (moviment educatiu d’excursionisme infantil i ju-
venil de Catalunya).

Fins ara hem posat en funcionament tres seccions: la de sen-
derisme, la secció infantil i juvenil, i la secció de corredors 
de muntanya.

La secció de senderisme programa sortides de diferents nivells 
de dificultat per tota mena d’indrets de Catalunya, però so-
bretot a la muntanya de Montserrat. Algunes han tingut una 
vessant cultural amb temàtiques tals com fòssils, història i 
patrimoni, flora, geologia, etc, i s’ha comptat amb la col-
laboració desinteressada d’especialistes i experts.

La secció infantil i 
juvenil compta amb 
tècnics especialit-
zats que organitzen 
activitats de mun-
tanya de tota mena 
adreçades a nens i 
joves. S’elabora un 
calendari trimestral, 
i fins ara s’han mun-

tant sortides de senderisme, tallers d’orientació i de coneixe-
ment del medi natural, activitats de neu, iniciació a l’escala-
da, etc.

La secció més nova és la de corredors de muntanya, oberta 
a tots aquells afeccionats que vulguin compartir la pràctica 
d’aquest esport. Les sortides es fan els dissabtes al matí cada 
15 dies aproximadament. El recorregut es penja al nostre bloc 

d’Internet, encara 
que s’emmotlla al 
nivell dels partici-
pants. 

Ja des de l’inici ens 
va semblar impor-
tant editar una re-
vista de periodicitat 
trimestral o quadri-
mestral per divulgar 
i informar sobre les 
diferents activitats 
de l’associació a 
tots els socis. Així 
va néixer la revista 
“Grèvol”, de la que 
ja s’han publicat set 
exemplars, i on po-

dem trobar les agendes de sortides i activitats, ressenyes, en-
trevistes, cròniques, articles culturals, etc. En la redacció dels 
articles col·laboren socis i amics, i està totalment oberta a la 
participació de qualsevol persona que estigui interessada en 
parlar sobre temes de la muntanya, la natura, l’excursionisme, 
etc.

4000 peus ha estat present a diferents esdeveniments del 
nostre poble, com són la Fira d’Entitats, la Festa Major, les 
Portes Obertes de l’Esport, etc.

4000 peus
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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:

Enguany es farà la II Caminada Popular de Collbató, 
que compta amb la col·laboració frec a frec dels or-
ganitzadors de la Cursa de l’Alba. La primera caminada 
va tenir una molt bona acceptació i participaren tant 
gent de Collbató com també força gent de fora, essent 
doncs una bona ocasió per a donar a conèixer el poble 
i el seu entorn natural.

Volem agrair a tothom que hagi col·laborat desinteres-
sadament, socis i no socis, en l’organització d’excursi-
ons, escrivint articles, o ajudant a la caminada popular. 
A més, us convidem a conèixer-nos i a apropar-vos al 
local al costat de les piscines municipals, on ens re-
unim cada dijous, de 19’30 a 21 hores. També podeu 
saber coses de nosaltres al nostre bloc 4000peus.word-
press.com, o escrivint-nos a la nostra adreça electròni-
ca 4000peus.collbato@gmail.com.

4000 peus

les nostres entitatsles nostres entitats
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telèfons d’interès
 telèfons d’interès

Emergències

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

notícies  notícies

La família de l’exalcalde Xavier Raventós ha 
fet arribar aquesta carta al consistori, sol-
licitant la seva publicació en el Collbató-In-
forma.  La difusió de l’escrit és de caràcter 
estríctament informatiu.

A tots els veïns i veïnes de Collbató,

M’adreço a vosaltres per demanar les mes sinceres disculpes 
pels càrrecs que se’m van imputar, molt especialment aquells 
que en el seu moment em van donar la seva confiança i a tots 
els meus companys que durant vuit anys varem estar al front 
de l’ajuntament de Collbató. 

No és intenció meva entrar en detalls ni molt menys buscar-
ne excuses, vaig assumir la culpabilitat i, per tant, haig de 
fer front a aquesta responsabilitat, com estic fent ara i com 
he fet amb els vuit anys de mandat. 

Malgrat tot això i els comentaris que es puguin escriure, vull 
deixar ben clar que per mi ser alcalde de Collbató va repre-
sentar un gran orgull i que tota la dedicació i la il·lusió hem 
posat jo i tots els companys que vam governar a Collbató ha 
servit per moltes bones obres el nostre poble per garantir una 
una millor qualitat de vida a tots els ciutadans de Collbató. 

Abans d’acabar no vull oblidar-me de totes aquelles persones 
que en moments tan difícils per mi i la meva família ens han 
donat el més sincer suport perquè tot ens anés bé, i a tota 
la meva família, la qual sense el seu suport possiblement no 
sé com hagués pogut aguantar tota la pressió mediàtica a la 
qual estic sotmès. Una pressió mediàtica que ha fet molt de 
mal a les persones més estimades per mi, a la meva família, 
als meus companys i moltes amistats. 

Una vegada més, disculpes a tots els veïns de Collbató i grà-
cies a totes aquelles persones que m’heu demostrat el vostre 
suport en moments tan difícils. 

Salutacions 
Xavier Raventós

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

Serveis
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Aquesta secció està destinada a donar a conèixer o, segons el 

cas, reconèixer, totes aquelles persones que, de forma individual 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

Josep Pregonas i Berenguer va néixer a Berga (Berguedà) poc 
després d’acabar la guerra i viu a l’Hospitalet des que es va 
casar, d’això fa ja uns quants anys. Mai no ha residit a Collbató 
però ha passat bona part de la seva vida en aquest municipi, 
que coneix més bé que molts que són fills del poble des de 
fa generacions. Hi ha qui afirma que Collbató és com és en 
part gràcies a ell, que ha estat arquitecte municipal des de 
l’època que en Franco encara manava i els plans urbanístics 
depenien més de la bona disposició del governador civil que no 
pas del compliment d´un pla general urbanístic que al nostre 
petit municipi aleshores encara ni existia. Va començar com a 
aparellador, però als 38 anys va decidir fer la carrera d’arqui-
tecte superior, “un veritable sacrifici”, ens comenta, “perquè 
treballar, estudiar i fer vida familiar no resulta gens fàcil”; però 
sempre ha considerat que aquell esforç va valer força la pena, 
perquè no es el mateix controlar l’execució d’uns fonaments 
o una paret mestra que vetllar pel correcte desenvolupament 
urbanístic d’un municipi, encara que sigui petit. 

Durant els més de trenta-cinc anys que fa que exerceix d’ar-
quitecte municipal en Josep Pregonas les ha viscut de tots 
els colors. Ha estat testimoni directe de la particular i llarga 
transició que ha viscut i encara viu  l’Ajuntament de Collbató 
i al mateix temps ha vist passar per l’alcaldia cinc batlles di-
ferents. Si hi ha algú a l’Ajuntament que personifica a la per-
fecció l’expressió gat vell, aquest és, sens dubte, En Pregonas, 
que és com se’l coneix col·loquialment a l’Ajuntament; ningú 
com ell és capaç d’explicar amb precisió mil·limètrica el per-
què del traçat d’un carrer, la finalitat d’una actuació urbanís-
tica concreta o algunes anècdotes curioses que va succeir a 
l’època en què la televisió encara es veia en blanc i negre però 
que han acabat determinant allò que els americans en diuen 
l’sky line del nostre poble, no en va durant aquest llarg període 

Collbató ha multiplicat gairebé per deu el seu nombre d’habi-
tants i al mateix temps ha passat de ser un poble de segona a 
primera residència. 

Afirma, amb convenciment, en Josep Pregonas, que l’arqui-
tecte municipal no ha de ser necessàriament un personatge 
simpàtic, sinó algú amb coneixements, mentalitat objectiva i, 
per descomptat, insubornable, tot i que una certa flexibilitat 
mai no hi està de més. Ell és plenament conscient que al llarg 
d’aquests anys s’ha guanyat enemics que fins i tot han arribat 
a pressionar l’alcalde de torn perquè el fessin fora, però al ma-
teix temps se sent orgullós d’haver participat decididament en 
l’elaboració del vigent Pla General Urbanístic de Collbató, sen-
se l’existència del qual aquest poble hauria esdevingut, possi-
blement, un municipi més sense cap tipus de personalitat, com 
tants altres que abunden a la comarca del Baix Llobregat.

Dotat d’un caràcter francament agre quan detecta algú que no 
juga net, amaga alguna carta sota la màniga o vol fer-li creure 
una cosa per acabar fent-ne una altra, se les ha hagut de veure 
infinitat de vegades amb tota mena d’especuladors urbanístics, 
malabaristes de la xerrameca i falsos mags de les finances. La 
majoria de les vegades, però, aquests personatges tan comuns 
i abundants durant els anys gloriosos de la cultura del totxo 
han acabat marxant de l’Ajuntament amb la cua entre les ca-
mes, perquè a Collbató mentre en Pregonas ha estat arquitecte 
municipal no s’ha burlat fàcilment la normativa urbanística. És 
per això que d’aquest poble avui dia encara se’n pot fer una 
fotografia per a una postal.

Tantes batalles viscudes, però, tard o d’hora acaben passant 
factura. El nostre protagonista això ho sap millor que ningú, 
no en va als darrers anys ha patit dos infarts, una delicada 
operació a cor obert i la implantació d’un marcapassos; ell, 
però, se n’ha sortit de totes, com els gats, que tenen set vides, 
i de moment continua al peu del canó a una edat en què molts 
ja fa anys que no s’han de preocupar de res més que d’anar 
pel món aprofitant les ofertes de l’Imserso. Sap que l’hora de 
la seva jubilació s’acosta, però també sap que si no transmet 
al seu successor o successora tota la informació i experiència 
que ell acumula, serà Collbató qui hi sortirà perdent; per això 
continua, encara que sigui a estones: perquè l’experiència d’un 
home com en Pregonas com qui diu forma part del patrimoni 
local i no es pot deixar perdre. 

Com tampoc no es pot deixar perdre l’oportunitat de donar-li 
les gràcies públicament des les pàgines del Collbató Informa, 
pels serveis prestats al municipi durant més de tres dècades.   

Josep Pregonas, arquitecte municipal.
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